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Sammanfattning 

Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi stött på fenomenet att pojkar och flickor 

behandlas som två homogena grupper, dvs. alla flickor lika, alla pojkar lika, som vardera åläggs 

olika krav och förväntningar av lärarna. Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet anger att 

skolan aktivt och medvetet ska arbeta för att pojkar och flickor ska ha samma möjligheter. 

Tidigare studier visar att idrottsämnet präglas av en obalans i värderingen av manliga och 

kvinnliga aktiviteter och att dessa värderingar har sitt ursprung i de könsmönster som 

förekommer generellt i samhället. I vår studie har vi undersökt hur ett antal lärare resonerar kring 

genus, om de tar särskild hänsyn till genus i sin planering och hur de anser att genus påverkar 

deras arbete. 

 

Då syftet med studien är att lyfta fram lärarnas tankar och värderingar har vi genomfört 

samtalsintervjuer med lärare i idrott och hälsa, som sedan legat till grund för en kvalitativ analys.  

 

Vår undersökning har visat att lärarna ansåg genus påverka deras arbete framför allt i praktiskt 

genomförande av undervisningen och i hög utsträckning deras val av innehåll. Vidare fann vi att 

lärarna hade svårt att hålla isär vissa begrepp och att de generellt saknade kunskaper om 

genusvetenskap, vilket försvårade för dem att problematisera kring ämnet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Idrott & hälsa, genus, jämställdhet, könsperspektiv, könsmaktsordning, könsmönster. 
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Inledning 

Begreppet genus används i forskningssammanhang för att förklara skillnader mellan könen som 

inte är biologiskt givna utan mer socialt formade. Maktrelationer i samhället präglas av den 

manliga överordningen. Från barns fria idrottslekar till den yppersta eliten, finns det faktorer som 

på olika sätt skapar skilda förutsättningar och villkor för kvinnors och mäns idrottande. 
 

Traditionellt är idrotten förknippad med "manlighet". I många samhällen runt i världen präglas 

idrott av den förutfattade meningen att män lämpar sig bättre för krävande fysisk aktivitet och 

kvinnor/flickor som utövar den beskrivs ibland som "pojkflickor". Samtidigt kan pojkar/män 

som inte utövar någon sorts idrott drabbas av fördomen att de skulle vara svaga eller "feminina". 

Vi tror emellertid inte på den tydliga uppdelningen utan menar att idrottens olika grenar lämpar 

sig olika väl för olika individer, kvinnor som män, flickor och pojkar samt att idrottsämnet skulle 

kunna användas för att motverka - snarare än förstärka - traditionella könsmönster. 
 

Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi sett att pojkar och flickor har olika krav och 

förväntningar på sig fast det i läroplanen står att skolan ska motverka traditionella könsmönster, 

och ge utrymme för eleverna för att kunna pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen för 

idrott oberoende av könstillhörighet. 

 

Eftersom Idrott och hälsa är ett ämne där vi kommer att vara yrkesverksamma och risken för att 

konservera traditionella könsmönster inom detta skolämne verkar hög, har vi valt att undersöka 

frågan om genus i idrott och hälsa i detta examensarbete. Vi valde att undersöka hur lärarna 

problematiserar kring genus och om, och i så fall hur, några lärare anser att genus påverkar deras 

arbete. 

Bakgrund 

Inom idrott och hälsa spelar kön och genus en stor roll. Studier visar att idrottsämnets innehåll 

ofta bygger på pojkars intressen och att lärare strävar efter att neutralisera det pojkiga innehållet 

genom att anpassa övningar till flickor snarare än att byta till ett neutralt innehåll. Håkan Larsson, 

Birgitta Fagrell, Karin Redelius (2005). 

 

Elisabeth Öhrn (2002) beskriver hur interaktionsmönster i skolan 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 mer framträdande, utåtriktade och aktiva. 
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Vidare nämns det att det finns könsmönster som kan variera mellan skolor, upptagningsområden 

och klasser, det kan även variera i en klass mellan olika lektioner.  

 

Larsson m.fl. (2005) redovisar däremot i sin studie å ena sidan om hur medvetna samtliga lärare 

var när det gällde att identifiera såväl pojkarnas dominans i förhållande till flickornas som den 

heterogenitet som karaktäriserar elevgrupperna och å andra sidan hur de själva kunde se under 

sina observationer av de olika lektionerna, hur svårt lärarna hade att utveckla en metodik för att 

motverka genusproblematiken.  
 

Huruvida pojkar och flickor skall sär eller samundervisas i idrott har också diskuterats. Den 

tidigare särundervisningen byggde på pojkars och flickor konstaterade olikheter, fysiska 

förutsättningar. Håkan Larsson (2003) menar att den nuvarande samundervisningen också bygger 

på olikheter, att samundervisningens syfte är att få pojkar och flickor att förstå och förhålla sig till 

varandras olikheter, snarare än att skapa en gemensam plattform för pojkars och flickors 

gemensamma intressen, erfarenheter och förmågor. 

 

Flera studier behandlar genus Jesper Andreasson (2007) menar att skillnaden mellan kön, 

genusroller, beteenden och relationer mellan män och kvinnor (genusrelationer) kan ändras med 

tiden, även om aspekter av dessa roller kommer från biologiska skillnader mellan könen. Öhrn 

(2002) menar att man redan under 1990talet sett en förändring av könsmönstren i skolan.  

Håkan Larsson (2008) menar dock att trots alla forskningsresultat och trots skolans ständiga 

arbete med jämställdhet i styrdokumenten, har väldigt lite hänt inom ämnet och undervisningen i 

idrott och hälsa. 

 

Genom att förstå skillnaden mellan begreppen kön och genus öppnas möjligheter att analysera 

och förhålla sig till det socialiseringsmönster som producerar skillnader i beteende och vanor 

mellan män och kvinnor. Maria Hedlin (2004) menar att förmågan att som lärare iaktta ett 

genusperspektiv i sin undervisning är avhängigt en teoretisk förståelse av genus och förmågan att 

särskilja kön och genus. Ingrid Karlsson (2003) menar vidare att förmågan att ta hänsyn till genus 

när man planerar och reflekterar kring sitt arbete är viktig för att synliggöra betydelsen av genus 

och kön. 

 

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

en jämställd idrott en förutsättning och att jämställdheten mellan könen är en viktig del för att 

uppnå en demokratisk utgångspunkt i skolan. Enligt Riksidrottsförbundet (2005) är idrotten i 
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Sverige en verksamhet som ska vara tillgängligt och öppen för alla men att den har sitt ursprung i 

en patriarkal struktur.  

 

I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet betonas också 

vikten av genus genom att ge skolan ansvar för att motverka traditionella könsmönster.  

 

Skolan skall 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 skall därför ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin 

förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet. (Lpo94:4) 

 

Då läroplanen betonar skolans ansvar och tidigare studier visar både vikten av att arbeta med 

genus samt vikten av teoretiska kunskaper hos lärarna för att kunna iaktta ett genusperspektiv 

finner vi det intressant att undersöka hur lärarna själva tycker att genus påverkar idrottsämnet och 

hur de själva definierar begreppet genus, samt hur genus påverkar planering och 

undervisningsinnehåll. 

Definition av begreppen 

Nedan följer några centrala begrepp som vi stött på under vår studie och som återkommer i 

arbetet. Vi har stött på dem i källor och empiri i varierande omfattning eller de har brukats av 

våra informanter som bakgrund, förklaringar till och konsekvenser av arbete med genusfrågor. 

Då genusvetenskap i jämförelse med andra forskningsdiscipliner är ett ”ungt” område, 

(Vetenskapsrådet, 2005) så är det svårt att hitta helt entydiga definitioner på begreppen. Nedan 

definierar vi begreppen som vi vill att de skall förstås i vårt arbete. Genus är det överordnade, 

övriga begrepp är intimt förknippade med genus.  

Kön  

Begreppet "kön" avser den biologiska skillnaden mellan män och kvinnor d.v.s. fysiologiska, 

anatomiska, genetiska, hormonella egenskaper. 
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Genus 

Termen "genus" avser skillnader av icke-biologiskt aspekt d.v.s. hur sociala miljöer formar mäns 

och kvinnors olika roller i samhället. Genus handlar om socialt förvärvade intressen, attityder, 

normer och möjligheter. 

