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Sammanfattning 

Detta examensarbete grundar sig i en videoobservationsstudie där vi använt oss av stimulated 

recall som kompletterande metod. Detta innebär att flera lektionstillfällen videofilmats och ur 

detta material utformades en intervju. Informanten (läraren som blivit videoobserverad), och 

forskarna ser på utvalda sekvenser från observationstillfällena ihop och diskuterar händelserna på 

lektionen utifrån detta. Observationerna och stimulated recall intervjun i denna uppsats syftar till 

att belysa en lärares bemötande av elever och hur hens olika bemötande befäster eller 

reproducerar stereotypa könsmönster samt genussystem.    

Tidigare forskning tar upp att det görs skillnader på pojkar och flickor i undervisningen i idrott 

och hälsa. Forskningen visar också på att lärare ofta för vidare samhällets ideal och mönster in i 

klassrummet och att förväntningar på elever är olika beroende på deras kön. Skillnaden ses 

tydligast då idrottsaktiva pojkar premieras och undervisningen anpassas i form av aktivitet och 

intensitet på aktiviteten efter pojkars tycke.  

Tidigare forskning har även visat att läraren är den enskilt viktigaste faktorn för elevers 

lärande. Förutom att läraren påverkar elevernas inlärning så fostrar även läraren eleverna. Detta 

kan ske utifrån samhällets förväntningar och normer, så som könsmaktsordning och stereotypa 

könsmönster, vilket inte är ovanligt i skolan. I vår undersökning syns detta i bemötandet av elever 

och anpassning av aktiviteter efter kön på eleven. Pojkarna utmanas mer än flickorna och 

flickorna bemöts mera som grupp medan pojkarna får ett individuellt bemötande. Flickornas 

deltagande sanktioneras medan pojkarnas förstärks.        
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Inledning 

Vi har valt att skriva om könsmönster i idrott och hälsaundervisningen då det är ett intressant 

och aktuellt ämne som ligger oss båda nära. Idag är lärarens bemötande av elever en central del av 

yrket, vilket inte minst syns i jobbannonser då social kompetens är högt skattat av rektorer. Idrott 

och hälsaundervisningen har idag en särställning när det gäller elevers betyg då pojkar i högre 

utsträckning får högre betyg än flickor, till skillnad från andra ämnen.1 Gör detta att idrott och 

hälsaundervisningen blir pojkarnas ämne och syns detta då i bemötandet av eleverna?  

Olika debatter i media kretsar kring hur elever blir olika bemötta och till och med 

diskriminerade efter vilket kön eleven har. Skolverkets rapport På pojkars planhalva? – Ämnet idrott 

och hälsa ur ett jämställdhets- och likvärdighetsperspektiv2 tar upp hur undervisningen utformas utefter 

pojkars förutsättningar och hur detta missgynnar flickorna.  

...särundervisning ibland används som en väg att bereda flickorna större utrymme i 

undervisningen. Forskarna menar dock att sådana strategier inte förändrar etablerade 

könsrollsmönster och förväntningar i sig, utan snarare kan bidra till att befästa dem. En elev kan 

uppfattas som inaktiv, när det istället handlar om att hans eller hennes kunskap ’osynliggörs’ 

genom val av aktiviteter. Slutsatsen av studien är att ’Idrottsaktiva pojkar ges […] företräde 

framför idrottsaktiva flickor och icke-idrottsaktiva pojkar och flickor’3  

Med utgångspunkt i föregående citat vill vi med denna uppsats undersöka om könsmönster 

reproduceras inom ämnet idrott och hälsa hos manliga och kvinnliga elever samt lärares sätt att 

bemöta eleverna och samtidigt underbygga/förstärka traditionella könsmönster och i så fall hur. 

Kopplat till rapporten På pojkars planhalva? bedömer lärare manliga elever mer positivt och anser 

att de ofta har bättre ledarskapsförmågor än kvinnliga elever.4 Spelar lärarnas sätt att bemöta 

eleverna roll för den enskilda elevens sätt att delta i undervisningen i förhållande till 

könsmönster? Blir följande sanktioner och positiva/negativa förstärkningar av elevers beteenden 

ett sätt att motverka eller stärka traditionella könsmönster? I denna uppsats avser vi att vidare 

undersöka och diskutera dessa frågor.     

 

                                                 
1 Skolverket (2011), s. 1.  
2 Larsson (2010). 
3 Skolinspektionen (2012) s. 17.  
4 Larsson (2010), s. 70. 
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Bakgrund 

Genusdebatten är idag rykande het och exempel på detta är bland annat Facebookgrupper så 

som Supersnippan5, Genusfolket6 och Rättviseförmedlingen7. Alla dessa grupper tar upp hur 

samhället idag på flera olika arenor är icke-jämställt och patriarkalt. Samtidigt som genusdebatten 

har fått ta större utrymme i den allmänna debatten har även kvinnor som befinner sig på manliga 

arenor fått ta emot mer hat. Uppdrag gransknings dokumentär ”Män som näthatar kvinnor”8 är 

ett exempel på hur detta näthat kan ta sig i uttryck. Programmet visar män som på internet hatar 

och hotar kvinnor som på olika sätt tar plats i den offentliga debatten.  

Svenska damlandslaget i fotboll är idrottande kvinnor som har fått smaka på näthat just för 

den enkla anledningen att de är idrottande, alltså har gått in på en manliga arena och därför inte 

kan ses som ”riktiga” kvinnor. På Twitter var hatstormen stor efter EM-matchen mot Danmark i 

somras då personer online kallade landslagskvinnorna för bland annat ”jävla flator”, ”Sveriges 

horor” och ”lesbiska horor”.9 Efter bilskandalen på idrottsgalan har även en av Sveriges största 

idrottsikon uttalat sig nedvärderande mot kvinnor och deras idrottsprestationer, Zlatan 

Ibrahimovic säger i en intervju att det är ett dåligt skämt att jämföra kvinnor och män som spelar 

fotboll.10 Idrottande kvinnor har vid flertal tillfällen blivit hatade via internet, Marit Nybelius 

menar att detta är för att ”en del områden i samhället är fortfarande manliga fästen”11 Samtidigt 

har Skolvärlden uppmärksammat skillnader mellan pojkar och flickor betygsmässigt i två artiklar 

den senaste tiden, Tjejer mot killar – betygskillnaderna består12 samt Våga prata om genus13. Artiklarna 

belyser de faktum att skolan är en arena för flickor, flickor presterar bättre än pojkar och flickor 

får högre betyg än pojkar.14 I kontrast till detta kan vi se att pojkar genomgående har bättre betyg 

än flickor i just ämnet idrott och hälsa samt att läraren i stor utsträckning anpassar 

undervisningen till pojkars viljor och villkor då pojkarna i större utsträckning opponerar sig på 

lektionerna om aktiviteterna inte faller dem i smaken.15 

Dagens moderna idrott har sin bakgrund i 1800-talets England där idrotten hade som roll att 

fostra män som skulle bli framtidens ledare. Idrotten skulle fostra männen i mod och vara 

karaktärsdanande där viljan att vinna och spela enligt reglerna var i fokus.16 Alltså har dagens 

                                                 
5 Supersnippan (2010), www.facebook.com/ (2013-11-19). 
6 Genusfolket (2012), www.facebook.com/ (2013-11-19). 
7 Rättviseförmedlingen (2010), www.facebook.com/ (2013-11-19). 
8 Johansson (2013), www.svt.se/ (2013-11-25). 
9 Rosenqvist (2013), www.sr.se/ (2013-11-25). 
10 Larsson (2013), www.expressen.se/ (2014-01-01). 
11 Rylander (2013), www.gp.se/ (2013-12-03). 
12 Skolvärlden (2013a), (2013-11-19). 
13 Skolvärlden (2013b), (2013-11-19). 
14 Skolvärlden (2013b), (2013-11-19). 
15 Skolverket (2010), (2013-11-19). 
16 Larsson (2008), s. 40. 
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idrott en bakgrund i en ”… företeelse skapad av män för män”17. Först under 1980-talet startade 

samundervisningen i idrott- och hälsaundervisningen, vilket rent betygsmässigt var pojkarna till 

gagn.18 Under 1900-talets mitt blev ”… skolgymnastiken ... ett betydelsefullt sätt att konstruera 

kön…”19 då undervisningen var uppdelad, där flickornas undervisning fokuserade på rytmik och 

estetik medan pojkarnas undervisning fokuserade på styrka och tävlan.20 Historiskt sett har alltså 

idrottsundervisningen haft ett synsätt där män idealiseras och ses som norm. Idag ska dock all 

undervisning i gymnasiet ske enligt läroplanens grundläggande principer: 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 

jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de värden som 

utbildningen ska gestalta och förmedla.21 

Vilket bland annat betyder att både flickor och pojkar ska få ta del av undervisningen på ett 

likvärdigt sätt och att flickor och pojkar även ska få lära sig att de är lika mycket värda. 

