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Sammanfattning: 

Denna studie syftade till att undersöka hur läraren fördelade uppmärksamheten mellan pojkar 

och flickor under idrottslektioner på mellanstadiet. Jag valde detta ämne utifrån observationer 

jag gjort under min andra VFU då jag var med på idrott och hälsa lektioner och såg att läraren 

betedde sig olika mot pojkarna och mot flickorna. För studien observerades ett lektionstillfälle 

vid fyra grundskolor i Mellansverige. Observationerna följdes upp med en intervju där den 

undervisande läraren i idrott och hälsa fick svara på frågor kring lektionerna och deras syn på 

uppmärksamhetsfördelningen mellan pojkar och flickor. Intervjuerna transkriberades och 

meningsbärande enheter (det som ansågs vara viktigast) togs ut och presenteras i 

resultatdelen. Observationerna presenteras i stapeldiagram där det går att utläsa hur lärarens 

uppmärksamhet fördelades mellan pojkar och flickor. 

Studiens resultat pekar på att pojkarna fick mer ”direkt” uppmärksamhet än flickorna av 

läraren under idrottslektionerna, något som även tidigare forskning visat. Om man däremot 

sätter det i perspektiv till hur många pojkar respektive flickor som klasserna hade och räknade 

ut kvoten på det hela så fick flickorna mer uppmärksamhet än pojkarna. 

Nyckelord: Genus, Genusperspektiv, Idrott och hälsa, Könsstruktur. 
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1. Inledning 
Om man går bakåt i tiden från tidigt 1800-tal fram till 1980 så bedrevs undervisningen i idrott 

och hälsa könsåtskilt där flick- och pojkgymnastik ägde rum. Ämnet flickgymnastik strävade 

mot ett kvinnligt estetiskt uttryck medan pojkgymnastiken handlade om fysisk träning och 

tävlan (Annerstedt, Peitersen & Rönholt, 2001, s. 75). Den uppdelade undervisningen pågick 

fram till 1980-talet då Lgr 80 infördes, vilket innebar en början till samundervisning (Larsson 

& Meckbach, 2007, s. 45). Men blev det verkligen samundervisning i skolan? 

En lärares uppdrag är att fostra demokratiska medborgare samt att ge alla barn samma 

förutsättningar för sitt lärande. Lärarens uppdrag är att verka för alla människors lika värde 

(Lgr 11, 2011, s. 7). En debatterad fråga inom skolan är likabehandlingen inom ämnet idrott 

och hälsa utifrån kön (Larsson, Redelius & Fagrell, 2005). Det perspektiv som denna studie 

kommer att behandla är genusfrågan inom ämnet idrott och hälsa, behandlas pojkar och 

flickor olika av läraren under idrott och hälsa lektionerna? 

Studier visar att fler pojkar än flickor uppnår målen inom idrotten i grundskolan (Redelius, 

2009, s. 42). Något som är vanligt inom idrottsundervisningen i grundskolan är att lärare delar 

in grupper i pojk- och flickgrupper där pojkarna får välja en aktivitet som ska utföras och 

flickorna får välja en annan (Larsson & Meckbach, 2007, s. 237). Genom att ha denna 

indelning i idrotten i skolan medför det att den samundervisning som ska äga rum mer kan 

likna ”särundervisning”.  

Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt på 

vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och förväntningar som ställs på 

dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett 

ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den ska därför ge utrymme för eleverna att 

pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet (Lgr11, 2011, 

s.8). 

Skolan ska motverka traditionella könsmönster (Lgr 11, 2011, s. 7), inte förstärka dem vilket 

är något som till viss del fortfarande sker i dagens samhälle. Forskning visar att pojkar i högre 

utsträckning får ut mer av skolidrotten än vad flickor får vilket är något som måste förändras 

enligt Redelius (2009, s. 43).  
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2. Syfte  
Syftet med denna undersökning är att studera lärares fördelning av uppmärksamhet mellan 

pojkar och flickor under lektionerna i idrott och hälsa i grundskolan samt att ta reda på hur de 

resonerar angående uppmärksamhetsfördelningen.  

3. Frågeställning  
Denna undersökning grundar sig i följande frågeställningar: 

 Hur fördelas lärarens uppmärksamhet mellan eleverna under lektionerna? 

 Vilka får mest uppmärksamhet, pojkarna eller flickorna? 

 Hur resonerar lärare angående fördelningen av uppmärksamhet mellan eleverna? 

 Har antal år inom yrket någon betydelse för hur mycket uppmärksamhet lärarna ger 

till pojkarna respektive flickorna? 
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4. Bakgrund 

4.1 Skolgymnastikens historia 

Fysisk fostran fick en fast förankring i Sverige under 1800-talets första decennier. Annerstedt, 

Peitersen och Rönholt (2001) skriver att synen på gymnastikämnet fick stor betydelse under 

mitten av 1800-talet då det från pedagogiskt och medicinskt håll skulle motverka stillasittande 

och själslig överansträngning. Skolgymnastiken skulle stärka barnens kroppar och göra dem 

mer resistenta mot sjukdomar. Skolgymnastiken var även en insats som gjordes som en god 

förberedelse för värnplikten som infördes i Sverige år 1812 (ibid s.78).  

Per Henrik Ling är grundare till den svenska Linggymnastiken som var en stor del av den 

svenska skolan under 1800-talet. Linggymnastiken hade även stort genomslag internationellt 

(ibid s. 79). Denna form av gymnastik hade fyra tydliga inriktningar. Nedan nämns de fyra 

inriktningarna så som de beskrivs i Annerstedt, Peitersen och Rönholts Idrottsundervisning – 

ämnet idrott och hälsas didaktik: 

 

Den första inriktningen var den pedagogiska gymnastiken. Denna form av gymnastik var tänkt 

för alla människor och handlade om att sätta sin kropp under sin egen vilja. Man kan säga att 

den pedagogiska gymnastiken motsvarade skolgymnastiken innan år 1980 och Lgr 80 (ibid s. 

79). Den andra inriktningen var militärgymnastiken. Militärgymnastiken handlade om att 

människan med hjälp av ett yttre ting, exempelvis ett vapen och sin egen kroppsliga kraft 

skulle sätta sin egen vilja i verk. Militärgymnastiken bestod till stor del av fäktning (ibid s. 

79). Den tredje inriktningen var medikalgymnastiken. Denna form handlade om att människan 

antingen med sig själv eller med hjälp av någon annan skulle sätta kroppen i en ställning som 

var tänkt att lindra eller övervinna lidanden som uppstått i kroppen. Medikalgymnastiken 

skulle kunna betecknas som sjukgymnastik (ibid s. 79). Den fjärde inriktningen var den 

estetiska gymnastiken. Den estetiska gymnastiken handlade om att människan sökte ett 

kroppsligt åskådliggörande av sitt inre väsen, tankar och känslor. Den estetiska gymnastiken 

motsvarade balett och danskonster (ibid s.79). 
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4.2 Olika faser i ämnets historia 

Pedagogen Claes Annerstedt har identifierat några olika faser i ämnet idrott och hälsas 

historia. De är till en början kopplade till utvecklingen av de olika gymnastikformerna 

(Larsson & Meckbach, 2007, s. 43). Nedan beskrivs de olika faserna i ämnets historia: 

 

Etableringsfasen varade mellan år 1813-1860. Under etableringsfasen var det 

Linggymnastiken som dominerade i Sverige med ett medicinskt och sjukgymnastiskt innehåll 

(ibid s. 43). Den militära fasen kom sedan och varade mellan år 1860 och 1890. Under denna 

period var det den militära gymnastiken som hade störst inverkan. Samtidigt började även 

intresset för den pedagogiska gymnastiken att växa fram och ta fäste (ibid s. 44). Sedan kom 

stabiliseringsfasen år 1890-1912. Under denna period ökade antalet gymnastiksalar samt 

utbildade gymnastiklärare, vilket ledde till att förutsättningarna för en bra 

gymnastikundervisning ökade (ibid s. 44). Brytningsfasen kom år 1912 och varade till 1950 

och den fasen var ett svar på Linggymnastikens kollektiva karaktär på gymnastiken, vilket 

gjorde att den uppfattades som tråkig och ofri. Det var främst pojkarnas pedagogiska 

gymnastik som började försvinna medan flickornas estetiska gymnastik kvarstod. Under 

1900-talets första decennier ansågs gymnastiken vara av stor vikt. Det började under denna 

period bli allt mer viktigt med en bra kondition. En god kondition var ett uttryck för god hälsa 

(ibid s. 44). Den fysiologiska fasen kom sedan och höll i sig mellan år 1950 och 1970. Den 

fysiologiska fasen har sin grund i att arbetsfysiologin växte sig stark under denna period och 

fick stort genomslag både i Sverige och internationellt. Arbetsfysiologin handlar om läran om 

kroppens anpassning till kroppsarbete och de fysiologiska reaktioner som sker till följd av 

detta, d.v.s. om man styrketränar så växer musklerna i kroppen (ibid s. 45). Därefter följde 

osäkerhetsfasen och varade mellan år 1970 och 1994. Osäkerhetsfasen har flera orsaker till 

sitt namn. Bland annat försvann Linggymnastiken helt under denna period och istället växte 

idrottslekar fram i kursplanerna.  När Lgr 69 kom fanns ett antal moment som skulle 

förekomma, däribland gymnastik, friidrott, ergonomi samt hälsa (ibid s. 45).  