 

Begreppet avser kulturella förväntningar vad gäller roller och beteenden hos män och kvinnor. I 

de flesta samhällen är det ett system av maktrelationer och underordning som är socialt 

konstruerade som i sin tur skapar olika könsroller och som tilldelar olika uppgifter för män och 

kvinnor.  (Nationalencyklopedin, 2010) 

 

Jämställdhet 

”Jämställdhet råder när män och kvinnor har samma rättigheter, möjligheter och 

skyldigheter”(SOU 2010:99:46) 

Genusperspektiv 

Att iaktta ett perspektiv är att fokusera på en viss del eller ha ett visst förhållningssätt när man 

betraktar ett större sammanhang. Hedlin (2004) Med genusperspektiv menar vi således att 

förhålla sig till genus i olika sammanhang. 

Könsmaktordning  

Begreppet könsmaktordning förklaras av Yvonne Hirdman (2003) som ett genussystem som 

strukturerar samhället där mannen är norm, kvinnorna är underordnade män. 

Könsmaktordningen visar att kön och makt hör ihop.  

 

Könsmönster 

Med begreppet könsmönster avser arbetet nedan sådana beteenden som baseras på förutfattade 

meningar eller förväntningar om hur flickor respektive pojkar bör agera, t.ex. föreställningen om 

den tysta flickan och den fysiskt utlevande pojken.  (Öhrn, 2002) 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med vårt arbete är att undersöka en grupp lärares förhållningssätt till genus samt hur de 

anser att själva idrottsämnet påverkas av genus. Vi har valt att studera vad lärare anser att genus 

är och hur det kommer till uttryck i undervisningen. 

 
Utifrån vårt syfte har vi valt att koncentrera oss på följande frågeställningar: 

 

1. Hur problematiserar lärarna kring genus? 

2. Tar lärarna särskild hänsyn till genus i sin planering av idrottsundervisningen? 

3. Vad anser lärarna att genus innebär för deras arbete avseende undervisningsinnehåll? 

4. Anser lärarna att idrottsämnet är genusneutralt? 
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Metod 

Disposition 

Vår studie bygger på fyra frågeställningar, de två första berör hur lärarna teoretiskt förhåller sig 

till genus och hur de förhåller sig till genus i sin planering, de avslutande två omfattar hur de 

anser att genus påverkar innehållet i undervisningen och huruvida idrottsämnet kan anses 

neutralt.  

 

Vi har delat upp studien emellan oss så att Iñigo under intervjuerna ansvarat för de två första 

frågeställningarna och Tupac på samma sätt för fråga tre och fyra. Intervjuerna har vi rent 

praktiskt genomfört tillsammans och hjälpt varandra att föra anteckningar/genomföra samtal. 

Analys och diskussion av resultatet har vi genomfört tillsammans. 

Urval 

Lärarna som valts ut för undersökningen kommer från tre högstadieskolor; och en gymnasieskola 

med elitidrottsprogram. På varje skola har vi intervjuat en kvinnlig och en manlig lärare med 

undantag för en av högstadieskolorna där den kvinnliga läraren var förhindrad att deltaga. 

Skolorna där lärarna arbetar är placerade i olika delar av Uppsala.  

 
Gymnasieskolan med elitidrottsprogram, anser vi vara intressant för vår studie eftersom vi kan se 

en annan vinkel av idrottsämnet där vi tror att lärarnas förväntningar på elevernas prestationer 

har mindre att göra med de fysiologiska skillnaderna än i vanliga skolor. Vi har intervjuat både 

manliga och kvinnliga lärare för att låta både manliga och kvinnliga perspektiv påverka resultatet i 

undersökningen.   

Datainsamlingsmetoder 

Vi har använt oss av intervjuer som datainsamlingsmetod för att besvara våra forskningsfrågor. 

Samtalsintervjuer 

Enligt Peter Esaiasson (2007) kan man använda sig av samtalsintervjuer när man vill veta hur 

människor själva uppfattar sin värld. Vi har valt att använda samtalsintervjuer eftersom vi tycker 

att genus är ett ”öppet” reflekterande ämne och vi anser att man genom samtal kan reflektera 

över frågan. Dessutom när man ska utgå från människors vardagserfarenheter är 
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samtalsintervjuer lämpligt. En intervju blir då en kvalitativ forskning som beskrivs av Kvale i 

(Esaiasson, 2007) vars syfte är att erhålla beskrivningar av den intervjuades livsvärld i syfte att 

tolka de beskrivna fenomenens mening där forskaren skall sträva efter att förstå världen så som 

den ter sig för den intervjuade personen. Detta är precis vad vi vill med undersökningen och 

därför kändes denna metod rätt för detta ändamål.  

Forskningsetiska reflektioner 

De aspekter som innebär forskningsetik är varierande och kan sägas att forskning är en särskild 

aspekt av det bredare problem som innebär förhållandet mellan etik och vetenskap. En forskare 

ska tänka på de olika etiska aspekterna av sin undersökning. (Esaiasson, 2010) Målet och 

innehållet i ett planerat forskningsprojekt utformas normalt med tanke på de människor som är 

avsedda att använda resultatet av projektet eftersom forskning på människor bär ett särskilt 

ansvar. 

 

Det finns fyra principer som en forskare måste ta vid, de så kallade grundläggande 

individskyddskravet: Vi har tagit hänsyn till följande forskningsetiska principer. 

Informationskravet 

Forskaren skall informera de som han eller hon ska undersöka angående den aktuella 

forskningsuppgiftens syfte. 

 

Forskaren skall informera till alla inblandade i projektet om deras uppgift i projektet och de 

villkor som gäller för deras merverkande. Alla måste upplysas om att deltagandet är frivilligt och 

om att de har rätt att avbryta sin medverkan när de finner det lämpligt. Informationen skall 

förklara alla de moment som ingår i undersökningen som skulle kunna tänkas påverka deras 

villighet att delta. (Regeringskansliet, 1999) 

Samtyckeskravet 

Deltagare i en undersökning ska ha rätt att själva bestämma om denne vill medverka i 

undersökningen eller inte. 

 

Forskaren skall se till att ha uppgiftslämnares och undersökningsdeltagares samtycke i att delta i 

undersökningen. De som medverkar i en undersökning skall ha all rätt att bestämma när den vill 

sluta vara med och på vilka villkor de skall delta och de ska kunna ha möjlighet att bestämma dra 

sig ur undersökningen utan att detta medför negativa följder för dem. Oavsett vad personen i 
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frågan bestämmer sig för, får inte undersökningsdeltagarna utsättas för otillbörlig påtryckning 

eller påverkan. (Regeringskansliet, 1999) 

Konfidentionalitetskravet  

Allas uppgifter i en undersökning skall ha största möjliga konfidentionalitet och 

personuppgifterna skall förvaras så att obehöriga inte kan ta del av dem.  

 

Frågan om konfidentionalitet är förknippade med offentlighet och sekretess därför ska all 

personal som ingår i forskningsprojektet där användning av etiskt känsliga uppgifter används, bör 

underteckna en förbindelse om tystnadsplikt sådana uppgifter. Samtidigt ska uppgifterna om de 

personer som ingår i undersökningen lagras och avrapporteras så ett sådant sätt att det inte går att 

känna igen av utomstående. (Regeringskansliet, 1999) 

Nyttjandekravet 

Forskare bör ha klart för sig att dessa uppgifter som denne salar under sin forskning får endast 

användas för forskningsändamål och absolut inte får användas eller utlånas för kommersiellt bruk 

eller andra icke-vetenskapliga syften dessutom uppgifterna får inte användas för åtgärder som kan 

påverka den enskilde som t.ex. vid tvångsintagning, etc. utom efter särskilt medgivande av den 

berörda. (Regeringskansliet, 1999) 

Procedur 

Vi började med att ringa till olika skolor i Uppsala och frågade idrottslärarna om vi kunde 

genomföra intervjuer och observationer av deras undervisning. När vi hade samlat tillräkligt med 

olika platser inom tidsramen för två veckor, bestämde vi tillsammans med lärarna om vilka dagar 

och tider som skulle passa för båda parter.  

 
Eftersom fokus för vår studie var lärarna behövde vi inte få föräldrarnas medgivande för 

observationerna av lärarens undervisning. Vid tidsbokningen förklarade vi att varken namnet på 

läraren eller på skolan skulle ingå i rapporten. 

Samtalsintervjuer 

Innan vi startade intervjun meddelade vi lärarna om konfidentionalitet och att de när som helst 

kunde bryta intervjun om de fann något olämpligt med frågorna eller om situationen inte kändes 

bra för dem. Vi bestämde tillsammans med lärarna en plats där man kan vara i lugn och ro och 

prata ostörda. I vårt fall blev det i olika konferensrum och grupprum där vi genomförde 
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samtalsintervjuer med lärarna. Varje intervju tog mellan 40-50 minuter och spelades in med en 

MP3 spelare, medan den ena skrev på datorn, fördes samtalsintervjun av den andra, detta för att 

intervjun skulle kunna flyta på.  