 

                                                 
17 Larsson (2008), s. 40. 
18 Larsson (2010), s. 18. 
19 Larsson (2010), s. 19. 
20 Larsson (2010), s. 19. 
21 Skolverket (2011), s. 5. 
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Teori 

För att synliggöra om flickor och pojkar behandlas olika har vi valt att använda oss av Yvonne 

Hirdmans genussystem. Detta i syfte att belysa de mönster och grupper som pojkar och flickor 

blir indelade i samt behandlade och bemötta utefter. Vidare har vi valt att använda Donald 

Broadys "dolda läroplan" för att belysa att läraren inte bara lär ut det som räknas som hård 

kunskap utan även samhällets normer, värderingar och sociala regler. Både genussystemet och 

den dolda läroplanen behandlas och förklaras nedan.  

Genussystemet 

Genus är idag ett väl använt begrepp för att skilja på det biologiska könet och det socialt 

skapade könet, begreppet genus används för att representera det socialt och kulturellt skapade 

könet.22 Yvonne Hirdman menar på att det finns ett oskrivet och osynligt kontrakt som både 

män och kvinnor förhåller sig till.23 Detta kontrakt är det som upprätthåller och reproducerar 

uppfattningar om manligt och kvinnligt. Hirdman menar att något sådant kontrakt enligt naturen 

inte givet finns.24  

Hirdman tar hjälp av Habermas för att beskriva hur detta kontrakt finns på tre nivåer, i den 

kulturella överlagringen, den sociala integrationen och i den direkta socialiseringen. Genom den 

direkta socialiseringen ärvs de förväntningar och normer som finns i samhället, när den äldre 

generationen lär den yngre vilka förväntningar som finns på just pojkar och flickor.  I skapandet 

av detta kontrakt poängterar Hirdman att det självklart är så att både kvinnorna och männen är 

med och skapar detta kontrakt som knyter kvinnor och män till olika sociala normer och 

förväntningar.25 Det handlar alltså inte om att män förtrycker kvinnor utan att män och kvinnor 

förhåller sig som så att kvinnan blir underordnad mannen och därför förtryckt. 

Genuskontraktet bygger på två principer som måste följas för att kontraktet ska upprätthållas. 

Den ena principen är att kvinnligt och manligt skall hållas isär och genom detta särhållande kan 

det som är kvinnligt inte samtidigt vara manligt. Denna dikotomi är inte konstant över tid utan 

förändras tillsammans med hur vår syn på samhället förändras.26 Den andra principen handlar om 

att genom denna dikotomi sätta det manliga över det kvinnliga. Alltså att det manliga alltid är mer 

värdefullt och önskvärt i samhället i stort. Denna hierarkiska syn på kön gör att mannen alltid ses 

som norm.27 

                                                 
22 Ambjörnsson (2008), s. 11. 
23 Hirdman (1988), s. 54. 
24 Hirdman (1988), s. 49, 52. 
25 Hirdman (1988), s.52 ff. 
26 Hirdman (1988), s. 51. 
27 Hirdman (1988), s. 51. 
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Genom dessa två principer får kvinnor och män olika tillträde till olika arenor och har olika 

möjlighet att agera på dessa olika arenor. Historiskt sett har männen tillskrivits en frihet och 

uppmuntrats i detta frihetstagande, medan kvinnan har förknippats med barnafödande och den 

privata sfären.28 Förutom uppdelningen av den offentliga och den privata sfären har och kommer 

genuskontraktet att förändras över tid. Det som idag är manligt och anses vara norm kan tidigare 

ha uppfattats som typiskt kvinnligt och då varit mindre önskade egenskaper, alltså förväntningar 

på manligt och kvinnligt är ej statiskt.29 

Dessa olika arenor och möjligheter till att agera på olika arenor är det som vi är intresserade av 

inom undervisningen i idrott och hälsa, om läraren är med och reproducerar detta genuskontrakt 

bland sina elever och i så fall på vilket sätt. 

Den dolda läroplanen 

Den dolda läroplanen handlar om vad elever lär sig i skolan, hur lärare genomför 

undervisningen och varifrån dessa mönster härstammar. Broady skriver om skillnaden på lärarens 

roll som ämnespedagog och fostrare av unga samt om hur läraren idag inte kan välja bara en av 

dessa två. Den dolda läroplanen handlar om kunskapsförmedlingen som får ge vika mot fostran 

eller som Donald Broady väljer att kalla det "vulgära skoldebatten där kunskapsförmedling ställs 

mot fostran".30 Den dolda läroplanen handlar om hur lärare ska behandla 

undervisningssituationen utefter olika ramfaktorer likt tid, antal elever, kursavsnitt som ska gås 

igenom och så vidare. Läraren är oftast omedveten om att hen agerar efter ett mönster som ingår 

i ett system där skolan är en institution och där läraren uppfyller en funktion att upprätthålla 

institutionella krav på eleverna att socialisera, sortera och förvara dem i skolans värld.31       

Detta är för oss intressant då lärarna för att uppfylla ovanstående kriterier ofta gör skillnad på 

elever och buntar ihop dem i olika sociala kategorier så som kön, etnicitet, klass och så vidare.32 

Donald Broady skriver i KRUT:   

...’Människan är den enda varelse som måste uppfostras’, fastslog Kant /.../ Djuren har alltså från 

början sina instinkter: ... ’ett främmande förnuft har redan sörjt för detta. Men människan behöver 

eget förnuft. Hon har ingen instinkt, och måste själv skapa åt sig planen för sitt uppförande. Men 

emedan hon inte genast är i stånd att åstadkomma detta, utan kommer rå till världen, så måste 

andra göra det åt henne.’33       

Det blir för oss relevant att beröra den dolda läroplanen i frågan kring lärarens roll i 

klassrummet. Relevansen kommer av det Donald Broady skriver i KRUT, att dagens skola har 

                                                 
28 Hirdman (1988), s. 55. 
29 Hirdman (1988), s. 58. 
30 Broady (2007), s. 4. 
31 Broady (2007), s. 76.  
32 Broady (2007), s. 9.  
33 Broady (2007), s. 25. 
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kommit att allt mer gå tillbaka till lärarens historiska syfte nämligen att fostra elever.34 Broady 

menar för att lärare ska kunna förmedla och fostra elever att tänka och handla efter 

"Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 

jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de värden som 

utbildningen ska gestalta och förmedla"35 så krävs att pojkar och flickor bemöts och behandlas 

lika.  

Den dolda läroplanen blir intressant i den meningen att den pekar på att lärare bemöter och 

delar upp elever i sociala kluster hellre än att bemöta elever på ett individuellt plan. När läraren 

bemöter eleven så syns ett mönster utifrån hur långt läraren har kommit i sin yrkesmässiga roll. 

Bemötandet av elever är till en början mer demokratiskt och läraren ser eleverna som jämlikar. 

Läraren befinner sig i detta skede i den idealiska fasen och har här en förhoppning om att vara en 

respekterad lärare som har ett avslappnat förhållande till eleverna. Läraren har i denna fas ett 

mera kamratligt bemötande av eleverna hellre än ett auktoritärt i syfte att bygga relationer. Detta 

ser eleverna oftast igenom och konfronterar läraren vilket gör att lärarens "taktik" inför 

bemötandet raseras. Det är nu viktigt för läraren att omvärdera och bygga upp nya strategier inför 

bemötandet. Under denna fas kan läraren stundtals känna sig vilse och bemöta elever som hen 

bemöter personer i sin vardag, utefter sociala praktiker där samhällets normer och regler råder.   