 

I och med att Lgr 80 kom hände något drastiskt, gymnastiken som hittills varit uppdelad med 

pojk- och flickgymnastik skulle nu bedrivas i form av samundervisning. År 1994 kom ännu en 

ny läroplan och bytte namn till idrott och hälsa. Hälsa fick stort fokus i de nya 

styrdokumenten (Larsson & Meckbach, 2007, s. 45). 
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Vad är det då som framkommer om man ser historiskt på gymnastiken och hur den har sett ut? 

Att gymnastiken växte fram under ett tidigt 1800-tal vet vi och att den var delad i pojk- och 

flickundervisning. Pojkarnas undervisning präglades av en fysisk träning med samarbets- och 

ledarförmåga i fokus medan flickornas undervisning hade ett estetiskt uttryck (Larsson & 

Meckbach, 2007, s.236). Inte förrän 1980 i och med att Lgr 80 kom gick 

idrottsundervisningen från pojk- och flickgymnastik mot samundervisning, det tog alltså nästa 

200 år innan pojk- och flickundervisningen blev gemensam.  

4.3 Lika för alla 

Den svenska skolan är avsedd för alla elever oavsett kön, etnicitet eller sexuell läggning. 

Kursplanen för idrott och hälsa säger att: 

 

Undervisningen ska skapa förutsättningar för alla elever att under hela sin skoltid kontinuerligt 

delta i skolans fysiska aktiviteter och bidra till att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och 

tilltro till sin egen fysiska förmåga (Lgr11, 2011).  

 

Det är ett sociokulturellt perspektiv som präglar idrott och hälsa, alla ska kunna vara med och 

alla ska behandlas lika.  

 

Kön och genus är två viktiga ord när man pratar om ämnet idrott och hälsa. Likabehandling är 

något man strävar efter generellt i skolan och i ämnet idrott och hälsa. Dock ser det inte riktigt 

ut så i dagens skola. Larsson och Meckbach (2007) menar att det finns många sätt att 

praktisera ”flickighet” och ”pojkighet” på och att arenan för skolidrott omfattar olika sätt att 

praktisera kön på. För att bli bekräftad som ”pojkig” ska man vara bra på bollsporterna under 

idrotten och sämre under danstillfällena. För att bli bekräftad som ”flickig” ska man istället 

vara bra på dansen under idrottslektionerna och kasta ”tjejkast” under bollsporterna. För att 

bli bekräftad inför andra ska man alltså bete sig i enlighet med de normer och föreställningar 

som finns idag menar Larsson och Meckbach (2007, s.235). En vanlig företeelse är att dela in 

grupper utifrån kön under idrott och hälsa lektionerna. Flickorna delas in i en grupp där de får 

välja en aktivitet att utöva medan pojkarna delas in i en annan grupp där även de får välja 

aktivitet. Detta innebär att homogeniteten förstärks bland eleverna menar Larsson och 

Meckbach (2007, s. 237). 
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Eleverna får ut olika mycket av idrott och hälsa lektionerna beroende av vad som praktiseras 

under idrottstillfällena. Spelas det bollsporter får pojkarna troligen ut mer än flickorna men 

om det är mer koordination och estetik som utövas är det mer troligt att flickorna får ut mest 

av lektionerna enligt Larsson och Meckbach (2007, s. 237). 

4.4 Vad säger Lgr 11? 

Så här står det skrivet i Lgr11 om idrott och hälsa i grundskolan: 

Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt på 

vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och förväntningar som ställs på 

dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett 

ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den ska därför ge utrymme för eleverna att 

pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet (Skolverket, 

2011, s.8). 

4.5 Hur ser statistiken ut? 

I artikeln Genus och skolframgång i ämnet idrott och hälsa som Karin Redelius (2009) skrivit 

visar statistik som Skolverket har tagit fram att betygsfördelningen mellan elever med olika 

etnisk bakgrund och mellan flickor och pojkar innehöll stora skillnader. Pojkar med svensk 

bakgrund hade hela 36 procent MVG i ämnet idrott och hälsa medan flickor med utländsk 

bakgrund hade endast 13 procent MVG.  

Om man ser över betygen i alla ämnen i den svenska grundskolan så har flickor bättre betyg i 

samtliga ämnen förutom idrott och hälsa. Liknande resultat förekommer även i andra länder 

menar Redelius (2009, s. 42) som skriver att Storbritannien och Australien visar samma trend. 

Redelius (2009, s. 43) menar vidare att det är en genusaspekt som ligger till grund för denna 

skolframgång hos flickor då det fortfarande finns ett starkt mansideal som säger att höga 

prestationer i skolan inte går ihop med hög status för pojkar. Detsamma gäller inte för flickor 

då de kan prestera väl i skolan och samtidigt behålla en hög status. Undantaget för pojkar där 

de kan prestera väl i skolan samt behålla en hög status är ämnet idrott och hälsa.  

Pojkar verkar också stärka sina aktier genom att nå skolframgång i idrott och hälsa, trots att 

skolämnets syfte, enligt kursplanen, främst är att utveckla kunskaper om hälsa i relation till fysisk 

aktivitet och inte att tävla. I ämnet idrott och hälsa synes det vara svårare för flickor att ”bryta mot 

tidigare kvinnoideal” åtminstone då flickorna tävlar och konkurrerar mot pojkarna (Redelius, 

2009, s. 44).  
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4.6 Vad säger idrottslärare om samundervisning? 

I artikeln kön-idrott-skola som Håkan Larsson, Birgitta Fagrell och Karin Redelius 

publicerade år 2005 har de intervjuat lärare i idrott och hälsa och frågat om just 

samundervisningen i skolan. Det framkom i artikeln att de lärare som de hade intervjuat var 

missnöjda med samundervisningen och att de gärna delade upp eleverna i pojk- och 

flickgrupper vid vissa tillfällen. De intervjuade lärare som arbetade med könsåtskild 

undervisning verkade mer nöjda med den lösningen. Larsson, Fagrell och Redelius (2005) 

menar att detta kan tolkas som att lärare har svårt att hitta sätt att motverka de traditionella 

könsmönster som finns i dagens skola och då främst i idrott och hälsa undervisningen.  

Larsson, Fagrell och Redelius (2005) menar också att de intervjuade idrottslärarna inte är 

omedvetna om pojkarnas dominans i idrott och hälsa men att det inte uppfattas som ett stort 

problem. 
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5. Begrepp 

5.1 Genus 

Ordet genus kommer från latinets gen-ere som betyder slag, sort, släkte, kön. Ordet började 

användas i Sverige på 1980-talet då den feministiska forskningen tog fart. Ordet togs då från 

engelskans gender som betyder slag/sort som genus men också kön, som i ”det täckta könet”, 

”the fair gender” (Hirdman, 2001, s. 11).  Ordet genus är tänkt att det ska vara ett verktyg för 

att försöka jämna ut den könsrollsuppdelning som finns, och försöka sudda ut den dualistiska 

uppdelningen av kön och kropp. Hirdman (2001) menar att ordet kön som en vetenskaplig 

term kan vara ett väldigt laddat ord och genom att använda ordet genus får det en mer neutral 

betydelse.  

Begreppet genus är 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, politik, arbete. Där blir 

begreppet genus tydligare och klarare än ”kön” och lämnar inte utrymme för tvetydligheter 

(Hirdman, 2001, s. 16).  

5.2 Genusperspektiv 

Ett genusperspektiv lyfter fram idéer och föreställningar om vad som är manligt och kvinnligt. 

Hedlin (2006) definierar genusforskning som en undersökning om hur våra idéer om manligt 

och kvinnligt skapar möjligheter samt hinder i vårt samhälle. Hedlin (2006) skriver att 

genusforskaren intresserar sig för de kulturella tolkningar och de uppfattningar som är 

kopplade till det vi människor kallar kön. Genusforskningen tog fart i Sverige under 1960-

talet då allt fler kvinnor började läsa vid universiteten. De startade då en kvinnorörelse där de 

började ifrågasätta varför kvinnor var osynliga inom den vetenskapliga världen. I böcker de 

läste nämndes endast män och det visade sig att den forskning som producerades handlade om 

mannen och inte om människan som det stod (Hedlin, 2006, s. 44). Till en början ägnade sig 

kvinnorörelsen åt att studera olika områden ur ett kvinnoperspektiv men med tiden framkom 

att det är viktigt att påvisa att kvinnor och mäns livsvillkor är starkt beroende av varandra 

menar Hedlin (2006). 

5.3 Könsstruktur 

Uttryck som ”typiskt manligt” och ”typiskt kvinnligt” är något man ofta hör. Vi människor 

har en tendens att kategorisera saker och händelser utifrån kön och dela in dessa i manligt och 
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kvinnligt. Hedlin (2006) skriver att ett specifikt beteende eller en specifik handling uppfattas 

olika beroende av om den agerande är en pojke/man eller en flicka/kvinna. Denna typ av 

uppdelning och tolkande är en förklaring till den könsstruktur som finns i vårt samhälle och 

lever kvar.  

Könsstrukturen handlar inte bara om att olikheter mellan män/manligt och kvinnor/kvinnligt 

understryks och dessutom ofta överdrivs, utan också om att män och kvinnor tillskrivs olika värde. 