   

Vi startade samtalsintervjuerna med så kallade inledande frågor för att bryta isen och lätta 

stämningen, vid detta tillfälle hade vi följande frågor: 

 

- Namn och ålder? 

- Vilken utbildning har du? 

- Vilken yrkeserfarenhet har du? 

 

Sedan gick vi över till själva samtalsintervjun, där vi ställde följande frågor till lärarna: 

 

- Tar du hänsyn till genus när du planerar din undervisning (års-lektionsplanering-innehåll)? 

Om ja, på vilket sätt? 

- Vad är genus för dig? 

- Tycker du att idrottsämnet är genusneutralt? I så fall hur? Varför och varför inte? 

- Påverkar elevsammansättningen din undervisning ur ett genusperspektiv? På vilket sätt? 

 

Då lärarnas eget resonemang kring genus är det centrala i vår studie gav vi dem utrymme att 

vidareutveckla sina svar fritt. 

Dataanalys 

Då det centrala i vår undersökning är lärarnas egna uppfattningar kring vad genus är och hur de 

själva anser sig förhålla sig till genus kommer vi att tematisera svaren från de intervjuade lärarna 

och tolka, bearbeta dem utifrån ett kvalitativt förhållningssätt. Staffan Larsson (1986) menar att 

en kvalitativ analys används för att beskriva en frågas karaktär och egenskaper, till skillnad från 

kvantitativ analys som beskriver mängdförhållanden. 
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Resultat 

Nedan följer en sammanställning av empirin som tagits fram från sju intervjuer med lärare i 

ämnet idrott och hälsa för grundskolans senare år och gymnasiet. Innehållet i intervjuerna som 

tagits fram har tematiserats i olika grupper med tanke på undersökningens frågeställning. De 

teman som nedan beskrivs är genus i planering, genus kring material och aktiviteter, genus och 

kroppen, tillgänglighet, könsmönster, könsuppdelad undervisning, idrottsämnets neutralitet, 

elevernas intressen och förmågor styr undervisningen. 

Presentation av intervjupersoner 

Lärare Kön Ålder Antal 

år som 

lärare 

Ämneskombination 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Kvinna 

Man 

Man 

Kvinna 

Man 

Man 

Kvinna 

43 

30 

48 

35 

41 

42 

48 

19 

2,5 

15 

11 

3 

18 

23 

Idrott och hälsa 

Engelska & Idrott och hälsa 

Idrott och hälsa 

Idrott och hälsa 

Idrott och hälsa 

Idrott och hälsa 

Svenska & Idrott och hälsa 

 

Genus i planering 

Av de intervjuade lärarna är det flera som menar att de inte tar hänsyn till genus i sin planering av 

undervisningen. De säger att de gör planering utifrån klassen som grupp och fokuserar inte på 

pojke/flicka utan ser till färdigheterna hos varje individ och ställer krav utifrån dessa. ”Jag gör 

inte några ändringar i min planering utifrån flickor eller pojkar utan jag tycker att alla kan vara 

med och göra allt utifrån sin egen förmåga. Sedan finns det undantag från fall till fall” (lärare 2) 

 

Några av lärarna säger att de tar hänsyn till genus när de planerar. De menar att de har en 

förebyggande tanke innan sådana aktiviteter som bollspel, eftersom de vill att flickorna ska ta för 

sig mer i undervisningen då de vet att pojkarna oftast tar mer plats.” Jag är medveten om att det 
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är mycket boll i undervisningen, därför försöker jag balansera upp de olika momenten för att få 

in alla delar jämt fördelade över året så det passar både flickor och pojkar” (lärare 4) 

 

Läraren har här en tanke kring hur hon vill styra innehållet för att passa flickor och pojkar och är 

medveten om att pojkarnas intressen tenderar att styra.  

Genus kring material och aktiviteter 

Flera av lärarna pratar om hur väsentligt genustänkande är vid olika idrottsaktiviteter.  

 
En av lärarna säger å ena sidan att han inte tar hänsyn till genus vid årsplaneringen men å andra 

sidan säger han att genusfrågor finns med i hans tankar hela tiden i de vardagliga situationerna 

även om han inte planerar i förväg. ”Jag är medveten om genusaspekter, jag strävar efter att alla 

elever skall få samma möjligheter, t.ex. att alla ska få röra bollen vid bollaktiviteter och ibland kan 

jag dela på flickor och pojkar för att de ska få möjligheten att ta för sig och delta utifrån sina 

förutsättningar” (lärare 3) 

 

För denna lärare och för flera andra intervjuade var genus starkt förknippad med jämställdhet 

och likabehandling. Formuleringar som: lika för alla, alla måste få vara med och jag vill inte 

särskilja användes av många av lärarna. 

Genus och kroppen 

 
En annan lärare kommenterar att de på skolan inte har någon utarbetad plan med tanke på genus, 

men han nämner badet som en aktivitet då man måste tänka genus för att få med flickorna. 

Vidare nämner han att de i arbetslaget funderat på att införa särundervisning för pojkar och 

flickor vid badet eftersom det uppstår sexistiska kommentarer som gör att flickorna inte känner 

sig bekväma och därmed inte vill vara med på dessa lektioner. ”I högstadiet kan badet vara 

känsligt för eleverna eftersom att vissa elever är blyga och inte vill visa sig i badkläder ”(lärare 5)  

 

En lärare (nr6) lägger fokus på individuell nivåanpassning vid styrketräning och påpekar den 

fysiologiska skillnaden att pojkar är starkare än flickor.  ”Vid styrketräning har jag lättare varianter 

på övningar som är svåra och tunga för flickor eftersom de inte har lika stor muskelstyrka. 

Samma gäller för pojkar vid musikpass då jag tar bort armrörelser istället för att använda hela 

kroppen eftersom pojkar inte har samma koordination som flickor”  
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Detta uttryck för utjämning återkom flera gånger under våra intervjuer. Lärarna sökte vägar att 

anpassa det man uppfattade som ”pojkigt” respektive ”flickigt” till att passa det andra könet. 

 

En av lärarna nämner apropå frågan om vad genus innebär för henne och hennes arbete hur hela 

samhället indelas i manligt och kvinnligt och hur kön separeras i alla möjliga sammanhang. 

”Genus för mig handlar om uppdelningen pojkar och flickor, män och kvinnor, i idrott till 

exempel är det pojkarnas sida och flickornas sida i omklädningsrummet” (lärare 4) 

 

Vissa lärare talar om de biologiska skillnaderna mellan könen i form av att pojkar utvecklar mer 

muskelmassa när de kommit i puberteten medan flickorna har bättre koordination i den åldern. 

Lärarna menar att det inte går att bortse ifrån dessa skillnader och att de i vissa fall, behöver 

anpassa undervisningen utifrån dessa förutsättningar. 

 

Några av lärarna pratar om de fysiska skillnader som uppstår mellan könen på högstadiet. De 

menar att pojkarna har lättare för vissa aktiviteter och orkar mer eftersom de är fysiskt starkare. 

”Ibland hamnar flickorna i skymundan för att de är lite underlägsna fysiskt” (lärare 6) Samtidigt 

kommenterar de att flickor utvecklar motorisk och fysisk styrka vid tidigare åldrar, så att 

idrottsundervisningen i lägre åldrar mycket väl kan domineras av fysiskt överlägsna flickor.  

 

Tillgänglighet 

Flera lärare återkommer till tillgänglighet i olika bemärkelser. De menar att de tar hänsyn till 

genus snarare i genomförandet av lektionerna än i sin planering genom att se till att fördela 

tillgängligheten till bollen eller rummet. ”Exempelvis när man spelar basket, så fort man skall 

göra uppkast kommer alltid pojkarna, då säger jag varannan pojke varannan flicka och så vidare” 

(lärare 7) Samma lärare använder sig av spontana samtal ”Jag går in och stoppar och ser till att 

prata och reflektera med dem över det hela, att flickorna inte får röra bollen eftersom pojkarna 

tar över” Här får eleverna tillfället att reflektera tillsammans med läraren.  

 
En annan lärare menar att genus inte direkt ingår i planeringen men att han får arbeta aktivt med 

genus direkt i vardagen, både med situerad didaktik vid hanteringen av elever i 

undervisningssituationen, men också i mötet med kollegor. Han beskriver en situation där en 

medföljande elevassistent släpper in eleverna i salen innan undervisningen börjar och initierar 
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fotbollsmatcher med pojkarna. Flickorna blir tillfrågade, men vill inte spela just fotboll och sitter 

då i stället i förrådet och väntar. Läraren i fråga har löst situationen genom att dela av salen så att 

flickorna har tillgång till en halva där de kan göra vad de vill. 