Därefter följer den marginella fasen där läraren ska återuppbygga sitt förhållningssätt och sina 

raserade ambitioner med eleverna. Det är i den marginella fasen som läraren återupptäcker och 

faller tillbaka på sina erfarenheter från lärarutbildningen. i denna fas är läraren som mest 

utelämnad och hör inte hemma någonstans. Det är då viktigt att hen finner stöd någonstans ifrån 

exempelvis en lärargrupp i det kollegiet på arbetsplatsen.  Identifikationsfasen följer efter 

marginaliseringsfasen och läraren börjar här göra tydligare band med sina arbetskamrater. Det är i 

denna fas viktigare för läraren vad kollegiet anser om en än vad eleverna anser. Slutligen inträder 

läraren i internaliseringsfasen. När läraren nått internaliseringsfasen så är hen formad efter sina 

kolleger och skolan. "Skolan som institution fostrar läraren, först i och med ”praxischocken”; 

därefter i det dagliga arbetet år ut och år in".36 Det är alltså inte bara elever som blir fostrade 

igenom skolans värld utan så även lärarna. Skolan som institution är i sig formad av samhället och 

som sedan fostrar lärare som i sin tur fostrar eleverna. Därför blir lärare en förlängd arm av 

samhället genom sin fostran av elever och därmed blir båda en avbild av samhället de lever i.37              

                                                 
34 Broady (2007), s. 18. Dock vill vi uppmärksamma att mycket har hänt sedan Broady skrev sin text både 

med läroplaner och utbildningsideologier. Vi vill även passa på att belysa att skolan hela tiden är föränderlig 

både i struktur och form av utbildning. 
35 Utbildningsdepartementet (2011), s. 5.   
36 Broady (2007), s. 40ff. 
37 Broady (2007), s. 41ff. 
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Tidigare forskning 

Kompletterande till teoridelen har vi här samlat den forskning som vi anser är relevant för vår 

studie. Vi tar avstamp i vilken roll läraren har i klassrummet, fortsätter med hur genus skildras i 

skolverksamheten, för att sedan belysa hur genus har tagit sig uttryck specifikt i idrott- och 

hälsaundervisningen. Vidare berör vi hur ledare inom friidrotten gör skillnad på pojkar och 

flickor och för att sist utmynna i hur eleverna ser på läraren och dennes betydelse. Tidigare 

forskningsavsnittet fungerar som en breddning av vår teori inför vår analys. 

 

Lärarens roll i klassrummet 

Elevens lärande och lärarens sätt att lära ut är bundet till många olika ramfaktorer. 

Ramfaktorerna för lärarens möjligheter att lära eleven är knutet till ekonomi så som budget, 

material, hur schemat ser ut och så vidare. Sedan är miljöfrågor med lokaler och 

upptagningsområden med olika klassammansättningar en annan ramfaktor som i dagens samhälle 

kommit att spela en allt större roll både i elever och lärares vardag. Dock har det visat sig att den i 

särklass viktigaste faktorn för elevers lärande är lärarens ämneskunskaper och relationen mellan 

lärare och elev.38 Lindström och Pennlert skriver i sin bok Undervisning i teori och praktik - en 

introduktion i didaktik om hur lärares relationer med elever innefattar etnicitet, makt, kön med 

mera och om hur dessa faktorer speglar relationen mellan elev och lärare.39  

Läraren har i klassrummet en central roll och ska för eleverna skapa ett klimat som är anpassat 

för varje elevs enskilda lärande och därmed ska undervisningen anpassas efter varje elevs 

förkunskaper och förutsättningar till lärande.40 Lärarens bemötande skattas genom grader av 

social kompetens. Lärares sociala arbete i klassrummet handlar om att främja relationerna till 

elever i syfte att skapa goda relationer. Goda relationer mellan lärare och elever yttrar sig i ett bra 

klassrumsklimat och sedermera i goda förutsättningar till god undervisning.41 Undervisning i teori 

och praktik - en introduktion i didaktik tar även upp hur eleverna tar till sig av innehållet i 

undervisningen samt på vilket sätt de tar till sig av materialet. Det är också av vikt att 

undervisningen trots lärarens flexibilitet inför olika förutsättningar och lärarens förkunskaper att 

undervisningen framförts på lika och jämställt vis. Med detta menar Lindström och Pennlert att 

flexibilitet och förkunskaper kan göra att undervisningen skiftar i sin karaktär så att den blir olika 

för eleverna och då på ett icke önskvärt sätt.42 

                                                 
38 Lindström & Pennlert (2006), s 9. 
39 Lindström & Pennlert (2006), s 11. 
40 Lindström & Pennlert (2006), s 11. 
41 Lindström & Pennlert (2006), s. 12. 
42 Lindström & Pennlert (2006), s. 33. 
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Eleverna har skilda sätt att lära sig, de har varierande styrkor och svagheter samt kräver olika 

mycket motivation och uppmärksamhet. De tar till sig olika inlärningsstilar, fungerar olika bra i 

grupp kontra enskilt arbete och de har varierande stöd från sina föräldrar. Alla dessa förklaringar 

är inte fel men inte heller rätt. Det finns som exempel inget stöd för att inlärningsstilar skulle ha 

någon större inverkan på elevers lärande dock vet man att föräldrars förväntningar och 

uppmuntran är starka faktorer, det underliggande antagandet kring alla dessa faktorer är att 

pedagogerna inte kan ändra på eleverna.43 Givet är att elever lär olika och att lärare påverkar 

elever på olika sätt, det enda som man med största säkerhet vet när det gäller inlärning är att den 

enskilt viktigaste faktorn för elever i skolan är just läraren. Lärare är den som påverkar och 

initierar inlärandet mest men kan också vara den som stjälper eleven om denne stimuleras på fel 

sätt.44 Lärarens roll blir till stor del att skapa ett tryggt och välfungerande lärande vilket i mångt 

och mycket handlar om bemötande.45 

Genus i skolan 

Det finns en utbredd forskning om genus i klassrummet men för att koppla ihop genussystem 

och den dolda läroplanen har vi valt att här ta med Inga Wernerssons Genusperspektiv på pedagogik 

som för oss fungerar som en brygga mellan Yvonne Hirdmans Genussystem och Donald 

Broadys Den dolda läroplanen. Detta då Wernerssons tar upp en övergripande bild av det moderna 

forskningsläget kring genusforskning i klassrummet. Wernersson berör många olika grenar inom 

genusforskningen men de som för oss är mest relevanta är de grenar som berör flickors position i 

skolan. Flickor ansågs till en början bli missgynnade i skolan då den var uppbyggd för pojkar men 

forskningen har på senare år kommit att skifta för att ta fokus på pojkars allt mer fallande 

resultat.46 Wernersson pekar på att forskningen till en början utgått från pojkar som norm inom 

skolan men att pojkarna numera inte kan fortsätta att vara den självklara normen på grund av sina 

fallande resultat.47 Vidare skriver Wernersson om pedagogikens socialisationsprocess och om hur 

den är färgad av samhällets normer.48 "Pedagogik som praktisk verksamhet handlar om avsiktlig 

och målinriktad påverkan. Pedagogisk verksamhet är därmed alltid normativ till sitt innehåll och 

sällan okontroversiell".49    

I denna studie blir Wernersson intressant då hon tar upp interaktionen mellan lärare och elev i 

klassrummet. Interaktionen mellan lärare och elev menar hon yttrar sig i bland annat i ett 

genusperspektiv. "Den socialisation och det lärande som ständigt pågår i alla mänskliga relationer 

                                                 
43 Hattie (2012), s. 42.  
44 Hattie (2012), s. 43. 
45 Hattie (2012), s. 33.  
46 Wernersson (2006), s. 23. 
47 Wernersson (2006), s. 23.  
48 Wernersson (2006), s. 10. 
49 Wernersson (2006), s. 9. 