Även om vi gärna vill tro att detta hör till en svunnen tid, eller uteslutande rör andra länder, så har 

vi fortfarande ett samhälle där manlig verksamhet generellt värderas högre och har högre status, än 

kvinnlig verksamhet (Hedlin, 2006, s. 30). 
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6. Tidigare forskning  

6.1 Jämställdhetsarbete i skolan 

Det är viktigt att man aktivt arbetar med ett jämställdhetsarbete i den svenska skolan. Maria 

Hedlin (2010) lyfter nedan fram varför ett sådant arbete är bra att som pedagog aktivt arbeta 

med i klassrummet. 

När det gäller könsordningen och dess värdering i skolan menar Hedlin (2010) att dessa bärs 

upp och förs vidare av både kvinnor och män. Det handlar om vilken kultur och samhällssyn 

som präglar oss människor och elever. Genom att lyfta fram och diskutera könsnormerna kan 

vi förändra dem. Det är därför viktigt att arbeta med jämställdhetsarbete i skolan där målet ska 

vara att både pojkar och flickor får en utökad repertoar och får färre begränsningar. Pojkar ska 

inte behöva känna att det de vill göra är olämpligt för pojkar samt att flickor inte ska behöva 

uppleva att vissa saker inte passar för dem (Hedlin, 2010, s.29). 

Attityder och föreställningar, uttalanden eller outtalade, om vad som är att betrakta som normalt 

eller onormalt ligger ofta bakom kränkningar och diskriminering av barn och elever i 

verksamheten. Ett sätt att hantera detta är att personalgruppen systematiskt reflekterar över och 

synliggör både egna attityder och sådana som genomsyrar den pedagogiska verksamheten 

(Skolverkets Allmänna råd 2009b, s.12) 

6.2 Jämställdhet i skolan- ett problem 

Jämställdhet råder när män och kvinnor har samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter. 

Definitionen verkar vid första påseende enkel, men när den i olika situationer ska tillämpas och 

omsättas i praktiskt jämställdhetsarbetet, så inrymmer den i själva verket en mängd olika 

tolkningsmöjligheter. (SOU, 2010:99, s.46) 

I dagens skola finns betydande skillnader i prestationer och upplevelser mellan flickor 

respektive pojkar. Pojkar presterar i genomsnitt sämre än flickor, och får därför sämre betyg. 

(SOU, 2010:99, s.41) 

Elisabeth Öhrn (2002) beskriver hur interaktionsmönster i dagens skola visar en mer varierad 

och mindre entydig bild av flickors och pojkars uppförande och situation i skolan, där flickor i 

större utsträckning än tidigare är mer synliga som aktörer, de är mer framträdande, utåtriktade 

och aktiva. Öhrn (2002) menar även att det finns könsmönster som kan variera mellan skolor, 

upptagningsområden och klasser, det kan även variera i en klass mellan olika lektioner.  
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Pojkar och flickors aktiviteter uppfattas olika menar Hedlin (2006). Observationer från 

klassrumsforskning visar att när pojkar dominerar under lektionen så upplevs 

könsfördelningen som jämn medan lektioner där pojkar och flickor får lika mycket utrymme 

upplevs som flickdominanta. 

6.3 Idrottens jämställdhetsplan  

En jämställd idrott är en förutsättning för framgångsrik idrottsutveckling. Jämställdhet mellan 

könen är inte bara ett viktigt krav från demokratisk utgångspunkt utan mycket, såväl forskning 

som enskilda människors erfarenheter, talar för att det främjar effektivitet och utveckling för både 

organisationer och individer (Riksidrottsförbundet, 2005, s.6) 

Sveriges största folkrörelse är idrotten, en verksamhet som ska vara till för alla. Under 30 år 

har man inom idrotten arbetat med jämställdhetsarbeten. Om man går bakåt i tiden var 

idrotten en arena mest avsedd för männen, men har det hänt mycket under de senaste 

årtiondena. En positiv utveckling har skett då flickor och kvinnor har ökat deltagande inom 

nästan alla idrotter. Även på elitnivå ser vi allt mer kvinnliga idrottare. Dock återstår mycket 

innan man kan konstatera att det finns en jämställdhet inom idrotten. I idrottens 

jämställdhetsplan (2005) står det att för att uppnå en framgångsrik idrottsutveckling är en 

jämställd idrott en förutsättning. Jämställdheten mellan könen är också en viktig del för att 

uppnå en demokratisk utgångspunkt i skolan. 

Trots en lång historia av aktivt jämställdhetsarbete präglas vårt samhälle fortfarande av en 

könsmaktordning som sätter kvinnor och män i en ojämställd maktrelation. Män har alltid varit 

normen och är det alltjämt och kvinnorna har fått underordna sig. Denna maktordning måste brytas 

för att uppnå ett jämställt samhälle (Riksidrottsförbundet, 2005, s.7) 

I idrottens jämställdhetsplan (2005) står det även att män och kvinnor ska ges lika 

förutsättningar för att delta i idrottsverksamheter. Dessa förutsättningar ska utvecklas så att 

det främjar jämställdhet inom idrottsvärlden. Andreasson (2007) menar att kvinnors intåg på 

idrottliga arenor vid en ytlig betraktelse kan tolkas som att idrotten har blivit mer jämställd. 

Andreasson (2007) menar även att det faktum att både kvinnor och män tillåts att idrotta inte 

får förväxslas med att förutsättningarna för detta idrottsutövande ser likadant ut. 

6.4 Uppmärksamhetsobservationer i grundskolan  

I en artikel om uppmärksamhet i grundskolan visar den på liknande resultat som nämns i 

avsnitt 4. Bakgrund i detta arbete. I artikeln jämställd förskola och skola (2007) hade 

uppmärksamhetsobservationer gjorts i en årskurs 4: 
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En videoobservation av en lektion i år 4, visade elever som satt och arbetade med egna uppgifter. 

Läraren blev uppvaktad av fyra pojkar, som kretsade kring henne för att få hjälp. Flera andra 

elever ropade också på läraren eller räckte upp handen. Läraren sa till alla att sätta sig ner, så 

skulle hon gå runt till alla i klassen i tur och ordning. En flicka satt med handen uppsträckt för att 

få hjälp i cirka tio minuter. Sedan vände hon sig om till kamraterna på bänken bakom och fråga 

dem, fick tips var hon kunde hämta för material och löste själv problemet (Jämnställd förskola och 

skola, 2007) 

I artikeln framkommer det att pojkarna får 70 procent av uppmärksamheten medan flickorna 

endast får 30 procent. Det innebär att pojkarna får dubbelt så mycket uppmärksamhet som 

flickorna. Pojkarna gör sig mer hörda och tar mer uppmärksamhet av pedagogerna i form av 

tillsägelser. Resultaten i denna artikel speglar de traditionella könsmönster som menar att 

”pojkarna är och flickorna gör”(Jämställd förskola och skola, 2007). 
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7. Metod 

7.1 Genomförande  

Till denna studie har observationer fått utgöra metodval samt att följa upp observationerna 

med en kortare intervju. Jag valde att observera ett lektionstillfälle vid fyra grundskolor i 

Mellansverige med fokus på hur lärarens uppmärksamhet fördelades mellan pojkarna och 

flickorna under dessa idrottslektioner. Skolorna är utvalda genom att mejl skickades till 

rektorer runt om i denna stad i Mellansverige och avhängigt av vilka svar som kom tillbaka 

valdes dessa skolor ut. Ett bekvämlighetsurval skulle man kunna kalla det enligt Madej 

(2015). 

7.2 Observation  

Att observera är en vetenskaplig teknik för att samla information. Patel och Davidson (2011, 

s. 91) menar att en observation måste vara systematiskt planerad och att den information som 

ska samlas in måste registreras systematiskt. Observation som metod är främst användbar när 

det gäller att samla information som rör beteenden och skeenden i naturliga situationer. 

Vid genomförande av en observation är det viktigt att i förväg veta vilka beteenden och 

skeenden det är som ska observera och i förväg planera ett observationsschema. Patel och 

Davidson (2011) kallar denna typ av observation för strukturerad observation där allt som 

observeras är systematiskt planerat. De nämner tre grundfrågor att ta ställning till vid 

genomförande av denna typ av observation: 

 Vad ska jag observera? 

 Hur ska jag registrera observationerna? 

 Hur ska jag som observatör förhålla mig? 

 

Den strukturerade observationen förutsätter att jag som observatör vet vilka situationer och 

beteenden som ska ingå i min observation så att jag kan skriva dem som kategorier i mitt 

observationsschema. På så sätt kan jag enkelt kryssa för det beteende som sker samt skriva 

ner hur länge det varar (Patel & Davidsson, 2011, s. 93). 

Det är viktigt att jag som observatör vet hur jag ska förhålla mig till gruppen. Patel och 

Davidson (2011, s. 98) delar upp observatören i fyra kategorier. De skiljer mellan deltagande 

och icke deltagande samt känd eller okänd av gruppen. I mitt fall är jag en icke deltagande 
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observatör som är okänd för gruppen. Det som är viktigt för en icke deltagande observatör 

som är okänd för gruppen att tänka på är placering sig i salen menar Patel och Davidson 

(2011) så att observatören inte väcker för mycket uppmärksamhet bland eleverna. 