Könsmönster 

Under samtalen ställer vi frågan om betydelsen av begreppet genus och vad det innebär för 

lärarnas arbete. Mer än hälften av lärarna är osäkra på innebörden av själva begreppet men när de 

berättat om sin undervisning visar det sig att lärarna berör detta område i många olika aspekter. 

Könsmönster var ett återkommande tema i deras svar. 

 
Några av lärarna berättar om könsmönstren i skolan och om hur de yttrar sig t.ex. vad som är 

acceptabelt beteende för flickor respektive pojkar och hur det påverkar dessa elever. ”Det finns 

tillbakadragna pojkar som kan ha det mycket jobbigare än flickor som inte gillar fotboll för att 

enligt de generella fördomarna ska en grabb hålla på med boll och det är accepterat att en flicka 

inte håller på med boll, därför kan det vara minst lika jobbigt för en pojke som inte gillar boll om 

inte jobbigare” (lärare 1) De nämner också att värderingar hemifrån påverkar elevernas attityd, 

samt vilken tid, religion, kultur man lever i. Den bild som föräldrarna har av vad som är 

acceptabelt kvinnligt, feminint och manligt, maskulint projiceras på barnen och reflekterar deras 

beteende i skolan. ”Hur mycket man än påpekar det så är det inte helt jämlikt i skolan, rättvisan 

ska råda, jag blir irriterad att det ens ska förekomma ojämlikhet. I skolsituationen ska eleverna ha 

rätt att göra sitt bästa och gör de det så ska det inte bli illa behandlade oavsett om de är svaga 

eller starka” (lärare 3) 

Könsuppdelad undervisning 

Alla lärarna uttrycker en kluvenhet kring könsuppdelad undervisning, de är inte eniga om det är 

bra eller dåligt och när man ska använda sig utav detta. De flesta anger att de inte vill ha 

särundervisning som standardmetod. ”Jag vill inte tänka så att man ska behöva göra övningar för 

pojkar och flickor separat utan jag ser till att göra övningar efter egen förmåga och inte specifikt 

för pojkar och flickor” (lärare 2) Några lärare utvecklar detta vidare och menar att man måste 

variera undervisningen beroende på situation. ”… om en flicka är jättebra skulle hon bli 

understimulerad om man delade upp pojkar och flickor därför måste man se från fall till fall och i 

alla indelningar kommer alltid någon i kläm” (lärare 3) Apropå elevernas förmågor, menar lärare 

sju att hon upplever att elever som är hårda passar bra ihop liksom elever som är svaga också 

passar ihop helt oberoende av könen. 
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Någon lärare tycker att det kan vara bra med särundervisning i särskilda sammanhang, som 

redovisas under genus kring material och aktiviteter.  

Idrottsämnets neutralitet 

Gemensamt för majoriteten av lärarna är att de tycker att idrottsämnet är genusneutralt då de inte 

jobbar utifrån flickor/pojkar utan anpassar undervisningen utifrån individen och dess egna 

förmågor. ”Jag tycker inte att man ska underskatta flickor och tycka att de är svagare för att det 

finns många flickor som är starkare än pojkar” (lärare 6) De jämför inte eleverna med varandra 

utan det handlar mer om att alla elever ska prestera utifrån sin egen förmåga. ”Jag jobbar utifrån 

individuella resultat d.v.s. om en elev förbättrar sitt resultat från ena veckan till den andra är det 

en utveckling hos honom/henne och jag jämför inte eleverna med varandra” (lärare 1) 
 

En av lärarna skiljer sig markant från övriga i sitt uttalande gällande idrottsämnets neutralitet, då 

han bestämt menar att det absolut inte är genusneutralt. ”De manliga sporterna är det som 

dominerar idrottsundervisningen” (lärare 3) Han gör en skillnad på idrottsämnets eventuella 

neutralitet utifrån innehåll, och lärarnas sätt att genomföra undervisningen. 

Elevernas intressen och förmågor styr undervisningen 

Elevsammansättningen anses av de intervjuade lärarna som en viktig faktor som påverkar deras 

undervisning utifrån ett genusperspektiv. Här är det tydligt att majoriteten får styra valet av 

aktiviteter. 

 
Samtliga lärare är överens om att elevsammansättningen påverkar valet av aktivitet. De pratar om 

hur bollspel dominerar undervisningen i grupper där det är många pojkar och hur svårt det kan 

vara att få flickorna att ta för sig och ta mer plats på dessa lektioner. Lärarna menar att i 

situationer där pojkar är i majoritet blir det lätt att man spelar mycket fotboll och prioriterar 

lagaktiviteter. ”Ja, elevsammansättningen spelar roll. Har man en grupp där pojkar bara vill spela 

fotboll kommer man att lägga vikten vid bara lagidrott” (lärare 2) 

 

Några lärare berättar hur de finner det svårt att ha dansundervisning i klasser bestående av en 

större andel pojkar, vilket leder till att lärarna väljer att ha mindre dans i sådana grupper. ”Har 

man många pojkar kan det påverka att man har mindre dans, har man däremot många flickor i 

gruppen blir det lättare att ha dans och badminton. Därför kör vi ibland delad undervisning och 

ibland tillsammans” (lärare 4) 
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De flesta av de intervjuade lärarna nämner elevernas förmågor som en viktig aspekt att tänka på 

när de planerar en lektion, framförallt då det gäller lagsporter som t.ex. basket eller fotboll där 

elevernas nivå på spelet, spelar stor roll ur ett utvecklingsperspektiv. ”har man en svag grupp 

sänker man nivån och gör lektionen enklare och tydligare, har man däremot en bra grupp kan 

man gå fortare fram, jag ser inte till flickor/pojkar utan till den nivå eleverna ligger på” (lärare 2)   
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Diskussion 

Nedan diskuteras resultatet av undersökningen i de olika tematiseringar som vi gjort av 

intervjusvaren från lärarna. 

Genus i planering 

Hedlin (2004) nämner hur man i skolan ofta talar om ”genusperspektiv”, och att det ställs krav på 

att lärarna ska ha ett genusperspektiv i sin undervisning. Hon menar att ett genusperspektiv måste 

utgå från genusvetenskaplig kunskap och tycker att först när man tillägnat sig genuskunskap kan 

man inrätta ett genusperspektiv på sin omvärld. 

 

Under intervjuerna och under analysen av dessa upplevde vi att de intervjuade lärarna inte hade 

tillägnat sig genusvetenskap i någon större utsträckning. Vi undrar, liksom Hedlin (2004) om det 

är möjligt att inrätta sitt arbete utifrån ett genusperspektiv om man inte har teorin klar för sig? Vi 

tänker att för att applicera genus på sin undervisning behöver man kunna analysera sitt arbete 

utifrån forskning och teori kring ämnet. Det som är mest påtagligt av lärarnas intervjusvar 

angående om de tar hänsyn till genus i sin planering är att nästan alla, förutom två säger sig inte ta 

hänsyn till det. I svaren framkom också att lärarna kände sig osäkra på vad genus är och att de har 

bristande kunskaper i ämnet. Då vi inte ville leda dem försökte vi undvika att problematisera i 

deras ställe under intervjuerna. Då dessa lärare hade svårt med att förstå själva begreppet var de 

också osäkra på vad det innebar för deras arbete.  

 

Dock kunde vi se ett slags outtalat genusperspektiv som lärarna tog utan att vara medvetna om 

att det var just det de gjorde. De formulerade att de inte tog hänsyn till genus i sin planering utan 

ville att alla skulle kunna vara med på allt. Just det resonemanget skapar väg för att bryta 

könsmönster och föreställningar om manligt och kvinnligt för ”alla kan”. Här kan man se en 

öppning till att förändra föreställningen om det flickiga respektive pojkiga som Larsson m.fl. 

(2005) efterlyser.  

 

Men det verkar som om lärarna i flera fall blandar ihop genus och genusperspektiv med det 

fysiska könet, de antar att hänsyn till genus är att tillrättalägga undervisningen specifikt för flickor 

eller pojkar och deras fysiska förutsättningar. Detta stämmer med vad Hedlin (2004:1) tar upp: att 

”det finns många missuppfattningar och felaktiga föreställningar som lägger hinder i vägen för 
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förståelsen av genusbegreppet.” Enligt Hedlin (2004) behöver lärare känna till vad genus innebär, 

både i skolan och i samhället i övrigt, hon menar att alla har föreställningar om kön och är vana 

att hantera könsstrukturen i samhället, men att detta inte räcker för pedagoger inom skolan, då de 

även behöver en annan sorts kunskap än vardagskunskapen för att kunna distansera sig till det 

invanda och för att genom detta analysera, förstå och bidra till elevernas utveckling.  