13 
 

präglas också av makt och formar normer"50 med detta menar Wernersson att lärarens sätt att 

bemöta elever och behandla dem lika eller olika befäster redan fasta mönster. Hon tar upp en 

mängd olika studier som har fokuserat på läraren och där läraren oavsett kön bemöter flickor och 

pojkar olika. Läraren låter flickor och pojkar ta olika plats i klassrummet, där pojkarna får 

majoriteten av tiden hela två tredjedelar av tiden som läraren inte talar. Lärarna talar även olika till 

elever av olika kön där de är mer "mjukare och barnsligare till flickor, och robustare och mer 

’vuxet’ till pojkar".51 I en aktionsforskningsstudie visar det sig att lärarna bemöter elever på detta 

vis. De har i åtanke att försöka dela upp elevernas utrymme i klassrummet jämlikt men tycker sig 

senare ha varit orättvisa i sin fördelning trots att flickorna endast kommit upp i ca fyrtio procent 

av taltiden.52 Forskarna talar även här om hur pojkarnas relation till läraren är formad mer efter 

sociala positioner medan flickornas relation till läraren är formad mer på en personlig 

relationsnivå.53 Detta gör att pojkarna ser läraren som mer av en auktoritär ledare som en 

antingen lyder och följer eller trotsar och utmanar. Denna syn ger pojkarna mer tid med läraren 

som upplever sig behöva styra pojkarna mer medan flickorna anses duktiga och klarar sig mer 

själva. Wernersson skriver att flickorna då hamnar i vad hon kallar för omsorgsfällan "vilket 

innebär att flickor hjälper andra och tar ansvar för helheten, men inte tar för sig det de själva 

behöver".54 

Skolverksrapporten På pojkarnas planhalva? Ämnet idrott och hälsa ur ett jämställdhets- och 

likvärdighetsperspektiv55 undersöker precis det som Wernersson gör, men ur ett idrott- och 

hälsaperspektiv. Rapporten går på djupet kring elevers deltagande och attityder till idrott och 

hälsaundervisningen men främst hur lärare upplever elevers deltagande och attityder samt 

problematiken kring att det är så många elever som ej uppnår målen i ämnet. Rapporten är 

skriven på uppdrag av skolverket och en omfattande undersökning genomfördes av Gymnastik 

och Idrottshögskolan GIH. Studiens empiri är i form av både elev och lärarintervjuer, 

observationer och anonyma enkäter.  Mest intressant för oss är delen i rapporten som berör sam- 

och särundervisning samt lärarnas genusmedvetenhet och elevers villkor. Här tar rapporten upp 

vilka delar som dominerar undervisningen vilket då är bollsporter eller moment med tävling.56 

Studien visar att undervisningen sker på ett sätt som främst idrottsaktiva pojkar känner igen och 

samtycker kring med ett lektionsupplägg som sker enligt följande: uppvärmning, huvudaktivitet 

och nedvarvning där läraren driver på under lektionens gång och avslutar lektionen utan tid för 

återkoppling eller reflektion kring innehållet.57 I studien finns där givetvis undantag men i en 

övervägande majoritet av undervisningstillfällena så är fysisk aktivitet i fokus där utförande inte 

                                                 
50 Wernersson (2006), s. 13.  
51 Wernersson (2006), s. 40-42. 
52 Wernersson (2006), s. 42. 
53 Wernersson (2006), s. 42.  
54 Wernersson (2006), s. 42ff. 
55 Larsson (2010). 
56 Larsson (2010), s. 43.  
57 Larsson (2010), s. 40-41. 
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alltid är så viktigt utan fokus ligger på att röra sig. Detta gör att många gånger utför eleverna 

aktiviteterna felaktigt eller hoppar över den helt.58 Detta medför att   

”Om undervisningen ensidigt grundas på fysisk aktivitet så kan en sådan undervisning också 

upprätthålla och förstärka könsmönster. Det betyder att en del pojkar (främst de med anknytning 

till fritidens tävlingsidrott såsom t.ex. fotboll och innebandy) kan skapa sig en dominansarena i 

skolans undervisning i idrott och hälsa. Det föreligger också en risk för att läraren, medvetet eller 

omedvetet, på gruppnivå riktar sin undervisning just till denna grupp av elever, även om han/hon 

uppfattar att undervisningen byggs på individuell kommunikation och handledning.”59 

För att kringgå detta problem så använder sig ibland lärarna av särundervisning där läraren 

delar på pojkarna och flickorna. Detta gör lärarna oftast vid bollspel eller andra tävlingsaktiviteter 

för att pojkarna blir för "grabbiga" eller vid simundervisning eller liknande vid religiösa eller av 

andra känsliga anledningar. Detta gör dock att de traditionella könsmönstren inte utmanas utan 

snarare ytterligare förstärks.60 Rapporten visar också att oavsett om undervisningen är lärarledd 

eller om det är elever som håller i undervisningen, att om undervisningens har en avsaknad av 

uttalad målinriktning så faller den in på sociala praktiker med tävlings- och rangordningslogik. 

Vilket visar att tävlings- och rangordningslogiker spelar en stor roll i idrott och 

hälsaundervisningen och har då en roll som bevarare av de dominerande könsmönstren i över- 

respektive underordning.61 Om genusordningen eller könsmönster ses som ett problem eller inte 

varierar mellan lärarna i undersökningen. Vissa menar att stökiga pojkar "är bara pojkar" medan 

flickorna inte är stökiga utan de är duktiga och försiktiga. Lärarna i undersökningen uttrycker sig i 

termer om att pojkar och flickors olika beteende inte är socialt konstruerade utan som naturgivna 

egenskaper.62 Lärarna ser därigenom förbi problematiken rörande stereotypa könsmönster, 

försvarar elevernas beteende och väljer att inte arbeta på ett normkritiskt sätt. 

 

Pojkar och flickor på idrott och hälsaundervisningen 

I Den handlande kroppen. Flickor, pojkar, idrott och subjektivitet63 skriver Fagrell om sin avhandling 

där hon intervjuade barn i lågstadieåldern för att undersöka huruvida deras syn på idrott var 

genuskodad. Hon har vidare i artikeln valt att med utgångspunkt i intervjuers utfall förklara detta 

med teorier kring hur våra kroppar och synen på våra kroppar är med och skapar hierarki mellan 

könen. 64 

                                                 
58 Larsson (2010), s. 40ff.  
59 Larsson (2010), s. 43. 
60 Larsson (2010), s. 58. 
61 Larsson (2010), s. 55. 
62 Larsson (2010), s. 56. 
63 Fagrell (2005). 
64 Fagrell (2005), s. 66. 
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Författaren visar genom sina resultat från intervjuerna att redan vid åttaårsålder så har barn 

bestämt för sig vilka olika attribut som tillskrivs pojkar och flickor och vilka aktiviteter som är 

manliga respektive kvinnliga samt att de kvinnliga aktiviteterna ej är lika högt värderade som de 

manliga. Samtidigt påstår barnen att det är alltid lättare att vinna över en flicka och pojkar är 

högre presterande i idrottsaktiviteter än flickor. 65 

För att kunna förklara barnens åsikter om manligt och kvinnligt så har Fagrell valt att ta hjälp 

av olika begrepp från fyra olika teoretiker, dessa begrepp är Jag-kan-kroppen som betyder den 

kropp som är aktiv och upplever känslan av att kunna vara aktiv, kroppsschema ”förser oss med 

information om kroppen i relation till situationens krav” 66, den situerade kroppen som betyder att 

våra erfarenheter skapar våra möjligheter att nyttja vår kropps kompetens på olika sätt, kroppbilder 

vilket betyder att vår inre föreställning av kroppen tillsammans med vår syn av vår kropp i 

spegelbilden skapar den gemensamma bild vi har av oss själva67 samt det subjektiva kroppsperspektivet 

som betyder att vi människor inte består utav en kropp och en själ åtskiljda från varandra, utan 

att människan är en handlande helhet där kroppen och själen är ett. 68 

I Gender stereotyping and physical education skriver Ivan Waddington, Dominic Malcolm och Jason 

Cobb om implementeringen av samkönad undervisning i idrott och hälsaundervisningen i 

England på slutet av 90-talet när införandet av deras nya läroplan genomfördes.69 

Undersökningen är i form av en enkätundersökning. Enkätundersökningen innefattar 207 

idrottslärare i ett givet område i England, av de svarande var mer än 50 % män. Waddington och 

hans kollegor hade i förhand uttryckt att de trodde männen och framförallt de äldre männen som 

undervisat pojkar och flickor frånskilt från varandra skulle ha det svårare att behandla eleverna 

lika och därmed i högre utsträckning stereotypisera.70  De undersöker arbetet med den nya 

undervisningen som enligt dem innefattar att flickor deltar i mer mansorienterade aktiviteter och 

pojkarna i mer kvinnoorienterade ämnen. Alltså ska båda könen utföra alla och framförallt 

samma sorts aktiviteter för att få en likvärdig skolgång och likvärdiga möjligheter. 