När jag var ute på skolorna och observerade var jag en icke deltagande observatör som var 

okänd för gruppen. Vid lektionsupptakt fick jag presentera mig kort och berätta varför jag var 

där. Jag berättade då att jag var där för att observera läraren och att mitt fokus var på läraren 

och inte på eleverna, detta för att de inte skulle känna sig uttittade. Jag följde sedan läraren 

som en svans under hela lektionen med mitt observationsschema för att kunna se och höra allt 

som läraren sa och gjorde för att samtidigt kunna fylla i mitt observationsschema. 

7.3 Intervju 

Vid genomförande av en intervju finns några aspekter att ta hänsyn till. Patel och Davidson 

(2011, s. 73) beskriver vikten av att klargöra syftet för den person som ska intervjuas samt att 

informera om anonymitet i intervjun. ”Eftersom intervjuer bygger på frågor, innebär det att 

vi är hänvisade till individernas villighet att svara på dessa frågor” (Patel & Davidson, 2011, 

s. 73). När det gäller utformningen av frågor för att samla information finns det två aspekter 

att beakta. Den första kallas standardisering och handlar om frågornas utformning och i vilken 

ordning de ställs, samt hur mycket ansvar som lämnas åt intervjuaren. Den andra aspekten 

kallas strukturering och handlar om hur fria frågorna är för den person som intervjuas (Patel 

& Davidson, 2011, s. 75).   

 

När det gäller standardiseringen av intervjun är det viktigt att tänka på utformandet av 

frågorna. Att ställa många ”ja” och ”nej” frågor innebär att blir det en väldigt sluten intervju 

och rekommendationen är att undvika denna typ av frågor. Istället kan ett bra alternativ vara 

att ställa frågan ”Vad anser du om…”  

När det gäller ordningen på frågorna menar Patel och Davidson (2011, s. 77) att det är bra att 

både inleda och avsluta med neutrala frågor. Det är frågorna däremellan som ska ta upp själva 

frågeställningen.  

När jag gjorde mina intervjuer med de observerade lärarna valde jag att göra dem efter 

lektionerna för att lärarna inte skulle veta vad det var jag observerade. Jag hade framställt åtta 

frågor som jag skulle ställa. Jag inledde med två lättsamma frågor samt avslutade med två 

lättsamma frågor. De fyra frågorna i mitten var laddade med det jag egentligen ville få veta av 

läraren. Det var de fyra frågorna som jag sedan tog ut meningsbärande enheter från och 
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försökte tolka vad lärarna ansåg om uppmärksamhetsfördelningen mellan pojkarna och 

flickorna.  

7.4 Analysmetod för studien 

I denna studie har de undervisande lärarnas meningsbärande enheter i de transkriberade 

intervjuerna varit i fokus. Med meningsbärande enheter menas att det som ansågs viktigast i 

de transkriberade intervjuerna har tagits ut och kondenserats, alltså kortats ner för att sedan 

kunna jämföras med de tabeller som gjordes under observationen (Graffman-Sahlberg, 2015). 

Nedan visas ett exempel på hur de meningsbärande enheterna tagits ut samt hur de är tänkta 

att jämföras med tabellerna från de observationsscheman som gjorts:  

Hela intervjun Exempel på bärande 

enheter 

Kondensering. 

Konceptualisering av 

begrepp 

 

Kategori. 

Jämnföring med 

tabell 

T 

E 

X 

T 

Jag tänker på att 

försöka få så jämna 

lag som möjligt och 

att blanda flickor och 

pojkar i den mån det 

går… 

Viktigt med jämna 

lag. 

Beskrivning av de 

bärande enheterna 

jämnfört med resultat 

i tabeller 

 

7.5 Urval 

För att inleda kontakt med aktuella skolor mejlades en förfrågan om att få komma och 

observera lektioner i idrott och hälsa samt att följa upp lektionerna med en intervju med 

undervisande idrottslärare. Ett antal av de tillfrågade skolorna valde att tacka nej till förfrågan 

och vissa skolor svarade inte alls på förfrågan. De fyra skolor som samtyckte till observation 

och intervju ligger till grund för denna studie. Skola 1: en åk 6 där det var 14 flickor och 9 

pojkar. Skola 2: en åk 4 med 8 flickor och 12 pojkar. Skola 3: en åk 5 med 9 flickor och 14 

pojkar. Skola 4: en åk 4 med 9 flickor och 13 pojkar. 

I denna studie valdes fyra grundskolor ut med två manliga respektive två kvinnliga lärare. 

Detta var för att se om det förelåg någon skillnad mellan hur uppmärksamheten fördelades 

beroende av om läraren var man eller kvinna. 
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7.6 Etiska överväganden 

När jag skulle skriva detta arbete samtalade jag och min handledare kring vilka etiska 

överväganden jag behövde ha i åtanke. Vi samtalade kring: 

Informationskravet 

Forskaren skall informera uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om deras uppgift i projektet 

och vilka villkor som gäller för deras deltagande. De skall därvid upplysas om att deltagandet är 

frivilligt och om att de har rätt att avbryta sin medverkan. Informationen skall omfatta alla de inslag 

i den aktuella undersökningen som rimligen kan tänkas påverka deras villighet att delta. 

(www.codex.vr.se) 

Innan jag kom till de skolor där jag skulle observera hade jag skickat ut en förfrågan där det 

framkom vad det var jag ville observera och vem mitt fokus skulle ligga på. I detta fall var det 

på läraren jag skulle observera. 

Samtyckeskravet 

Forskaren skall inhämta uppgiftslämnares och undersökningsdeltagares samtycke. I vissa fall bör 

samtycke dessutom inhämtas från förälder/vårdnadshavare (t.ex. om de undersökta är under 15 år 

och undersökningen är av etiskt känslig karaktär). (www.codex.vr.se) 

Eftersom mitt fulla fokus låg på läraren och hur han/hon agerade under idrottslektionen så 

ansåg min handledare att jag inte behövde skicka ut samtyckesblanketter till elevernas 

vårdnadshavare. Jag lyssnade därför på henne samt informerade läraren om detta som sedan 

var väldigt tydlig mot eleverna under lektionen att jag inte observerade dem utan enbart 

läraren. 

7.7 Validitet och reliabilitet 

När en undersökning sker är det viktigt att veta vad man avser att undersöka, med andra ord 

om den har god validitet. För att veta att undersökningen genomförs på ett tillförlitligt sätt 

måste det finnas en god reliabilitet. Dessa två begrepp står i förhållande till varandra och 

således kan observatören inte lägga mer fokus på validitet än reliabilitet eller tvärt om (Patel 

& Davidsson, 2003). 

 

Validitet avser att jag mäter det som är relevant i sammanhanget medan reliabilitet avser att 

jag mäter på ett tillförlitligt sätt. Man bör alltid sträva efter hög validitet och reliabilitet. 

http://www.codex.vr.se/
http://www.codex.vr.se/
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Eftersom att jag var en icke deltagande okänd observatör för gruppen samt att jag var på 

skolor som jag inte hade någon tidigare erfarenhet av eller visste så mycket om så innebär det 

att mitt förhållningssätt gentemot läraren var neutralt. Det i sin tur ger ett mer tillförlitligt 

resultat än om jag hade haft en personlig koppling till läraren eller skolorna. 
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8. Resultat 
I nedanstående stapeldiagram presenteras resultaten av hur tillsägelse, beröm och 

kommentarer fördelats av de observerade lärarna till eleverna. 

8.1 Stapeldiagram 

 

Figur 1. Samtliga observerade lärare i idrott och hälsas resultat. 

Pojke Flicka Helklass 

Tillsägelse   12  6  15 

Beröm   25 14 8 

Kommentar/Tips  12 16 5 

 

Figur 2. De två kvinnliga observerade lärarna i idrott och hälsas resultat. 

Pojke Flicka Helklass 

Tillsägelse   4  3  11 

Beröm   14 10 6 

Kommentar/Tips  5 8 5 

 

Figur 3. De två manliga observerade lärarna i idrott och hälsas resultat. 

Pojke Flicka Helklass 

Tillsägelse   8  3 4 

Beröm   11 4 2 

Kommentar/Tips  7 8 0 
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8.2 Observationsscheman 

 

Skola 1. Manlig lärare 

Pojke  Flicka  Helklass 

Tillsägelse   5 2 0 

Beröm   5 0 0 

Kommentar/Tips  4 4 0 

 

Skola 2. Kvinnlig lärare 

Pojke Flicka Helklass 

Tillsägelse   0 2 3 

Beröm   8 4 2 

Kommentar/Tips  1 3 1 

 

Skola 3. Manlig lärare 

Pojke Flicka Helklass 

Tillsägelse   3  1  4 

Beröm   6 4 2 

Kommentar/Tips  3 4 0 

 

Skola 4. Kvinnlig lärare 

Pojke Flicka Helklass 

Tillsägelse   4  1  8 

Beröm   6 6 4 

Kommentar/Tips  4 5 4 

 

Det som blir intressant vid analys av dessa observationsscheman är att det vid en första 

anblick ser ut som att pojkarna får mer beröm än flickorna. Räknas däremot kvoten ut med 

hjälp av de antal elever och hur många gånger pojkarna respektive flickorna fick 

uppmärksamhet blir resultaten något helt annat. 