 

För att förstå könsstruktur och därmed genusbegreppet menar Hedlin att man måste förstå sig på 

viktiga begrepp som makt och social överordning/underordning som är centrala i det här 

området. Lärarna måste ha en förståelse av könsordning i form av makt, inflytande, ekonomiska 

tillgångar fördelade med avseende på kön i samhället. Har man inte vardagsförståelsen riskerar 

man att återskapa och förstärka könsordningen och motverka skolans jämställdhetsmål vilket 

även skett då man fokuserat på kön och könsskillnader utan att kunna sätta in det i ett större 

sammanhang.  

 

Vad som däremot blev tydligt när vi gick igenom materialet var att även om flera uttryckte en 

osäkerhet kring begreppet genus och uppgav sig inte använda det i sin planering så hade de flesta 

många tankar kring kön, både det fysiska och det sociala och hur det påverkar oss alla. Det stod 

vidare klart att lärarna tog flera olika hänsyn till kön i sin planering av undervisningsinnehåll, samt 

att man till stor del använde sig av erfarenhetsbaserade och instinktiv anpassning av 

undervisningen. 

 

En av lärarna säger sig inte ta hänsyn till genus i sin planering utan planerar utifrån läroplanen, 

men missar då att en viktig del av läroplanen handlar om skolans ansvar att motverka 

könsmönster. Detta är ett exempel på hur bristen på teoretisk bakgrund och förståelse för 

begreppen påverkar förmågan att problematisera kring genus och genusperspektiv. Läraren 

uttryckte en hel del praktiska förändringar och anpassningar han gjorde med hänsyn till pojkar 

och flickor. 

Problemet som uppstår är att läraren gör anpassningar utifrån kön och inte ser själv att, om och 

hur det har med genus att göra. Läraren riskerar här att inte få tillgång till det viktiska 

arbetsredskap som analys och reflektion utgör, något som skulle kunna avhjälpas om han själv 

hade begreppen klara för sig. 

 

Några av lärarna uttrycker att de tar hänsyn till manligt och kvinnligt, när de planerar sin 

undervisning, dvs. de säger att de tänker på att de olika moment som ingår i idrott och hälsa, ska 



22 

 

innehålla både de grenar som anses manliga, som fotboll, basket, etc. och de som anses mer 

kvinnliga, som dans, redskapsgymnastik osv. En av dessa två lärare påpekar att hon vet att det 

som är traditionellt kvinnligt inte får lika utrymme men att hon försöker att få in det på ett bra 

sätt så att det inte blir så mycket bråk från pojkarnas sida. Här berör de ett problem kring 

idrottsämnets innehåll, de uttrycker att det finns en obalans då de flesta aktiviteterna passar 

pojkar bättre än flickor. Detta visar en medvetenhet kring genusfrågor, man identifierar ett 

problem. Att öka mängden aktiviteter som är traditionellt kvinnliga är möjligen en lösning ur 

något slags rättvise eller jämställdhetsperspektiv men vi kan inte se att det skulle motverka 

traditionella könsmönster som ju läroplanen ger lärarna i uppdrag. Snarare kan man tänka sig att 

lärarens, så väl som elevernas uppfattning om manligt och kvinnligt förstärks. Vilket åter 

bekräftar komplexiteten kring ett arbete med genusfrågor, behovet av teoretisk bakgrund och 

analysförmåga. 

 

Här ser vi som i tidigare studier, Larsson (2003), hur manlig idrott dominerar, pojkarnas intressen 

styr men att diskussionen kring hur man kan förändra detta faktum är lite ensidig och att tankar 

kring ett neutralt innehåll saknas. 

Genus kring material och aktiviteter 

Valet av aktiviteter verkar vara en viktig faktor då lärarna ska planera inför en lektion och ska 

tänka på pojkar och flickor. Vi har uppmärksammat att även om lärarna säger att de inte planerar 

utifrån genus vid årsplaneringen, är de flesta överens om att i vardagliga situationer/lektioner 

tänker de på genus då det gäller gruppindelningar eller då det gäller att fördela uppgifterna bland 

eleverna. Exempelvis en av lärarna (nr2) som ibland delar pojkar och flickor i bollspel för att 

flickorna skall få röra bollen. Här återkommer vi igen till den här sammanblandningen som flera 

lärare verkar göra av genus och någon slags generell rättvisa ”att alla skall få röra bollen”.  

Genus och kroppen 

Hedlin (2004) menar att man ofta tror att genus och kön är samma sak och att genusperspektiv 

bara skulle vara förknippat med att fokusera på kön eller att studera kön eller könsskillnader. 

Detta fenomen stötte vi på i majoriteten av våra intervjuer. Flera av lärarna berörde frågan att 

man som lärare inte kan bortse ifrån de biologiska skillnaderna mellan könen. De menade att 

pojkarna i den åldern (högstadiet) har lättare för vissa saker eftersom att de har större muskler 

och därför orkar mer på lektionerna.  
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Larsson (2003) problematiserar just detta fenomen att lärare ofta har svårt att bortse dessa fysiska 

skillnader, dvs. att pojkar är fysiskt överlägsna flickor. När vi gått igenom intervjumaterialet kan 

man se att antagandet kring pojkarnas fysiska överlägsenhet blir ett sätt att kringgå den egentliga 

genusproblematiken. Pojkarna är starkare och då anpassar man nivån så att flickorna skall kunna 

delta och därmed tror man att idrottsämnet könsneutraliserat när det snarare borde vara 

innehållet som skall anpassas så att fysiska skillnader blir oväsentliga. 

 

I intervjuerna berördes också problem som sexistiska kommentarer som yttrades av pojkarna och 

gjorde att flickorna kände sig kränkta och obekväma. Det berördes framförallt som ett fenomen 

som uppstod vid simundervisningen, men vi antar att det kan uppstå även under andra lektioner. 

Läraren som berörde frågan hade löst problemet med särundervisning just när det gällde simning.  

Tillgänglighet 

Flera av lärarna berättade hur de arbetade aktivt för att säkerställa att flickorna skulle få lika stor 

tillgång till idrottsämnet, redskapen och rummet. Framförallt tyckte en lärare att genus påverkade 

hans arbete och i förlängningen arbetsmiljö. Han hade en elevassistent som lät pojkarna 

dominera rummet helt med fotbollsspel i väntan på att lektionerna skulle starta. Intressant i 

sammanhanget är att assistenten i fråga uttryckte att han agerat helt rättvist och gett alla samma 

chanser då han faktiskt frågat om flickorna ville vara med.  Hedlin (2004) skriver att den som tror 

sig enkelt kunna bemöta pojkar och flickor på samma sätt är inte medveten om hur djupt rotade 

föreställningarna om manligt och kvinnligt är och hur tidigt de grundläggs. Elevassistenten tar ett 

skevt könsperspektiv och agerar (medvetet eller omedvetet) på ett sätt som stärker 

könsmaktsordningen då han gav pojkarna hela inflytandet och makten över rummet. 
 

Idrottsläraren kunde tydligt se att det var just fotboll flickorna inte ville spela, men det betydde 

inte att de inte ville ha samma tillgång till rummet. När han delade salen så att flickor och pojkar 

fick tillgång till varsin halva fick han kritik av både eleverna (pojkarna) och elevassistenten då de 

inte fick plats att spela fotboll. Situationen kom i förlängningen att påverka inte bara lärarens eget 

arbete och arbetsmetoder utan också arbetsmiljön samt relationen till elevassistenten.  

 

Fenomenet att lärare går in och ger flickorna tillgång till rummet, övningen eller redskapen dyker 

upp här och där i våra intervjuer. Det handlar ofta om att lärarna upplever att de måste tydliggöra 

för pojkarna att de måste låta flickorna få bollen i bollsporter. Här kan man å ena sidan se det 

som positivt att eleverna skall lära sig att ta hänsyn till varandra. Något som Larsson (2003) 

nämner som en orsak till att man övergått från sär- till samundervisning. Å andra sidan förstärker 



24 

 

man ju och tydliggör skillnaderna, den vedertagna bilden av att pojkarna tar för sig och flickorna 

träder undan, i stället för att lyfta och förstärka likheter. Larsson (2003) resonerar kring 

problemet: 

Det är med andra ord tveksamt om man rent konkret kan säga att någon samundervisning verkligen 

förekommit, åtminstone om man med detta menar en undervisning som bygger på flickors och pojkars 

gemensamma intressen och kompetenser. (Larsson, 2003:11) 

En lärare berättade hur hon kunde gå in och stoppa ett bollspel när pojkarna inte inkluderade 

flickorna i passningsspel, hon belyste problemet i situationen och pratade och reflekterade med 

eleverna. Här gör läraren något mycket viktigt och intressant när hon hjälper eleverna själva att se 

och problematisera ojämlikheter. Larsson m.fl. (2005) Men det finns också en fara i metoden. 