Mansorienterade ämnen är i studien kategoriserade efter aktiviteter som utomhusaktiviteter likt 

orientering, friidrott etc., vidare är även lagsporter (Games) klassat som typiskt manligt. 

Kvinnoorienterade aktiviteter är gymnastik, dans och mer rekreativa aktiviteter utan inslag av 

tävling.71 Simning ser de som en aktivitet ämnad för alla.  

Studien tar upp och diskuterar den goda idén med en läroplan som tar upp jämställdhet samt 

jämlikhet men de menar att detta inte går att uppnå endast med en ändring i läroplanen eller som 

i detta fall en ny läroplan. De menar att stereotypiseringen inte kommer ifrån styrdokumenten 

utan ifrån attityder hos lärare. Attityder hos lärare som rangordnar aktiviteter efter vad de tycker 

                                                 
65 Fagrell (2005), s. 65. 
66 Fagrell (2005), s. 72. 
67 Fagrell (2005), s. 66. 
68 Fagrell (2005), s. 71-72. 
69 Waddington m.fl (1998), s. 34.  
70 Waddington m.fl (1998), s. 42.  
71 Waddington m.fl (1998), s. 34.  
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är roligt bland annat men också vad de tycker är kvinnliga respektive manliga aktiviteter.72 

Studien visar att om attityderna hos lärarna inför vad som anses manligt respektive kvinnligt och 

deras bemötande av kvinnliga respektive manliga elever ska förändras så måste det ske större 

strukturförändringar på social, politisk och ekonomisk nivå i samhället.73  

Studien kommer alltså fram till att medvetenheten inom ämnen som jämställdhet, jämlikhet, 

heteronormativitet, stereotypisering och så vidare har ökat hos lärarna, dessvärre mer hos de 

yngre än de äldre lärarna. Trots denna medvetenhet så fortsätter särundervisningen vid 

mansorienterande ämnen att fortgå samt att läraren anpassar undervisningen efter pojkars 

villkor.74 Studien visar att idrott och hälsaundervsiningen trots samundervisning inte utmanar 

könsmaktsordningen utan reproducerar könsmönster och stereotypisering genom att anpassa 

undervisningen efter pojkar och framförallt idrottande pojkar, och detta oberoende om läraren är 

manlig eller kvinnlig.75       

Friidrottsledare gör skillnad på pojkar och flickor 

I detta kapitel kommer vi att beröra hur ledare för friidrottsutövande ungdomar bemöter 

ungdomarna. Håkan Larsson går igenom hur ledarna gör skillnad i sitt bemötande mot homogena 

flick- och pojkgrupper samt heterogena grupper. Vi har valt denna avhandling då vi ej hittade 

forskning på hur lärare inom idrott och hälsa gör skillnad på pojkar och flickor. Istället för att 

fokusera på hur elever bemöts olika i klassrumsmiljöer ville vi fokusera på när ungdomar bemöts 

i en mer fysiskt aktiv situationer. 

Håkan Larssons skriver i sin avhandling Iscensättningen av kön i idrotten om hur unga 

friidrottsutövare iscensätter kön i sin utövning av friidrott. Larsson skriver även om hur ledarna 

bemöter ungdomarna, hur ungdomarna ser på ledaren och vilken sorts ledare ungdomarna 

föredrar.76 Det som är relevant för denna uppsats är hur ledarna bemöter ungdomarna olika för 

att ha det som avstamp om det finns några likheter i hur lärare i idrott och hälsa bemöter 

eleverna. Larsson menar i sin avhandling att ledarna fungerar ”… som bärare inte bara av en 

bestämd uppfattning om hur friidrottsträning ska bedrivas, utan också om hur ledarskap för 

flickor och pojkar ska se ut”77. Alltså fungerar friidrottsledarna som en sorts reproducerande 

faktor i förväntningarna på flickor och pojkar samt deras agerande. Larssons avhandling visar på 

tre olika ledare som har tre olika synsätt på den sociala delens betydelse rörande träningen.  

Den första ledaren trycker på att det är viktigt att vara social på själva träningspassen som bör 

bestå av heterogena grupper men anordnar inte några andra aktiviteter utanför träningen. Den 

andra ledaren, som är ledare för en grupp bestående av endast tjejer lägger vikt på det sociala 

                                                 
72 Waddington m.fl (1998), s. 44.  
73 Waddington m.fl (1998), s. 45 
74 Waddington m.fl (1998), s. 44. 
75 Waddington m.fl (1998), s. 44ff 
76 Larsson (2001), s. 98-128. 
77 Larsson (2001), s. 127-128. 
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utanför träningen och gemenskapen i gruppen samtidigt som hen inte är lika social och 

deltagande med ungdomarna under själva träningspassen. Den tredje ledaren, som är ledare för 

en grupp bestående av endast pojkar poängterar vikten av att vara kompis med ungdomarna och 

att det är viktigt att hitta på saker utanför själva idrottsaktiviteterna.78 Utifrån detta ”… kan man 

konstruera en mer personlig relation mellan ’tränare’ och ’manliga aktiva’ och en mer distanserad 

relation mellan ’tränare’ och ’kvinnliga aktiva’, även om flickor gärna uppfattas som socialt 

orienterade och pojkar som prestationsorienterade.”79. 

 

Elevernas syn på lärarens betydelse 

Elever har olika syn på lärarens betydelse, detta betyder att lärares bemötande får olika utfall 

utifrån hur eleverna ser på läraren och dennes bemötande. Läraren som sändare kanske menar en 

sak men eleverna som mottagare kan uppfatta och ta emot bemötandet på vitt skilda sätt.  

Anna-Katrin Jakobsson undersöker bland annat i sin avhandling hur elever ser på lärarens roll 

i klassrummet och hur viktig läraren är för elevens lärande. Genom intervjuer och 

enkätundersökningar har Jakobsson undersökt hur elever ser på en specifik lärare kontra hur 

eleverna ser på lärarens roll generellt.80 I denna undersökning kommer hon fram till att det finns 

vissa olikheter i hur eleverna ser på lärarens roll i klassrummet men att de flesta eleverna menar 

att läraren har en viktig roll i klassrummet. ”De flesta eleverna instämmer i att man lär bättre om 

man har bra kontakt med sin lärare. När det gäller vad denna kontakt handlar om råder det stora 

enighet om att det är frågan om respekt och lyhördhet från läraren sida.”81 

Alltså är de viktigaste attributen hos en lärare lyhördhet och respekt, samtidigt som flickor i 

större grad efterfrågar en lärare som ej sätter sig över dem. Pojkar vill istället ha en lärare som kan 

skämta och skoja.82 Flickorna tycker att det är viktigt att läraren erkänner deras slit, kan deras 

namn och därigenom ser dem samtidigt som det är viktigt att läraren är personlig. Flickorna 

tycker även i större utsträckning att beröm är viktigt för att engagemanget.83 

Sammantaget kommer Jakobsson fram till att lärarens roll är mycket betydelsefull för eleverna 

och deras egen syn på lärande men även undervisningen som helhet.  