I skola 1 fanns det 9 pojkar och fjorton flickor. Resultatet blir att pojkarna fick 

uppmärksamhet i snitt 1,56 gång per person. Flickorna i sin tur fick uppmärksamhet i snitt 

0,43 gång per person. 

I skola 2 fanns det 12 pojkar i klassen och 8 flickor. Det resulterade i att pojkarna fick 

uppmärksamhet i snitt 0,75 gång per person och flickorna fick uppmärksamhet i snitt 1,13 

gång per person. 

I skola 3 gick det 14 pojkar i klassen och 9 flickor. Där fick pojkarna uppmärksamhet i snitt 

0,86 gång per person medan flickorna fick uppmärksamhet i snitt 1 gång per person. 

I skola 4 gick det 13 pojkar och 9 flickor i klassen. Pojkarna fick uppmärksamhet i snitt 1,08 

gång per person och flickorna i snitt 1,33 gång per person. 



24 
 

Detta innebär att i tre av fyra skolor så fick flickorna mer uppmärksamhet än pojkarna. Något 

som också kan avläsas utifrån observationsschemat är att pojkarna fick mer uppmärksamhet i 

form av tillsägelser medan flickorna fick mer beröm i form av beröm och tips. Båda de 

observerade kvinnliga lärarna gav mer uppmärksamhet till flickorna. Det var enbart hos den 

första manliga observerade läraren som uppmärksamhet i form av tillsägelse och beröm gavs 

mer till pojkarna.  

Det är möjligt att dra en parallell mellan den uppmärksamhet som lärarna har tilldelat 

eleverna om vid jämförelse med hur många år lärarna har arbetat. Lärare 1 har arbetat som 

lärare inom idrott och hälsa i fyra år och var den som gav väldigt mycket uppmärksamhet till 

pojkarna och ytterst lite uppmärksamhet till flickorna. Lärare 2 har arbetat som idrott och 

hälsa lärare i 10 år och hennes uppmärksamhet var mer jämnt fördelad även om flickorna fick 

mest uppmärksamhet. Lärare 3 har arbetat som lärare inom ämnet i 12 år och även han gav en 

ganska jämn fördelning av uppmärksamhet, dock gav även han mer uppmärksamhet till 

flickorna. Lärare 4 har arbetat som lärare i idrott och hälsa i 11 år och hon gav en jämn 

fördelning av ”direkt” uppmärksamhet även hon, dock fick flickorna mer uppmärksamhet om 

man räknade på antalet elever i klassen och hur många som var flickor respektive pojkar. 

Lärare Kön Utbildad 
idrottslärare 

År 
inom 
yrket 

Uppmärksamhet 
pojkar 

Uppmärksamhet 
flickor 

Viktigt 
med 
jämna 
lag 

Blandar 
lag 

Anser 
att 
pojkar 
tar för 
sig 
mer 

Vill dela upp i 
pojk- och 
flickgrupper 
”för flickornas 
skull” 

1 Man Ja 4 1,56 0,43 X  X X 

2 Kvinna Ja 10 0,75 1,13  X X X 

3 Man Ja 12 0,86 1,00 X X X  

4 Kvinna Ja 11 1,08 1,33 X X  X 

 

8.3 Meningsbärande enheter hos samtliga lärare jämfört med observationsscheman 

I bifogat dokument 3 – Intervjuer finns alla fyra transkriberade intervjuer att läsa i fulltext 

med samtliga åtta frågor. Som jag nämnde i metoddelen så var det fråga tre, fyra, fem och sex 

som var de betydande frågorna i intervjuerna. I dem finns kursiverad och rödmarkerad text 

och det är där jag tagit ut meningsbärande enheter. Dessa meningsbärande enheter kommer 

nedan att knytas samman med de observationsscheman som fylldes i under observationerna 

av lärarna i denna studie. Detta är för att jämföra om det resultat som kunde avläsas i de 

observationsscheman som gjorts stämde överens med lärarens bild av hur han eller hon ansåg 
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sig fördela sin uppmärksamhet mot eleverna samt vad som var viktigt för den läraren under 

idrott och hälsa lektionerna. 

Skola 1. Manlig lärare 

 
- Viktigt att få jämna lag. 

- Viktigt att fördela uppmärksamheten jämnt mellan pojkar och flickor. 

- Pojkarna får mer uppmärksamhet. 

- Pojkarna vill vara med och påverka mest. 

- Pojkarna vill spela mest fotboll. 

- Flickorna vill inte vara med pojkarna när det är tävlingsmoment. 

 

Pojke  Flicka  Helklass 

Tillsägelse   5 2 0                                         

Beröm   5 0 0 

Kommentar/Tips  4 4 0 

 

Lärare 1 ansåg att det var viktigt att fördela jämna lag samt att fördela jämt mellan pojkar och 

flickor. Lärare 1 var medveten om att pojkarna får mer uppmärksamhet under lektionerna, 

något tabellen visar tydligt. Lärare 1 menade att det var pojkarna som ville vara med och 

påverka mest under lektionerna och att det då var fotboll som stod i fokus för dem. Lärare 1 

menade också att flickorna inte ville vara med pojkarna under lektionerna då det var 

tävlingsmoment på agendan. 

 

Skola 2. Kvinnlig lärare 

 
- Jag delar in klassen i pojkar och flickor när det går. 

- Jag blandar pojkar och flickor när det är två lag. 

- Jag försöker se flickorna mer då pojkarna tar för sig så mycket själva. 

- Jag kulle vilja dela upp i pojk- och flickidrott för flickornas skull. 

- Det är stärkande för klassen med samundervisning. 

 

Pojke Flicka Helklass 

Tillsägelse   0 2 3 

Beröm   8 4 2 

Kommentar/Tips  1 3 1 

 

Lärare 2 delar in klassen i pojkar och flickor vid de tillfällen det är möjligt. Om det är två lag 

mot varandra blandar lärare 2 alltid pojkar och flickor. Lärare 2 anser att pojkarna tar för sig 

mer under idrottslektionerna och hon menar därför att hon försöker se flickorna mer. Om man 

ser till resultaten i tabellerna så är det pojkarna som får mer ”direkt” uppmärksamhet. Lärare 2 

har en vilja att försöka se flickorna mer, något hon gör då flickorna faktiskt får mer 

uppmärksamhet än pojkarna om man ser i förhållande till antalet elever i klassen som 

nämndes i avsnitt 7.2 – observationsscheman. Lärare 2 skulle vilja dela upp idrott och hälsan i 

pojk- och flickgrupper för flickornas skull. 
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Skola 3. Manlig lärare 

 
- Viktigt att få jämna lag. 

- Jag blanda pojkar och flickor. 

- Jag pushar flickorna mer då de behöver mer stöd än pojkarna. 

- Pojkarna vill spela fotboll. 

- Flickorna vill inte tävla på samma sätt som pojkarna. 

- Jag delar upp pojkarna och flickorna ibland så att flickorna ska våga mer. 

 

Pojke Flicka Helklass 

Tillsägelse   3  1  4 

Beröm   6 4 2 

Kommentar/Tips  3 4 0 

 

Lärare 3 anser även han att det är viktigt att få jämna lag samt att blanda pojkar och flickor. 

Lärare 3 anser att han pushar flickorna mer än pojkarna då han menar att de behöver mer stöd. 

Sett till tabellen och resultaten kan utläsas att pojkarna får mer ”direkt” uppmärksamhet trots 

en vilja från lärare 3 att ge mer uppmärksamhet åt flickorna. Sett däremot till antalet elever i 

perspektiv till den uppmärksamhet som tilldelats pojkar respektive flickor så får flickorna mer 

uppmärksamhet än pojkarna. Lärare 3 anser att flickorna inte vill tävla på samma sätt som 

pojkarna och att han därför delar upp eleverna i pojk- och flickgrupper så att flickorna ska 

våga mer. 

 

Skola 4. Kvinnlig lärare 

 
- Jag kör med blandade lag. 

- Det är viktigt med jämna lag. 

- Pojkarna får mer negativ uppmärksamhet då de bråkar mer. 

- Flickgrupper fungerade fantastiskt bra under lektionerna. 

- Pojkgrupperna kan vara extremt stökiga. 

- Pojkarnas stökighet är synd för tjejerna när det gäller samundervisning. 

 
Pojke Flicka Helklass 

Tillsägelse   4  1  8 

Beröm   6 6 4 

Kommentar/Tips  4 5 4 

 

Lärare 4 arbetar med blandade lag och vill även hon få så jämna lag som möjligt. Om man ser 

till resultaten i tabellen ovan så ger lärare 3 en jämnt fördelad ”direkt” uppmärksamhet till 

klassen. Dock fick flickorna mer uppmärksamhet än pojkarna, sett till antalet elever i 

perspektiv till den uppmärksamhet som utdelats. Hon delade upp eleverna fem veckor i pojk- 

och flickidrott där det fungerade mycket bra för flickorna men det var väldigt stökigt i 

pojkgrupperna. Lärare 3 anser att pojkarnas stökighet är synd för flickorna.  
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9. Diskussion  
 

Den här studien har sin utgångspunkt i intresset för hur lärare i idrott och hälsa fördelar sin 

uppmärksamhet mellan pojkar och flickor i grundskolan. Jag valde detta ämne utifrån 

observationer jag gjort under min andra VFU då jag var med på idrott och hälsa lektioner och 

såg att läraren betedde sig olika mot pojkarna och mot flickorna. När jag började söka 

information kring ämnet visst jag inte hur statistiken skulle se ut. Inom detta fält finns det 

tidigare forskning som pekar på hur det ser ut i skolor runt om i Sverige, forskningen pekar då 

på att pojkar får mer uppmärksamhet än flickor. 