Om inte tillräcklig tid ges att reflektera och följa upp efter att matchen avslutats riskerar man att 

eleverna går från lektionen med ytterligare en förstärkt bild av att flickor inte räcker till och att 

pojkarna måste ”sänka sig” till deras nivå, dvs. ytterligare förstärkning av könsmönster. Återigen 

värt att poängtera genusfrågans komplexitet och vikten av kunskap för att kunna applicera 

genusperspektiv på undervisningen. 

Könsmönster 

I Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet står det om 

skolans ansvar i ett förebyggande arbete beträffande könsmönster i skolan Skolverket (2009) 

 

Under intervjuerna har vissa lärare kommenterat de generella fördomar som visar att traditionella 

könsmönster fortfarande är tydliga i skolan. Detta stämmer inte överens med vad skolverket 

presenterar i sin rapport då det menar på att könsmönster i skolan håller på att förändras. Enligt 

Öhrn (2002) visar studier gjorda under 1990-talet på en tendens till en minskning i skillnader över 

en längre tid till flickors fördel. 

 
I vår undersökning fick vi flera exempel på hur könsmönster snarare accepteras än utmanas, till 

exempel kan man uppmärksamma hur lärare (nr 2) löser ett problem då han berättar hur han 

ändrar regler när det uppstår att pojkarna blir för hårdhänta vid vissa bollekar. Larsson (2008) 

nämner just detta dvs. att lärare i idrott och hälsa när det kommer till genusproblematiken, hellre 

anpassar sin undervisning i stället för att utmana de traditionella könsmönstren som finns i 

skolan.  
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Könsuppdelad undervisning 

Larsson m.fl. (2005) nämner i sin artikel att ämnet idrott och hälsa har förknippats med 

särbehandling beträffande könen i grundskolans historia och att under 1990-talet har de 

biologiska könsskillnaderna ständigt använts som förklaring i diskussionen om flickors och 

pojkars villkor i skolans kroppsövningsämne.  

 

Larsson m.fl.(2005), anser att de nationella kursplanerna i idrott och hälsa visar att 

undervisningen har förändrats från ”särundervisning” med grunden från de könskillnader som 

finns mellan flickor och pojkar när det gäller fysiska förmågor, kroppsuppfattning samt 

förutsättningar, till mer ”samundervisning” eftersom i läroplanen för det obligatoriska 

skolväsendet (lpo94) betonar skolans ansvar för ”att motverka traditionella könsmönster”.  Med 

avsikt på kraven att motverka traditionella könsmönstren i idrott och hälsa är det skolorna själva 

som bestämmer den ”lämpliga” metoden. Vidare menar Larsson m.fl. (2005) att skolan borde få 

sig en tankeställare för att resonera kring jämställdhetsfrågor i idrott och hälsa istället för att 

”anpassa” undervisningen utifrån kön. 
 

Lärarna vi intervjuade hade olika uppfattningar när det gällde sär- och samundervisningen. De 

flesta uttryckte att de inte ville tänka på det sättet att de skulle behöva dela på pojkar och flickor 

eller att det gick in på lektionen med föreställning om att de skulle ha en ”kvinnlig” eller ”manlig” 

lektion. Lärarna uttryckte sig mer i termer av att de såg på alla elever som enskilda individer, med 

idrott och hälsa mer som ett ämne för alla där undervisningen bör anpassas utifrån individens 

förutsättningar. Här blir lärarnas agerande och resonemang genusneutralt  eftersom de ser 

eleverna som individer snarare än kön, vare sig fysiska eller sociala.  

 

Någon lärare uttrycker specifikt att genus handlar om att dela upp idrottsämnet i manligt och 

kvinnligt, att dela grupperna både i undervisning och omklädningsrum. Man kan se att det råder 

en oklarhet kring genus och vad genus egentligen innebär för undervisningen. Som vi ser det och 

utifrån tidigare forskning (Hedlin, 2004) handlar genusmedveten idrottsundervinsing inte primärt 

om att konstatera vilka aktiviteter som är manliga eller kvinnliga eller att ”dela upp” gruppen. 

Snarare är det intressant vad man gör med gruppen och hur man medvetandegör eleverna om 

genusfrågor och stöder eleverna att utmana traditionella könsmönster.  
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Idrottsämnets neutralitet 

Ett syfte med idrott och hälsa är enligt Lpo 94 att skapa förutsättningar för alla att delta i olika 

aktiviteter på sina egna villkor, utveckla gemenskap och samarbetsförmåga samt förståelse och 

respekt för varandra (Skolverket, 2009). Detta gör också flera av lärarna som vi intervjuat då de 

ser till individerna och inte generaliserar att alla pojkar och flickor är på ett vist sätt utan anpassar 

undervisningen individuellt utifrån de kunskaper och motoriska färdigheter som eleven befinner 

sig på.  

 

I Larsson m.fl. (2005) framgår att individualiseringen av idrottsundervisningen mest handlar om 

att sänka förväntningarna för flickor och att man fokuserar på resultat som det väsentliga med 

aktiviteten. De lärare vi talat med jobbade inte på det här sättet utan flera av dem hade ett tänk att 

flickor och pojkar visst kan göra samma saker, då det finns både pojkar och flickor som orkar 

mer eller mindre. Här närmar vi oss ett neutralare innehåll i idrottsundervisningen då lärarna inte 

var resultatfixerade även de kunde anteckna resultat men då jobbade man t.ex. på ett 

individinriktat sätt och jämförde eleverna med sig själva. Istället för att göra 50 armhävningar på 

en viss tid gjorde man så mycket man kunde på 1 min och jämförde sedan med sig själv och hur 

man utvecklats sedan förra gången. På detta sätt gav man alla möjligheten att delta i olika 

aktiviteter på sina egna villkor. 

 

En lärare (nr 7) nämner svårigheten att ta ställning till idrottsämnets neutralitet utifrån fysiska 

skillnader mellan könen. Hon menar att hon finner det svårt att förstå och ta till sig 

”genusproblematiken”, och uttrycker sig så här; ”jag själv har alltid tagit för mig på idrotten 

eftersom jag själv är en idrottsflicka och inte har varit någon mes.” Intressant är att läraren ser 

idrottsintresse som något som står i motsats till att vara en mes och bekräftar föreställningen om 

att idrottsämnet skall vara tufft, hårt och tävlingsinriktat dvs. företräden som traditionellt klassas 

som manliga. Hon vill att flickor ska ta för sig mer och därför uppmuntrar hon detta och ser till 

att flickor ska delta lika mycket och på samma villkor som pojkar.  

 

Å ena sidan öppnar läraren dörren för att utmana klassiska kvinnliga könsmönster, flickorna 

uppmanas att ta för sig och vara tuffa. Sättet hon arbetar på, stämmer överens med vad Larsson 

m.fl. (2005) nämner om det inflytande lärarna har över eleverna och deras uppfattningar om hur 

en pojke och flicka bör vara. Genom lärarens sätt att vara som person och lärarens eget 

antagande att flickor kan vara starka och tuffa kan eleverna skapa sig ett ”genusschema” som 

sedan kan visa sig i deras handlingar. Å andra sidan stänger hon i någon mån dörren för ett 
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neutralt innehåll eller ett innehåll där det klassiskt kvinnliga får större utrymme och där 

möjligheten finns att utmana klassiska manliga könsmönster. 

 

Den lärare (nr 3) som på frågan om idrottsämnet är genusneutralt och om alla elever har samma 

förutsättningar för att lyckas med Idrott och hälsa svarar: ”det är det absolut inte, de manliga 

sporterna är det som dominerar idrottsundervisningen” utmärkte sig under intervjuerna då hans 

svar generellt visade en hög medvetenhet om och ett stort intresse för genus- och 

jämställdhetsfrågor. Han problematiserade på ett djupare plan än övriga och kunde se att 

innehållet inte var neutralt bara för att man individanpassade det, utan såg innehållet som basen 

till varför ämnet inte var neutralt. I sitt resonemang tangerar han det Larsson (2003) skriver om 

att samundervisning inte är samundervisning bara för att pojkar och flickor befinner sig i samma 

lokal.  

 
Samma lärare (nr 3) diskuterar hur denna manliga dominans har sin grund i samhällets 

makstrukturer där manliga idrottare och de manliga idrotterna värdesätts mer. Han pratar om de 

brister från kommunerna i form av ekonomiska stöd då man har råd att bygga fotbolls- och 

hockeyanläggningar men när det gäller kvinnliga idrotter som t.ex. ridning så har man inte råd 

och hur detta avspeglar hur man som kvinna uppfattar sig själv då det feminina inte är lika 

uppskattat som det maskulina.  