Även Håkan Larsson kommer fram till att friidrottsledaren har en betydande roll i 

ungdomarnas friidrottsutövning. Ungdomarna menar att ledaren har "ett suveränt 

tolkningsföreträde, både när det gäller kunskapsfrågor /.../ och i fråga om hur 'verkligheten' ska 

uppfattas.".84 

                                                 
78 Larsson (2001), s. 105-106. 
79 Larsson (2001), s. 106. 
80 Jakobsson (2000). 
81 Jakobsson (2000), s. 129. 
82 Jakobsson (2000), s. 129ff. 
83 Jakobsson (2000), s. 130ff. 
84 Larsson (2001), s. 124. 
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Syfte 

Med utgångspunkt i den debatt som råder om genus och idrott är syftet med denna uppsats att 

undersöka hur lärare bemöter flickor och pojkar i undervisningen inom ämnet idrott och hälsa ur 

ett genusperspektiv samt hur eleverna handlar utifrån lärarens bemötande. 

Frågeställningar  

 Hur bemöter lärare flickor och pojkar vid undervisningstillfällen inom idrott och 

hälsa?  

 Sanktioneras eller förstärks flickors och pojkars deltagande på lektionerna olika och i 

så fall på vilket sätt? 

 Hur responderar eleverna utifrån lärarens bemötande?  
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Metod 

Vi har valt att observera en lärare under tre lektionstillfällen med tre olika klasser under en 

dag. Studien har genomförts med hjälp av videoobservation och stimulated recall. Stimulated 

recall innebär att genomföra en intervju med den observerade som har utgångspunkt i 

videoinspelningen. Vår undersökning är av det kvalitativa slaget. Vi har valt en kvalitativ 

inriktning på vår undersökning då det redan finns mycket forskning som undersöker pojkars och 

flickors relation till idrott- och hälsaundervisningen och som funnit att denna ser olika ut.85 Vi vill 

därför fördjupa kunskapen och fokusera lärarens roll i denna olikhet, genom sitt bemötande av 

eleverna och om eleverna utifrån kön responderar olika utifrån bemötandet.  

Vi har valt att dela upp metoddelarna så att vi får huvudansvar för varsin metod. Joakim har 

varit ansvarig för videoobservationerna och Ida har ansvarat för uppföljande intervjuer enligt 

stimulated recall. Självklart har vi varit delaktiga i båda metoderna, vi anser att vi har delat 

arbetsbördan lika och att vi har ett delat ansvar genom hela uppsatsen. Transkribering och 

analysering av materialet har vi genomfört enskilt för att sedan jämföra det analyserade materialet.    

 

 

Videoobservation 

Valet av observation istället för intervju som avstamp i undersökningen grundar sig i att det 

många gånger kan vara svårt som aktör i en händelse att vara medveten om hur saker och ting 

sker.86 Observationer som metod valde vi då vi ville undersöka om läraren bemöter elever olika 

utifrån deras kön. Detta är något som kan vara svårt att prata om då lärare rent medvetet kanske 

inte gör skillnad på pojkar och flickor. I de fall som det kan vara svårt att prata om det en är 

intresserad av att undersöka är observation som metod mer lämpat.87 I dagens lärarutbildning 

finns ett stort fokus på genus och att läraren ska jobba för ett klimat där flickor och pojkar ska få 

ta lika stor del av undervisningen och därför kan det vara så att skillnader finns mellan vad läraren 

säger om sitt bemötande av flickor och pojkar och hur bemötandet faktiskt ser ut. Om det finns 

en misstanke att det finns skillnader på vad informanten säger vid en intervju och vad personen i 

fråga faktiskt gör är det mer lämpligt att använda sig av observation som metod.88  

I observationerna tar vi som observatörer en passiv roll, då vi som forskare inte har någon 

naturlig roll i den undervisning som sker. Observationerna tog plats på en lärares lektion under 

                                                 
85 Larsson, (2010), s. 18-19. 
86 Esaiasson (2012), s. 343. 
87 Esaiasson (2012), s. 303ff. 
88 Esaiasson (2012), s. 344. 
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en dag, vilket betyder att vår observation är av en kortare karaktär. Vi var fullständigt öppna med 

avsikten för vår studie då vi genomförde en intervju med läraren efteråt och inte vill hamna i en 

situation där vi försökte snärja läraren.89 

För att undersöka hur lärare bemöter flickor och pojkar samt hur dessa responderar på 

lärarens bemötande valde vi att inte bara observera utan också videoobservera. Genom 

videoobservationer kan händelser analyseras mer ingående och genom detta kommer vi åt det 

djup som den verbala kommunikationen får av den mer subtila ickeverbala kommunikationen 

mellan lärare och elever.90  

”Videobaserade interaktionsanalyser kan i generella termer sägas syfta till att studera processer, och 

hur meningar och betydelser skapas i relationella samspel i bestämda kontexter. Inom pedagogisk 

forskning är det företrädesvis handlingar och samtal i klassrum eller på arbetsplatser som 

fokuseras, för att på så sätt undersöka processernas betydelse för deltagarnas konstruktion av 

mening och lärande, eller hur identitet och kön konstitueras i den aktuella situationen.”91 

 

Stimulated recall 

Stimulated recall är en form av semi-strukturerad intervju där en som forskare letar efter 

informantens intuitiva kunskaper inom givet ämne.92 I vårt fall så gäller det hur lärare bemöter 

elever och om de bemöter elever olika samt i så fall på vilket sätt. Stimulated recall grundar sig i 

videoobservation där forskaren i efterhand följer upp med en intervju. Videomaterialet är i form 

av en videoobservation av informanten som är inspelat i ett givet tillfälle som i vårt fall en idrott 

och hälsalektion. Innan intervjun bör forskarna ha granskat videomaterialet för att vid 

intervjutillfället vara väl förberedd med videosekvenser och frågor till relevanta situationer som 

kan tänkas intressanta för undersökningen. Utifrån detta ska forskarna och den observerade 

diskutera situationerna utifrån huruvida den observerade har någon värdering i sitt bemötande 

mellan i vårt fall elev och lärare.93 Anledningen till att vi använder oss av stimulated recall istället 

för en vanlig intervju är att stimulated recall är en ofta använd metod för att studera omedvetna 

handlingar.94  Bemötandet av elever där reproduktion av könsmönster i förhållande till kön på 

eleven tror vi kan yttra sig automatiskt. I och med att det vi undersöker kommer kunna vara 

omedvetna handlingar så har vi valt att använda stimulated recall i syfte att väcka minnet inför 

situationen hos informanten. Därför kommer vi ha valt ut videosekvenser som har relevans för 

undersökningen och därefter spela upp dem för informanten. När informanten får sekvensen 

uppspelad för sig så kommer minnet tillbaka mycket starkare än om vi endast hade utformat en 

                                                 
89 Esaiasson (2012), s. 346. 
90 Öhman (2007), s. 86. 
91 Öhman, (2007), s. 85. 
92 Stolpe (2001), s51 
93 Reitano (2005), s. 382-383. 
94 Stolpe (2001), s51 
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fråga kring situationen baserad på fältanteckningar.95 Det är dock viktigt att intervjun görs kort 

inpå observationstillfället då handlingar av detta slag tenderar att falla i glömska relativt fort. 

Återkoppling bör ske inom loppet av 48 timmar för att informanten skall ha händelsen så färskt i 

minnet som möjligt.96 Stimulated recall är också till för att informanten alltså läraren som filmas 

ska få vara delaktig vid tolkningen eller avkodningen av materialet så att inte vi som forskare har 

tolkningsföreträde.  