I denna studie valdes fyra grundskolor ut där det var två manliga respektive två kvinnliga 

lärare. Detta var för att se om det förelåg någon skillnad mellan hur tiden fördelades beroende 

av om läraren var man eller kvinna. 

I artikeln ”Jag känner inte för att bli en… kille” av Larsson, Fagrell och Redelius (2007) 

menas att idrottslärare inte är omedvetna om pojkars dominans i idrott och hälsa men att det 

inte uppfattas som ett stort problem. Larsson, Fagrell och Redelius (2007) menar att det 

hänger ihop med normen att pojkar är mer lämpade för fysisk aktivitet och högre ansträngning 

än flickor.  

Resultaten i denna studie visade dock något annat. Av de observationer som gjorts går det att 

se att pojkarna får mer ”direkt” uppmärksamhet än flickorna men vid närmare undersökning 

av hur många elever samt hur många pojkar och flickor det gick i respektive klass, blev 

resultaten annorlunda. I tre av fyra klasser fick flickorna då mer uppmärksamhet än pojkarna. 

Det var endast i skola 1 som resultaten tydligt visade på att pojkarna fick mer 

uppmärksamhet. Det i sin tur kan kopplas till lärarnas erfarenheter inom yrket, då lärare 1 var 

den lärare med minst erfarenhet inom idrott och hälsa. 

Enligt Lgr 11 ska skolan vara en plats där traditionella könsmönster ska motverkas, dock är 

det inte alltid lika lätt i praktiken att motverka dessa könsmönster. Lärare i denna studie 

beskriver att pojkarna tar mer utrymme än flickorna under idrotten. De observerade lärarna 

menar att de försöker ge lika mycket uppmärksamhet till både flickorna och pojkarna och 

vissa menar också att de medvetet försöker ge mer uppmärksamhet till flickorna för att de vet 

att pojkarna tar för sig mer. 
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I artikeln kön-idrott-skola av Larsson, Fagrell och Redelius (2005) har lärare intervjuats inom 

idrott och hälsa med fokus på just samundervisningen i skolan. Det framkom i artikeln att de 

lärare som intervjuats var missnöjda med den formen av undervisning och att de gärna delade 

upp eleverna i pojk- och flickgrupper vid vissa tillfällen. De intervjuade lärarna som arbetade 

med könsåtskild undervisning verkade mer nöjda med den lösningen. Larsson, Fagrell och 

Redelius (2005) menar att detta kan tolkas som att lärare har svårt att hitta sätt att motverka de 

traditionella könsmönster som finns i dagens skola och då främst i idrott och hälsa 

undervisningen.   

 

De observerade lärarna i denna studie försökte alla att blanda lag samt att få till jämna lag 

även om de menade att det är svårt. Ibland delade lärarna upp klassen så att pojkarna och 

flickorna fick idrotta åtskilt från varandra, något som de tyckte var bra att göra ibland så att 

flickorna fick komma fram mer.  

 

I idrottens jämställdhetsplan (2005) står det att kvinnor och män ska ges lika förutsättningar 

för att delta i idrottsverksamheter. En positiv utveckling har skett under de senaste årtionden 

då flickor och kvinnor har ökat deltagande inom nästan alla idrotter. Dock återstår mycket 

innan man kan konstatera att det finns en jämställdhet inom idrotten, något som borde se 

annorlunda ut år 2015 än vad det gör. 

Pojkar och flickors aktiviteter uppfattas olika menar Hedlin (2006). Observationer från 

klassrumsforskning visar att när pojkar dominerar under lektionen så upplevs 

könsfördelningen som jämn medan lektioner där pojkar och flickor får lika mycket utrymme 

upplevs som flickdominanta. Kanske är det därför de observerade lärarna trodde att de gav en 

jämn fördelning av deras uppmärksamhet fast än de i verkligheten inte gjorde det. 

När det gäller könsordningen och dess värdering i skolan menar Hedlin (2010) att dessa bärs 

upp och förs vidare av både kvinnor och män. Det handlar om vilken kultur och samhällssyn 

som präglar oss människor och elever. Genom att lyfta fram och diskutera könsnormerna kan 

vi förändra dem. Jag tror att det är nyttigt att göra det bland lärarna på skolorna runt om i 

landet. Inte främst bland idrottslärarna där det är jätteviktigt att vi jobbar för en jämnställd 

idrott och hälsa utbildning för eleverna. 

Nedan följer citat från de fyra intervjuade lärarna: 
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Jag kan nog uppleva att jag pushar tjejerna lite mer då de ibland kan behöva mer stöd än pojkarna 

(Lärare 3). Känslan jag har är nog att killarna får lite mer uppmärksamhet många gånger, inte alltid 

men ibland. Det är nog för att de tar för sig lite mer än flickorna (Lärare 1). Nackdelarna med 

samundervisning är beroende på vissa grupper, jag har en klass tillexempel där flickorna vill inte 

vara med pojkarna när det är tävlingsmoment, oavsett vad det är för någonting (Lärare 1). Det är 

viktigt att se de lite svaga eleverna och försöka lyfta dem. Jag tror att jag medvetet försöker se 

flickorna mer eftersom pojkarna tar för sig så mycket själva (Lärare 2). Vi har ju alltid 

samundervisning fast jag känner ibland att jag skulle vilja dela upp dem i pojk- och flickgrupper 

framförallt för flickornas skull (Lärare 2). Jag kan nog uppleva att jag pushar tjejerna lite mer då 

de ibland kan behöva mer stöd än pojkarna (Lärare 3). Det är i princip alla grupper med något 

undantag pojkarna som stökar mest vilket gör att de får mer uppmärksamhet än flickorna, i negativ 

bemärkelse då (Lärare 4). 

Vem skapar dessa normer om att pojkar och flickor uppfattas olika? När jag gjort mina 

observationer ute i skolorna slås jag av hur lärarna pratar om flickor och pojkar. De pratar om 

flickorna som ”svagare” som inte vill tävla med pojkarna medan de pratar om pojkarna som 

”starkare” och hur de tar för sig. Genom att prata om könsordning och dess värderingar tror 

och hoppas jag att citaten skulle kunna se helt annorlunda ut om några år.  
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10. Slutsats 
Syftet med denna studie har varit att se hur lärarens uppmärksamhet fördelas mellan pojkar 

och flickor under lektionerna i idrott och hälsa i grundskolan. För att kunna svara på det 

användes dessa frågeställningar: 

 Hur fördelas lärarens uppmärksamhet mellan eleverna under lektionerna? 

 Vilka får mest uppmärksamhet, pojkarna eller flickorna? 

 Hur resonerar lärare angående fördelningen av uppmärksamhet mellan eleverna? 

 Har antal år inom yrket någon betydelse för hur mycket uppmärksamhet lärarna ger 

till pojkarna respektive flickorna? 

Som svar på dessa frågeställningar anser jag följande: 

Utifrån observationer och intervjuer kan jag se kopplingar till den tidigare forskning som 

gjorts. Pojkarna tar mycket plats under idrotten och hälsa vilket gör att de får mycket 

uppmärksamhet. Vid en första anblick trodde jag att pojkarna fick mer uppmärksamhet men 

vid noggrannare studier insåg jag att det var flickorna som fick den större delen 

uppmärksamhet. Mina resultat har i denna studie visat att flickorna får mer uppmärksamhet än 

pojkarna i tre av fyra fall som jag observerat. 

De lärare som har studerats har många år inom yrket men de visar alla att läraryrket är ett yrke 

som inte alltid är så lätt. Det är inte alltid undervisningen i praktiken överensstämmer med 

planering och intentioner. Antal år inom yrket visade sig vara av betydelse då den lärare med 

minst erfarenhet som idrottslärare även var den med mest avvikande uppmärksamhetsresultat. 

Att observeras och sedan få ta del av resultaten har enligt vissa lärare varit nyttigt då de har 

trott att de gett samma uppmärksamhet till pojkar och flickor. De observerade lärarna menade 

att yrket som idrott och hälsa lärare inte alltid är så lätt men att de alla är väldigt nöjda med 

sitt yrkesval! 

 

 

Förslag till vidare undersökning: 

Hur upplever eleverna fördelningen av uppmärksamhet? 

Vad tycker eleverna om samundervisning respektive åtskild undervisning? 
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12. Bifogat dokument 1 - observationsförfrågan 
 

Till Rektor vid (skolan) och undervisande lärare i idrott och hälsa 

Jag vänder mig till er och er skola av den anledningen att jag, Isabelle Johansson studerande 

på grundlärarprogrammet med inriktning år 4-6 vid Uppsala universitet ska börja skriva mitt 

självständiga arbete. 

Jag är intresserad av att ta del av undervisningen i idrott och hälsa på er skola då syftet med 

min studie är att studera lektionerna ur ett genusperspektiv. Jag kommer att ha mitt fokus på 

lärarens roll i sammanhanget och inte på enskilda elevers agerande. 