 

Vi finner detta väldigt intressant eftersom att det i riksidrottsförbundets jämställdhetsplan  (2005) 

står att trots ett aktivt jämställdshetsarbete så präglas vårt samhälle fortfarande av 

könsmakstordningar som sätter kvinnor och män i en ojämställd maktrelation där män alltid varit 

normen och är det fortfarande och kvinnor har fått underordna sig. Vidare kan man läsa om att 

”Statens stöd till idrotten fördelas enligt förordningen om statsbidrag till idrottsverksamhet. I 

förordningen står att kvinnor och män skall ges lika förutsättningar att delta i idrottsverksamhet 

och att idrotten ska utvecklas så att den främjar bland annat jämställdhet.”  RF (2005:7) nämner 

också att det är kommunerna som har en viktig roll att spela i detta arbete då de kan påverka 

möjligheterna till en jämställd idrott, i form av att ha idrottspolitiska program och 

jämställdhetsplaner som  innehåller kriterier för idrottsanläggningar och fördelning av 

träningstider. Samma syn ger den intervjuade läraren som en anledning till att han tycker att 

idrottsundervisningen inte är jämställd då den präglas av hur samhället ser ut.  
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Läraren nämner även att media spelar en betydande roll då det är en stor ”business”, att män kan 

tjäna flera miljoner på en fotbollskarriär medan en kvinna som gör samma karriär måste ha ett 

extrajobb vid sidan om för att kunna försörja sig. Det faktum att medias värderingar och spegling 

av kvinnors och mäns idrottutövningar har stor betydelse för jämställdheten i samhället 

omnämns även i RF (2005)  

 

Lösningen är ökad kunskap, RF (2005) menar att om man har kunskap om den rådande 

könsmaktsordningen kan man vara kritisk till hur kvinnor och män framställs i  media och det är 

först då när vi kan se och förhålla oss till dessa brister i jämställdheten som vi har möjligheten att 

göra någonting åt dem.  

Man kan ibland mötas av uppfattningen att det inte skulle spela så stor roll att män dominerar inom vissa 

områden för det finns annan verksamhet där kvinnor dominerar. Men den som hävdar detta tänker inte 

på att genussystemet genomsyrar hela samhället. Även om vissa områden anses vara mer lämpade för 

kvinnor och vissa yrken är kvinnodominerade så ändrar det inte det förhållande att män ges en högre 

status. Det är viktigt att man förstår att genussystemet och dess värderingar bärs upp och förs vidare av 

både kvinnor och män. Det handlar om en kultur och en samhällssyn som präglar oss alla. (Hedlin, 

2004:17) 

Vi menar att det är just detta samhälle och denna kultur som eleverna inte bara skall leva 

och verka i utan också själva vara med att förändra och utforma. Det är då viktigt att 

idrottsämnet som en del av skolan tar sig an genusproblematiken.  

Elevernas intressen och förmågor styr undervisningen 

Larsson m.fl. (2005)menar att inflytandet från föreningsidrotten är stort i idrottsundervisningen. 

Detta gäller i synnerhet sådana idrotter som pojkar har större erfarenhet av än flickor. Flickors 

stora erfarenhet av ridsport har t.ex. litet inflytande i idrottsundervisningen. 

 

Idrottsundervisningen präglas enligt de intervjuade lärarna av de manliga idrotterna som t.ex. 

fotboll, basket, etc. Under intervjuerna har vi också fått en bild av att elevsammansättning är en 

viktig aspekt som lärarna tar hänsyn till i valet av olika aktiviteter. De flesta lärarna pratade om 

det inflytande eleverna hade på undervisningen då de hade en grupp där det var flest pojkar. De 

menade att det faller naturligt för dem att ha fotboll eller liknande aktiviteter, när det är många 

pojkar i en klass, och att i dessa fall får dans inte komma till uttryck på samma sätt. 
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En av lärarna (nr 4) förklarar att det kan vara väldigt svårt att ha dans i en pojkgrupp och att det 

också kan vara svårt för eleverna att ha dans i blandade grupper och att de brukar vilja dansa 

samkönade eftersom det kan kännas pinsamt för dem att dansa flicka och pojke. Jorun 

Gulbrandsen (1994) beskriver i sin bok vad hon tror kan vara orsaken till att pojkar inte vill 

dansa. Hon menar att de har en föreställning om att flickorna kan dansa väldig bra och självsäkert 

och att denna tro på att de kan mindre än flickor resulterar i att de inte vill dansa. 

 

Här tycker vi också att lärarna har en viktig roll att hjälpa till att bryta även detta klassiska 

könsmönster. Givetvis inte genom att undvika dansundervisning utan genom att hjälpa pojkarna 

att ta för sig och tro på sig själva.  

 

Under intervjuerna har vi fått en bild av att lärarnas val av aktiviteter påverkas av det som 

pojkarna är duktiga på eller intresserade av i idrottsundervisning. Lärarna säger att de är medvetna 

om att det som är traditionellt kvinnligt inte får lika mycket utrymme i undervisningen men att de 

försöker få in det på ett bra sätt. De beskriver hur pojkar oftast tjafsar och gnäller om de 

aktiviteter de inte är bra på och vi tror att denna faktor påverkar att lärarna inte riktigt vågar ha 

mer s.k. kvinnliga aktiviteter för att undvika konflikter med pojkarna, vilket också bekräftas av 

det som en lärare säger då hon menar att det blir mycket motstånd och liv när hon vill införa det 

som är traditionell kvinnligt.  
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Slutsatser 

Flera tidigare undersökningar visar att genusarbetet i skolan har brister vilket är en uppfattning 

som vår undersökning stödjer. Efter intervjuer med sju lärare i idrott och hälsa för grundskolans 

senare år samt gymnasiet, där de fick möjlighet att berätta om sina uppfattningar gällande 

genusproblematiken på skolan, har vi kommit fram till följande.  

 

Få av lärarna sade sig ta hänsyn till genus i sin planering men de flesta tyckte att de gjorde någon 

slags anpassning vad gäller lektionsinnehåll och det praktiska genomförandet av undervisningen. 

De flesta intervjuade hade svårt att skilja på begreppen genus, kön, manligt, kvinnligt och 

jämställdhet och hänsyn till genus i planeringen visade sig i praktiken ofta handla om att anpassa 

innehållet i undervisningen på ett sådant sätt att alla skulle kunna delta. Många gånger var detta 

knutet till att förändra innehållet så att flickorna skulle hänga med eller få samma utrymme som 

pojkarna.  

 

Av vårt arbete kan vi å ena sidan dra slutsatsen att många lärare har svårt att problematisera kring 

genus och hålla isär olika begrepp. Vi anser i likhet med Hedlin (2004) att det är svårt att som 

lärare inkludera ett genusperspektiv i undervisningen när man inte kan förankra det i djupare 

kunskaper. I lärarnas berättelser om sitt arbete beskrev de hur de praktiskt genomförde 

undervisningen med hänsyn till genus och kön. Upprepade gånger under analysen av vårt material 

har vi förstått svårigheten med att arbeta genusmedvetet utan de analysverktyg en god teoretisk 

bakgrund ger. Å andra sidan verkar de flesta lärarna använda erfarenhetsbaserad kunskap och 

agera mycket på instinkt. Erfarenhet är förstås en viktig förutsättning för all undervisning och 

man kan anta att den inte heller skulle kunna ersättas av enbart teori. Man får förutsätta att 

kunskap om genusvetenskap kombinerat med erfarenheter utav undervisning och elevkontakt 

skapar de de bästa förutsättningarna att arbeta genusmedvetet. 

 

I flera fall är det svårt att avgöra om lärarnas hänsyn till genus riskerade att förstärka eller 

motverka könsmönster. Här skulle man behöva fördjupa sig och ställa fler frågor kring lärarnas 

beskrivningar för att kunna dra säkrare slutsatser kring vilken påverkan lärarnas arbete har på 

eleverna.  

 

När lärarna skulle beskriva hur deras arbete påverkades av genus återkom de flesta till fysiska 

skillnader mellan pojkar och flickor och hur de arbetade för att jämna ut dessa.  

 

Av lärarnas beskrivningar kunde vi dra slutsatsen att elevgruppernas sammansättning till stor del 

styrde lärarnas arbete med planering av lektionernas innehåll och att aktiviteterna i många fall 
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tippade över mot sådant som lärarna uppfattade som ”pojkaktiviteter” dvs. lag- och bollsporter. 