Styrkor och svagheter med metoderna 

Styrkan i att använda sig av stimulated recall eller en videoobservation är givet att du som 

forskare kan gå igenom materialet flera gånger. Vi har valt att ha två videokameror och en 

diktafon vilket ger oss en stor möjlighet att se materialet ifrån flera olika vinklar samt att vi har en 

ljudinspelning som reserv om videokamerorna skulle missa något. Svagheterna med att använda 

en videoobservation är att videokameran kan istället för att fånga upp en naturlig situation göra 

att observerat lektionstillfälle blir onaturligt och förställt då det dels är en utomstående observatör 

på lektionstillfället men också en kamera. Möjligheterna och styrkorna med detta är att man vid 

intervjusituationen kan frambringa ett minne hos den observerade som gör att denna lättare 

kommer ihåg, förnimmer, sitt interaktiva tänkande under given observerad situation som denne 

får uppspelad för sig97. Att få videomaterialet presenterat för sig och senare själv som informant 

få redogöra för situationen ger en mer sanningsenlig bild än om informanten likt vid en vanlig 

intervju får situationen berättad för sig och sedan skall redogöra för situationen. Stimulated recall 

intervjun gör att informanten ofta får längre sekvenser alltså inte lika specifika händelseförlopp 

presenterade för sig och vet där med inte till fullo vad intervjuaren letar efter. Detta gör i sin tur 

att efterkonstruktion och försvarande av situationer från informantens sida avtar och denne 

redogör för situationen mera korrekt.98  Svagheten i detta är att ju mer en som forskare tittar på 

ett material desto mer finns det risk att du tolkar in saker i olika händelser.  

 Andra möjligheterna och styrkorna är att forskaren vid intervjusituationen kan frambringa ett 

minne hos den observerade som gör att denne lättare kommer ihåg, förnimmer, sitt interaktiva 

tänkande under given observerad situation som denne får uppspelad för sig99. Detta kan dock 

även göra att informanten kan komma i försvarsställning då denne blir varse om saker som hen 

inte har varit varse om förut. Inte uppfattar sitt agerande som positivt eller på annat sätt ser sig 

själv i ett negativt sammanhang. Detta kan i sin tur leda till att informanten försvarar sitt agerande 

eller på annat sätt ger en felaktig bild eller förklaring kring vad hen egentligen tänkte i given 

situation.  

                                                 
95 Haglund (2003), s. 3 
96 Haglund (2003), s. 3 
97 Haglund (2003), s. 153.  
98 Haglund (2003), s. 147 
99 Haglund (2003), s. 153.  
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.    

Reliabilitet 

Reliabilitet i en undersökning handlar om tillförlitlighet. Då en undersökning har hög 

tillförlitlighet eller reliabilitet innebär detta att den inte är slumpmässig och ostrukturerad utan det 

går att läsa ut vad som undersöks, att det undersökts på liknande sätt under jämbördiga 

förhållanden samt att det tolkats på likvärdiga premisser.100 Alltså ska forskarna tillämpa en hög 

form av standardisering vid såväl undersöknings- som tolkningstillfället. Vi har dock valt att 

jobba utefter en kvalitativ metod med observation och intervju i form av stimulated recall som vi 

redogjort för tidigare i texten. En kvalitativ metod kräver inte i lika hög utsträckning en hög 

reliabilitet utan detta är i högre grad viktigare vid kvantitativa studier då en i högre grad kan och 

måste tillämpa standardisering för att få den data en vill åt. Dock bör forskarna vara 

uppmärksamma på sådant som kan komma att färga utfallet på insamlat data.101 För att i 

möjligaste mån nå en så hög form av reliabilitet som möjligt har vi valt att videoobservera 

gymnasieelever för att de är äldre och har därför, enligt oss, lättare att ignorera kamerorna i 

undervisningssituationen. Dock är detta något som skulle ha skett över tid då det för eleverna, 

men främst för den observerade lärare, hade varit lättare att vänja sig med kamerorna i 

klassrummet vilket de vid observationstillfällena inte hade hunnit. Detta är något som kan ha 

färgat våra data så att undervisningssituationen blir aningen missvisande men det är något som vi 

vid analysering av insamlat material har tagit hänsyn till. Utöver denna aspekt skattar vi vår 

reliabilitet hög då vi har genomfört observationerna på liknande sätt och tolkat materialet under 

likvärdiga premisser.    

Validitet   

Hög validitet hos en undersökning eller forskningsprocess menas att den undersöker eller 

mäter det den är ämnad att undersöka. Alltså att det som tas upp på teoretisk nivå undersöks i 

den operationella delen av uppsatsen.102  Med hög validitet i undersökningen menas att den 

undersöker det en har för avsikt att undersöka samt svarar på den frågeställningen en har på ett 

korrekt sätt och har en avsaknad av systematiska fel.103 Esaiasson m.fl. delar upp begreppet 

validitet i flera underkategorier som begreppsvaliditet, resultatvaliditet, intern och extern validitet. 

Vi går inte in närmare och redogör för alla former av validitet utan nöjer oss med att redogöra för 

validitet som att en kopplar ihop teori och data på ett begripligt, korrekt, konsekvent och 

vetenskapligt sätt så att tredje part förstår vad en har undersökt, att en har undersökt det en har 

                                                 
100 Esaiasson (2012), s 63ff 
101 Esaiasson (2012), s 63ff 
102 Esaiasson (2012), s 57 
103 Esaiasson (2012), s. 57ff 
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för avsikt att undersöka och att en gör en korrekt tolkning av data.104 Kopplat till vår 

undersökning så uppfyller vi dessa krav genom att på ett begripligt sätt tematisera vår analys så att 

den ger en tydlig länk mellan teori och observation. Vi har även valt att undersöka det som går att 

undersöka och därmed tagit avstånd till eventuella kognitiva spår som vi inledningsvis var inne 

på.    

Urval 

Urvalet inför undersökningen är ett strategiskt urval. Ett strategiskt urval innebär att 

forskningsobjekt som har en signifikans för forskningsområdet aktivt väljs ut och forskaren 

lämnar därmed inget åt slumpen.105  Vi hade till en början ambitioner om att välja ett flertal lärare 

i vår undersökning men övergav denna idé av olika anledningar, den främsta att det var svårt att 

få lärare att ställa upp på en sådan intim granskning men också att materialet hade blivit allt för 

omfattande för att hinna med att granska och analysera. Därför har vi valt att följa en lärare under 

tre lektionstillfällen i idrott och hälsa. Vi besökte läraren under en dag och följde då läraren vid 

tre lektionstillfällen. Sammanlagt observerat och videoinspelat material är på tre timmar och 47 

minuter. Att följa läraren under en hel dag av en bred programtillhörighet på eleverna samt en 

bred könsfördelning. Det blev även möjligt att se om det blev någon skillnad på lärarens 

bemötande av eleverna när hen fick vänja sig vid kameran. Klasserna var av olika 

programtillhörighet med en yrkesförberedande och två studieförberedande program.  Detta ger 

ett begränsat undersökningsområde men ett tillräckligt och hanterbart underlag för 

undersökningen. 

Läraren som vi observerar är en ung, relativt nyexaminerad lärare, (undervisat i 3 år) 

därigenom har läraren fått möjlighet att etablera sig i undervisningsmiljön men har även färsk 

anknytning till lärarprogrammet och dess genusperspektiv. 

Genomförande 

Innan vår faktiska studie genomfördes en pilotstudie där vi prövade observationsmetoden och 

vårt observationsschema. Pilotstudien genomfördes på en annan skola än den där vi genomförde 

den föreliggande studien. Pilotstudien genomfördes utan kameror och med två observatörer. Det 

var under detta tillfälle som vi insåg storheten med kameror under en observation. Då det under 

en vanlig observation är lätt att missa interaktioner elever och lärare i mellan och att en senare vid 

analysarbetet endast har sina anteckningar som stöd för minnet. En pilotstudie var av vikt då vi 

kom till viktiga insikter angående videoobservationer, plats på kameror och utformning av 

observationsschemat.  