I studien kommer det inte på något vis framkomma eller skrivas fram vilka personer eller 

skolor som deltagit i studien, deltagarna kommer att presenteras som en årskurs 4-6 i en 

mellansvensk stad. Jag kommer vidare att informera samtliga deltagare i studien att det är 

frivilligt att delta samt att deltagarna kan avbryta sitt deltagande när som helst under 

observationen. 

Jag är i min studie intresserad av att observera idrottslektionerna på er skola under en dag. Jag 

kommer att observera fyra grundskolor i Västerås kommun inom årskursarna 4-6. 

Observationen kommer att följas upp efter lektionerna med en kortare intervju av läraren i 

idrott och hälsa som förväntas ta ca 15 min. 

Jag är flexibel och lyhörd för era önskemål om när en observation skulle kunna vara möjlig att 

genomföra. 

Med tack på förhand (och önskan om snabbast möjliga svar)  

Bästa hälsningar  

Isabelle Johansson 

johanssonisabelle@live.se 

0768804145 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:johanssonisabelle@live.se


34 
 

13. Bifogat dokument 2 - lektionsbeskrivning 
 

Skola 1 

Aktivitet: Lektionen startades med en genomgång av vad lektionen skulle bestå av. Under 

genomgången gick idrottsläraren igenom de olika stationerna som fys-banan bestod av. 

Lektionen fortsatte där efter med att eleverna hade 20 minuter uppvärmning i form av ett eget 

utformat uppvärmningsprogram. Eleverna hade haft i uppgift att skapa ett program, skriva ned 

det och ta med till denna lektion för att då utöva det. Eleverna fick vara ensamma eller i 

grupp, det valde de själva. Efter att de utfört sin uppvärmning skulle de utföra en fys bana 

som läraren ställt upp innan lektionen och som hen gått igenom innan uppvärmningen. När de 

startade banan hade de själva redan delat upp sig och körde därför banan i de 

gruppkonstellationerna som de värmt upp i. Efter att de var klara kom de allt eftersom till 

läraren och meddelade detta varpå hen skickade iväg dem för att jogga ner i spåret intill där vi 

höll hus. De skulle då jogga det 1,25 km långa spåret. 

Skola 2 

Aktivitet: Lektionen började med en samling på ”kullen” som låg bredvid gräsplätten där de 

höll hus. Läraren gick igenom vad som skulle hända under lektionen. Uppvärningen bestod av 

en kull-lek som kallades ”Tingeling” där det fanns 2 jagare och 2 räddare. Uppvärmningen 

skedde i helklass med både pojkar och flickor. Själva idrottslektionen bestod sedan av 

friidrottslekar som eleverna skulle utföra. Det var 5 stationer och gruppen delades in i 5 

grupper. Grupperna bestod av 3 pojkgrupper med 4 pojkar i varje och 2 flickgrupper med 4 

elever i varje. Grupperna var gjorda i förväg av läraren. 

Skola 3 

Aktivitet: Lektionen började med en samling på bänkarna i idrottshallen. Där skedde en kort 

genomgång av vad som skulle hända på lektionen. Eleverna värmde sedan upp med spökboll 

där lagen delades in slumpmässigt med ”1 och 2 metoden” och i blandade lag. Därefter 

spelade eleverna badminton i gymnastiksalen. Då delades eleverna in i 4 lag även där 

slumpmässigt då läraren ställde de på en lång rad och räknade 1-4 när han delade in dem och 

även då i blandade lag. 

Skola 4 

Lektionen inleddes med att eleverna själva startade igång lektionen med en lek som de höll i, 

de lekte under hökens vingar kom när jag och den undervisande läraren i idrott och hälsa kom 

till idrottsplanen. Därefter samlade idrottsläraren eleverna och höll en genomgång av vad de 

kommande fem veckorna skulle handla om på idrotten samt vad de skulle göra under dagens 

lektion. Därefter fick de springa fem varv runt planen som uppvärmning medan hen satte upp 

koner som skulle användas under aktivitet 1. Under denna aktivitet blandades eleverna in i 

fyra blandade lag som de sedan hade hjärngymnastik i. Det gällde att memorera hitta ärtpåsar 

i den färgen de var indelade i och sedan samla ihop dem fortast. Under nästa aktivitet 

blandades eleverna in i två blandade lag med både pojkar och flickor i lagen. I de lagen körde 

klassen någon variant av jaga/samla koner. 
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14. Bifogat dokument 3 - transkriberade intervjuer 
 

Skola 1. 

Intervju med idrottslärare (manlig) 

 

  Är du utbildad lärare i idrott och hälsa? 

- Ja. 

 

 Hur många år har du arbetat som lärare i idrott och hälsa? 

- I ungefär 4 år. 

 

 Hur tänker du/vad har du för strategier när det kommer till grupp/lagindelningar av 

eleverna under lektionerna? 

- Ja, först och främst gäller det ju att få så jämna lag som möjligt. Om vi tar bollspel 

tillexempel så är det ju roligare om får någorlunda jämna lag. Sen brukar jag de 

gånger det går att de får arbeta med någon eller några kompisar och även så 

försöker jag fördela så det är jämnt tjejer och killar. Ibland låter jag slumpen 

avgöra helt. 

 

 Hur upplever du att du fördelar din tid/uppmärksamhet mellan pojkar och flickor 

under lektionerna?  

- Det är väldigt beroende på vad det är för klass faktiskt. Känslan jag har är nog att 

killarna får lite mer uppmärksamhet många gånger, inte alltid men ibland. Det är 

nog för att de tar för sig lite mer än flickorna. De är ofta igång när man kommer till 

idrottssalen vilket gör att man måste styra upp dem. Flickorna sitter oftast och 

väntar på genomgången. Så det är just i upptakten av lektionen som pojkarna får 

mer uppmärksamhet, under själva lektionen så observerar jag dem lika. 

 

 Upplever du att det är någon skillnad mellan pojkars och flickors möjlighet att kunna 

påverka val av aktivitet under lektionerna? 

- Det förekommer att dem vill komma och påverka och det är oftast pojkar. Ofta är 

det att pojkarna vill köra fotboll oavsett vad vi håller på med på lektionen. Men de 

får de inte. Har vi en planering så följer vi den. 

- Flickorna är mer att de bara gör. De kan istället komma under en lektion då vi till 

exempel spelar fotboll kan de uttrycka att de tycker det är tråkigt och att de inte 

vill spela men de gör det ändå.  

 

 Vilka styrkor och svagheter ser du med samundervisning kontra könsgrupperad 

undervisning i idrott och hälsa? 

- Om vi tar samundervisning så är ju skolans roll faktiskt att fostra ungdomarna till 

att bli bra medborgare så att säga och där är ju en sak att kunna samarbeta med 

alla oavsett person eller kön. Så därför tycker jag att det är viktigt att det inte ska 

spela någon roll.  

- Nackdelarna med samundervisning är beroende på vissa grupper, jag har en klass 

tillexempel där flickorna vill inte vara med pojkarna när det är tävlingsmoment, 

oavsett vad det är för någonting. Lekar och stafetter går bra men när det är tävling 

så vill de inte och de gångarna brukar jag dela upp dem för att det ska funka. Det 
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kan jag känna är nackdelen att vissa jämför sig så mycket med det andra könet och 

vill inte göra bort sig. 

 Vilken är den största utmaningen tycker DU med att vara lärare i idrott och hälsa? 

- Det är nog att engagera de som inte tycker att det är så kul. Det finns ju vissa 

elever som verkligen tycker att idrott är pest och tycker att det är jättejobbigt och 

det är de eleverna som är svårast att fånga upp. 

 

 Vad är det roligaste anser DU med att vara lärare i idrott och hälsa? 

- Det roligaste är att kunna vara ute med eleverna och att det är ett relativt fritt 

ämne. Vi har ju självklar vissa saker som vi måste göra och ta upp men du har en 

friarare lektionsplanering än tillexempel en NO lektion som ska utföras i ett 

klassrum med en väldigt strikt planering. 

- Det roligaste är även att se när en elev klarar något som varit svårt och att få se den 

eleven växa när den lyckas. Att få se den glädjen, det är häftigt! 

 

 

Skola 2. 

Intervju med idrottslärare (kvinnlig)  

 

 Är du utbildad lärare i idrott och hälsa? 

- Ja. 

 

 Hur många år har du arbetat som lärare i idrott och hälsa? 

- I ungefär 10 år. 

 

 Hur tänker du/vad har du för strategier när det kommer till grupp/lagindelningar av 

eleverna under lektionerna? 

- Ja det har jag. Att de här yngre eleverna får nästan aldrig dela in sig själva i 

grupper eller i lag, utan det gör jag. Sen är det lite olika vad det handlar om. Som 

idag när vi kör friidrott så kan jag dela in klassen i flickor för sig och pojkar för 

sig. Annars så blandar man ju oftast när det bara är två lag. Sen finns det ju vissa 

elever som jag vet på förhand inte kan vara i samma lag så då får man ta hänsyn 

till det, och det är ganska mycket sådant. Tyvärr är nästan alla elever missnöjda 

hur man än delar in eleverna så lagindelning är en av de jobbigare bitarna. 