En vanlig uppfattning hos lärarna var vidare att dessa aktiviteter kunde neutraliseras genom att 

anpassa dem så att flickorna kunde ta plats. Här kan man alltså se att genus hade en påverkan på 

idrottsämnets innehåll utifrån ganska traditionella föreställningar om manligt och kvinnligt, den 

sociala konstruktionen av kön och uppfattningen att sport och manlighet hör ihop styrde. 

 

 Ingen ansåg att idrottsämnet var genusneutralt, men en uppfattning var att undervisningen 

kunde genomföras så att innehållet neutraliserades, genom sänkta eller individualiserade krav.  

Vi har sett att alla lärare har haft intentionen att flickor skall ta för sig av pojkarnas aktiviteter och 

vice versa. Ingen lärare talade dock om att hitta ett ”neutralt innehåll”. Av detta drar vi slutsatsen 

att man skulle behöva problematisera innehållet i idrottsämnet på ett högre plan och diskutera 

nationellt hur man kan anpassa er. 
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Avslutning 

I det följande diskuterar vi val av metod och därefter egna reflektioner och olika förslag på hur 

fortsatt forskning kan genomföras inom ämnesområdet genus i Idrott och hälsa.  

Metoddiskussion 

Under intervjuerna ville vi ställa så öppna frågor som möjligt och ge lärarna utrymme att 

reflektera fritt kring genus. Lärarna hindrades aldrig från att ge utförliga svar under 

intervjutillfället även om de svävade bort från ämnet eftersom det var viktigt att de kände sig 

bekväma och fick uttrycka sina tankar utan att bli avbrutna. I vårt tidiga arbete tyckte vi att en 

intressant fråga var om lärarna trodde att mer teoretiskt innehåll i idrottsämnet skulle göra det 

mer genusneutralt. Men då vi insåg att denna fråga redan när den ställdes utgick från att 

idrottsämnet inte var genusneutralt och att det fanns en problematik kring ämnets innehåll och vi 

inte ville leda lärarnas svar, valde vi att ta bort den. 

 

Vi är väl medvetna om att urvalet var begränsat och inte så representativt för hur lärare i idrott 

och hälsa i allmänhet arbetar med genus varför det här arbetet mer bör ses som ett stickprov. 

Frågeställningarna om genus i Idrott och hälsa behöver en större och utförligare undersökning 

för att kunna dra några allmänna slutsatser.  

Egna reflektioner 

Med vår egen VFU färskt i minnet var det svårt att under analysen inte reflektera över hur vi 

själva hade velat göra i olika situationer som lärarna beskrev. Till exempel var det ju flera av 

lärarna som resonerade kring dominansen av vad de ansåg vara typiska aktiviteter för pojkar och 

pratade om olika metoder för att föra in vad man uppfattade passade bättre för flickor. Vi undrar 

om detta verkligen är en bra metod för att motverka könsmönster, är det så enkelt att man bara 

genom att öka mängden ”flickiga” aktiviteter så har man löst problemet? Måste man inte ha en 

mycket medvetnare planering? Vi tänker även att man riskerar att ytterligare befästa fördomarna 

om vad som är manliga och kvinnliga aktiviteter med detta synsätt. Om man skall motverka 

traditionella könsmönster måste man få flickorna att ta för sig av pojkarnas aktiviteter och 

tvärtom. 

 

Här finns två vägar att gå, antingen att neutralisera genom att bryta könsmönstren inom 

aktiviteterna, dvs. som vi nämner ovan att få de respektive könen att ”ta för sig” av ”varandras” 

arenor. Den andra vägen när det gäller att planera ämnets innehåll är att hitta aktiviteter som 

redan är neutrala, ställa sig frågan: Vilket innehåll skall undervisningen ha för att intressera alla 
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oavsett kön, fysiska förutsättningar och förmågor? Man kan rimligen anta att man aldrig kan 

planera ett lektionsinnehåll som tilltalar alla individer, men man borde kunna hitta ett innehåll 

som tilltalar lika många flickor som pojkar. En stor och spännande utmaning vi har framför oss i 

vår yrkesgärning är också att lista ut vad som vore ett neutralt innehåll som utgår från pojkars och 

flickors gemensamma intressen och erfarenheter. 

 

Ett annat problem som lärarna i studien ofta återkom till var flickornas tillgänglighet till rummet 

och materialet. Lärarna hade olika lösningar på detta, någon valde att ibland använda 

särundervisning så att flickorna skulle få tillgång till bollen i bollsporter. Vi undrar om detta är ett 

sätt att förstärka eller att motverka traditionella könsmönster på?  Om man utgår från det 

generaliseringen att ”pojkarna tar alltid över bollen och flickorna tar aldrig för sig” så finns det ju 

två aspekter att arbeta med:  

 

     1. Pojkar som behöver jobba med t.ex. passningsspel, att se sig omkring och upptäcka andra, 

sakta ned och tänka efter, agera på ett sätt som inkluderar alla. 

 

     2. Flickor som behöver kliva fram, tro på sin egen förmåga och kräva mark på pojkarnas 

arena. 

 

Att bara dela upp gruppen innebär ju att varken flickor eller pojkar får arbeta med sina 

problemområden utan lugnt kan fortsätta på redan invanda spår. Ett medvetet bruk av 

särundervisningen där flickorna får jobba aktivt med att tro på sin egen förmåga och ta för sig 

och pojkarna å sin sida kan jobba med passningsspelet kan vara gynnsamt. Vi tänker att det är 

viktigt att ha ett genomtänkt genusperspektiv när man planerar och genomför undervisningen. 

Det är absolut nödvändigt att försöka på ett högre plan bli medveten om hur undervisningen 

främjar eller motverkar traditionella könsmönster och maktrelationer. Hedlin (2004) tolkar 

Börjeson(1998) och Sjölander(2001) 

Tyvärr har en hel del s.k. jämställdhetsarbete snarare återskapat och förstärkt könsordningen genom att 

kön har fokuserats på ett okunnigt sätt. (Hedlin, 2004:3) 

 

En annan fråga som dök upp var kränkande behandling i form av sexistiska kommentarer från 

pojkarna, läraren i fråga tog upp det som ett problem kring simundervisningen och en anledning 

till att förespråka särundervisning i just det sammanhanget. Vi tänker att sexism och eller 

nedsättande kommentarer om flickors kroppar är ett stort problem som kräver mer djupgående 

lösningar. Idealet måste vara att sträva mot att skapa grupper där pojkar och flickor respekterar 

varandra och inte uttrycker sig så att de kan såra och nedvärdera varandra. Man måste fråga sig 

vad det är såväl i samhället som helhet som i den lilla gruppen som gör att pojkar anser sig ha, 



34 

 

eller tar sig rätten att uttala sig sexistiskt eller dömande om flickor. Vidare är skolan skyldig att 

upprätta en plan mot kränkande behandling och trakasserier (Allmänna råd och kommentarer, 

2009) och ämnet Idrott och hälsa torde ha en viktig del i arbetet med att stävja trakasserier 

föranledda av kön, genus och stereotypa kroppsideal. Vi återkommer till frågan om ämnet Idrott 

och hälsas innehåll och tänker att man borde ge utrymme att inom ämnet diskutera och reflektera 

kring kropp, kön och genus. 

 

Förslag till vidare forskning 

Det skulle vara intressant att veta mer om hur just innehållet i idrottsundervisningen både 

förstärker och styrs av fördomar och könsmönster om ”pojkigt” och ”flickigt”. 

Det hade också varit intressant att få återkomma till samma grupp av lärare och följa upp de 

praktiska anpassningar de gjorde av undervisningsinnehållet och se viken följd dessa fick.  

 

En typisk anpassning som lärarna gjorde och som också föreslås av Larsson m.fl. (2005) var att 

sänka förväntningarna på flickor. Studier kring undervisning i mer teoretiska ämnen (Gibbons, 

2008) visar att lärares höjda förväntningar på eleverna ökar deras prestationer. Det skulle vara 

intressant att se om höjda förväntningar i ett praktiskt ämne som idrott och hälsa har samma 

effekt och hjälpa flickorna att prestera mer inom ämnet och om man därmed kunde utjämna 

skillnaderna mellan pojkar och flickor. Eller att en bejakande attityd mot pojkar som tycker om 

att dansa, rida, delta i rytmisk akrobatik eller andra idag ”flickklassade” fysiska aktiviteter, skulle 

bidra till mer jämställdhet.  

 

Då vi fann att de flesta lärarna hade svårt att hantera begreppen inom genusvetenskap skulle det 

vara intressant att undersöka hur stort utrymme sagda vetenskap har i lärarutbildningen och hur 

stor vikt skolledningen ute på skolor i kommunerna lägger vid genusfrågor och eventuell 

fortbildning i genus.  
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