 

 Hur upplever du att du fördelar din tid/uppmärksamhet mellan pojkar och flickor 

under lektionerna?  

- Ja, det försöker jag nog ganska medvetet att tänka på att man försöker se alla 

elever. Det är viktigt att se de lite svaga eleverna och försöka lyfta dem. Jag tror 

att jag medvetet försöker se flickorna mer eftersom pojkarna tar för sig så mycket 

själva. 

 

 Upplever du att det är någon skillnad mellan pojkars och flickors möjlighet att kunna 

påverka val av aktivitet under lektionerna? 

- Jag har i stort sett alltid planerat lektionerna så det ändrar jag inte för att någon 

elev har invändningar. Däremot tar jag alltid emot tips som jag planera längre fram 

att de får göra då. 
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 Vilka styrkor och svagheter ser du med samundervisning kontra könsgrupperad 

undervisning i idrott och hälsa? 

- Vi har ju alltid samundervisning fast jag känner ibland att jag skulle vilja dela upp 

dem i pojk- och flickgrupper framförallt för flickornas skull. Men som idag så är ju 

flickorna och pojkarna indelade i grupper om 4 personer i varje och då är det pojk- 

och flickgrupper och det tycker jag är jättebra för flickorna kommer fram mer då. 

Samtidigt kan det ju vara stärkande för klassen med samundervisning och de 

klasserna där det fungerar bra så är det ju bara positivt med det.  

- Jag ser styrkor och svagheter med båda formerna av undervisning. 

 

 Vilken är den största utmaningen tycker DU med att vara lärare i idrott och hälsa? 

- Det har nog ändrats lite. När jag började som lärare i idrott och hälsa så var den 

största utmaningen att hitta aktiviteter som skulle vara roliga men också passa 

läroplanen.  

- Nu är det mer att kunna samla en grupp när det ibland är många stökiga elever 

samt att göra lagfördelningar. Det här med att samla gruppen kan vara 

problematiskt eftersom att vissa elever är så ivriga och vill sätta igång på en gång 

och har inte någon acceptans för att man måste ha en genomgång och se till att alla 

elever vet vad de ska göra. 

 

 Vad är det roligaste anser DU med att vara lärare i idrott och hälsa? 

- Det är att man får arbeta med barn. Att kunna skapa den här kontakten och få en 

personlig relation till barnen det är det roligaste med att vara lärare i idrott och 

hälsa. 

 

Skola 3. 

Intervju med idrottslärare (manlig) 

 

 Är du utbildad lärare i idrott och hälsa? 

- Ja. 

 

 Hur många år har du arbetat som lärare i idrott och hälsa? 

- I ungefär 12 år. 

 

 Hur tänker du/vad har du för strategier när det kommer till grupp/lagindelningar av 

eleverna under lektionerna? 

- Ja det har jag. Jag tänker på att försöka få så jämna lag som möjligt och att blanda 

flickor och pojkar i den mån det går. 

 

 Hur upplever du att du fördelar din tid/uppmärksamhet mellan pojkar och flickor 

under lektionerna?  

- Jag tror att jag är ganska rättvis när det kommer till fördelningen av tid mellan 

eleverna. Jag kan nog uppleva att jag pushar tjejerna lite mer då de ibland kan 

behöva mer stöd än pojkarna. 

 

 Upplever du att det är någon skillnad mellan pojkars och flickors möjlighet att kunna 

påverka val av aktivitet under lektionerna? 
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- Nej, mina lektioner är planerade i förväg och jag låter inte elever ändra den 

planeringen. En invändning man ofta får höra är att killarna vill spela fotboll på 

lektionen men som sagt jag håller mig till min planering. 

 

 Vilka styrkor och svagheter ser du med samundervisning kontra könsgrupperad 

undervisning i idrott och hälsa? 

- Läroplanen säger ju att det ska vara samundervisning i skolorna. Dock anser jag att 

det ibland kan vara till elevernas fördel att dela upp dem i vissa aktiviteter då 

flickorna inte vill tävla på samma sätt som pojkarna. En annan förde med att dela 

upp dem pojkar och flickor är att flickorna vågar mer då känner jag, tillexempel 

vid bollsporter då brukar jag dela upp dem ibland. 

 

 Vilken är den största utmaningen tycker DU med att vara lärare i idrott och hälsa? 

- Det tycker jag nog är att få alla att tycka idrotten är roligt. Det är ofta samma 

elever som sitter på bänken och inte ”kan vara med” på grund av det ena och det 

andra och det är att engagera de eleverna som jag tycker kan vara svårt. 

 

 Vad är det roligaste anser DU med att vara lärare i idrott och hälsa? 

- Det roligaste med att vara idrottslärare är att få arbeta med det jag tycker är roligt 

och brinner för vilket är idrott och hälsa. Att få kombinera det med att arbeta med 

barn är det roligaste, ingen dag är den andra lik. 
 

Skola 4. 

Intervju med idrottslärare (kvinnlig) 

 

 Är du utbildad lärare i idrott och hälsa? 

- Ja. 

 

 Hur många år har du arbetat som lärare i idrott och hälsa? 

- Jag är inne på mitt 11 år. 

 

 Hur tänker du/vad har du för strategier när det kommer till grupp/lagindelningar av 

eleverna under lektionerna? 

- Ja det har jag, jag sitter med i schemagruppen. I början av min utbildning följde 

man någon annans schemaläggning vilket gjorde att man jobbade över raster och 

planeringen blev inge bra. Det funkade inte heller alltid att ha helklasser så nu när 

jag sitter med i schemagruppen funkar det mycket bättre när man själv får vara 

med och ordna gruppsystem, både i gympasalen och i omklädningsrummen.  

- När det gäller indelningen av grupper under själva idrottslektionen så delar jag 

oftast blandade lag. När det är bollsporter så rangordnar jag i huvudet och delar 

sedan in efter det så att lagen ska bli så jämna som möjligt. 

 

 Hur upplever du att du fördelar din tid/uppmärksamhet mellan pojkar och flickor 

under lektionerna? 

- Om vi tar lektionen vi hade alldeles nyss så är ju pojkarna väldigt krävande när de 

stökar som de gör. Det är i princip alla grupper med något undantag pojkarna som 

stökar mest vilket gör att de får mer uppmärksamhet än flickorna, i negativ 

bemärkelse då. Dock jag väldigt medveten om det och jag tycker det är väldigt 
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viktigt att veta vad alla elever heter och lära känna dem samt behandla dem alla 

lika avsett vilket kön de har. 

 

 Upplever du att det är någon skillnad mellan pojkars och flickors möjlighet att kunna 

påverka val av aktivitet under lektionerna? 

- Nej. Självklart försöker elever att påverka men det är ingen som får det, det finns 

inget utrymme för det. Jag har elevens val innan varje lov och då har de möjlighet 

att vara med och påverka lektionens innehåll. Då är det vissa lekar som alla pojkar 

och flickor röstar på. 

 

 Vilka styrkor och svagheter ser du med samundervisning kontra könsgrupperad 

undervisning i idrott och hälsa? 

- I den här ålderns behöver det ju inte vara någon skillnad på eleverna. Som i den 

här gruppen är den starkaste idrottsutövaren en tjej, hon är både taktiskt, snabb 

och stark samt även en fin ledare. Så att på den här nivån, låg- och mellanstadiet är 

samundervisning bra.  

- Innan jul hade vi en femveckorsperiod där eleverna var indelade i pojk- och 

flickgrupper där flickgruppen fungerade fantastiskt medan pojkgruppen var 

extremt stökig. Flickorna ville fortsätta med den indelningen men inte pojkarna så 

då blev det gemensam undervisning igen.  

- Svagheterna med samundervisningen skulle jag säga är pojkarnas ”stökighet” 

som ofta är synd för flickorna. 

 

 Vilken är den största utmaningen tycker DU med att vara lärare i idrott och hälsa? 

- Just nu känner jag föräldrar. Det är nog det som skulle kunna få mig att sluta, för 

jag älskar mitt jobb och att arbeta med barnen är ju det mest tacksamma ämnet. 

Men det väljer jag nog själv också, jag bryr mig väldigt mycket om eleverna och 

jag tar de mär jobbiga samtalen och mejlen med föräldrarna och då får man ju 

ibland skit också. Det är jobbigt när föräldrarna inte vill lika mycket som en själv. 

När man lägger ner mycket hjärta i eleverna då känns det tungt när man inte får 

den responsen man vill ha. 

 

 Vad är det roligaste anser DU med att vara lärare i idrott och hälsa? 

- När man har lektioner som gör hela ens dag som tillexempel en femma jag hade i 

förra veckan där vi hoppade höjdhopp. Dom har jag haft sedan ettan så i fem år 

och nu kan man verkligen se resultatet av det man arbetat fram. Och när polletten 

trillar ner för dem och de förstår varför vi har arbetat med vissa moment. Och när 

de leder sina egna pass och gör det bättre än en själv, det är det bästa. 

- När man förstår att de har lyssnat och de har tagit till sig och förstått. Och när de är 

så fina och gulliga med varandra, då är det lyckat tycker jag. Jag tycker det är lite 

ämnet idrott och hälsa, man ska liksom må bra med varandra och den här 

gemenskapen man kan ha under lektioner. 

 

 

 