                                                 
104 Esaiasson (2012), s. 58. 
105 Esaiasson (2012), s. 188ff 
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Efter pilotstudien kom vi fram till att videoobservation var den mest lämpade metoden för att 

komma åt interaktionen mellan lärare och elever i en så ambulerande undervisningssituation som 

idrott och hälsaundervisningen är. Efter konsultation med handledare valde vi att använda 

stimulated recall som metod för att det kan vara lämpligt med en kompletterande intervju på just 

detta område. Att dessutom ha videomaterialet som stöd vid intervjutillfället lämpar sig väl då 

lärare ofta vid bemötande av elev agerar automatiskt och då inte förnimmer situationen utan 

observationsmaterialets hjälp.106  

Med dessa överväganden valde vi att observera en lärare och dennes lektioner. För att få en så 

bred elevrepresentation som möjligt i form av programtillhörighet föll det sig att lektionerna ägde 

rum utspritt under en veckas tid.  

Inför observationstillfällena hade läraren informerat eleverna, så när vi kom till lektionen var 

eleverna väl förberedda. Dock redogjorde vi ytterligare en gång för vad som skulle ske, 

poängterade att allt deltagande i undersökningen var frivilligt och att det var läraren som var i 

fokus för undersökningen. Samtidigt samlade vi även in skriftligt medgivande från alla som deltog 

under undervisningstillfället, redan tidigare hade vi fått lärarens skriftliga samtycke. Därefter 

placerade vi ut den stillastående kameran som har för avsikt att fånga helhetsperspektivet. En av 

observatörerna förde fältanteckningar samtidigt som den andra observatören följde läraren med 

en handkamera för att komma åt interaktionen. Läraren bar även en diktafon för att ingen verbal 

interaktion skulle missas. 

Efter materialinsamlingen från lektionerna satte vi oss och studerade materialet enskilt, detta 

för att säkerställa att vi inte påverkade varandra i vad vi uppmärksammade som intressant. Efter 

första analysen av materialet samkörde vi det vi hade kommit fram till som intressant och utifrån 

detta valde vi olika intressanta händelser som vi ville grunda vår intervju på. De intressanta 

händelserna utmynnade i en form av tematisering där två händelser inom varje kategori fick 

representera de bemötande som vi ville intervjua läraren utifrån. Detta för att ge en klar och 

tydlig bild för oss i vårt analysarbete så att vi där med skulle kunna koppla händelserna, våra olika 

teman, till vår teori. Tematiseringen använder vi för att lättare kunna urskilja mönster i det 

observerade materialet.107 Dessutom använde vi tematisering för att få en hög grad av reliabilitet 

då tematiseringen av data fungerar som en länk mellan observationerna och teorierna vi använder 

i analysarbetet.108 

Själva intervjun utförde vi efter de tre videoobservationerna, när vi hade utfört den enskilda 

första analysen och en gemensam andra analys av videomaterialet. För intervjun lånade vi ett 

grupprum på institutionen för lärarutbildning, detta för att intervjun skulle utföras i lugn och 

ro109. Byggnaden är känd både för läraren och för oss sedan tidigare och är därför tryggt för 

läraren då denne själv har läst där samtidigt som byggnaden är ett passande ställe att ha en 

                                                 
106 Haglund (2003), s. 153 
107 Braun & Clarke (2006), s. 7.  
108 Braun & Clarke (2006), s. 7. 
109 Esaiasson (2012), s. 268. 
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intervju mellan två lärarstudenter och en lärare. Vi bjöd på fika för att få en mer avslappnad 

känsla under själva intervjun. Läraren var väldigt intresserad av att se sig själv på video och tyckte 

att själva undersökningen var mycket intressant så det var inte några problem att påbörja 

diskussionen kring utifrån videomaterialet. Videosekvenserna var kopplade till olika teman och 

längden varierade mellan femton sekunder och två minuter. Temana var i förväg bestämda men 

ej redogjorda i sin helhet för läraren utan hen visste endast huvudsyftet med vår studie vilket vi 

tyckte var tillräckligt för att inte styra lärarens svar till i förhand givna svarskategorier.  Utifrån 

varje tema hade vi ett frågebatteri som vi utgick ifrån, men lät läraren styra samtalet de gånger vi 

uppfattade att läraren berörde delar vi inte tidigare tänkt på. Intervjun varade i en timme och tio 

minuter.   

Etiska övervägande 

Det är alltid viktigt att se till de etiska aspekterna då en utför en vetenskaplig undersökning. 

Att ta hänsyn och förhålla sig till dessa etiska aspekter måste en som forskare göra, så att en ej 

sätter de personer en undersöker i en problematisk situation eller själv sätter sig i en sits där en 

har handlat olagligt.  

Det fyra viktiga etiska aspekter att ta hänsyn till när en utför en vetenskaplig undersökning är: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Alla dessa 

aspekter är i vår undersökning väldigt viktiga att ta hänsyn till. Det är för det första viktigt att vi 

informerar eleverna och läraren om vad vi kommer använda informationen till som vi samlar 

ihop under observationerna.110 Det är även viktigt att vi samlar in samtycke från lärare och 

samtliga elever som vi vill observera, dock är det elever över 15 år som vi vill observera och 

därför behövs ej föräldrarnas/målsmans samtycke.111 Konfidentialitetskravet är alltid viktigt då 

det aldrig ska vara möjligt att utröna vem det är som är med i själva observationen för en 

utomstående. Nyttjandekravet är viktigt då vi inte får låna/lämna ut information från mina 

observationer och detta får ej användas till något beslut som skulle påverka eleverna eller läraren i 

fråga.112 

I första kontakt med läraren fick vi ett muntligt godkännande av hen att utföra vår 

undersökning på hens lektioner. Godkännandet var muntligt till en början då vi endast hördes via 

telefon.  Vid första mötet med läraren fick vi även ett skriftligt godkännande för vår 

observationsstudie. När vi kom till klasserna hade vi med oss en samtyckesblankett så att även 

eleverna kunde ge sitt skriftliga samtycke till vår undersökning. När eleverna gav sitt skriftliga 

samtycke så informerade vi även eleverna om att de när som helst kunde ångra sin medverkan i 

själva undersökningen. Våra mejladresser och telefonnummer fanns på den del av blanketten som 

                                                 
110 Vetenskapsrådet (2002), s. 7-8. 
111 Vetenskapsrådet (2002), s. 9-11. 
112 Vetenskapsrådet (2002), s. 12-14. 
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eleverna fick behålla för att de skulle kunna kontakta oss om de ångrade sin medverkan i 

undersökningen. 

I samtyckesblanketten redogjorde vi för att vårt fokus i undersökningen skulle ligga på lärarens 

bemötande av eleverna och att eleverna genom detta fick en biroll i vår undersökning. Samtidigt 

informerade vi både läraren och eleverna om att det var i ett genusperspektiv som vår 

undersökning tog avstamp. Vi har även garanterat läraren och samtliga elever att de är 

anonymiserade i själva undersökningen, därför är skolan och orten anonym i undersökningen. I 

vår presentation av oss själva och undersökningen gick vi även igenom, förutom nämnda 

punkter, hur vi skulle använda oss av undersökningsmaterialet. Detta stod även i den blankett 

som eleverna och läraren fick utdelat. Vi gjorde klart för samtliga att det endast är vi som 

kommer använda oss av informationen från observationerna och att vi endast kommer att 

använda det till denna undersökning som vi har informerat om. 

Reflektioner kring metoden 

Då vår undersökning bygger på lärarens bemötande av elever som många gånger är komplex, 

ickeverbal och automatisk, föll valet på en kvalitativ metod. Vi skulle i vår undersökning kunna 

observera flera lärare dock skulle vi få göra avkall på undersökningens djup för bredden. Detta 

låg till grund för vårt val att följa en lärare i undervisningen. Eftersom vi följer endast en lärare 

och hur denne bemöter elever så kan vi ej uttala oss generellt utifrån vår undersökning om hur 

lärarens handlingar kan vara till grund för elevernas genuskodning av idrotten. Vårt bidrag är 

således inte att uttala oss på en generell nivå, utan att ge en insyn i en lärares automatiska 

handlande under ett par lektioner. 

Vi som observatörer påverkar de observerade genom vår närvaro som ej är naturlig i 

sammanhanget. Denna forskareffekt är svår att undkomma vid observationer av detta slag.113 

Effekten yttrar sig så att informanten (läraren) tolkar forskningen som en utvärderande forskning 

och agerar utifrån detta på ett strategiskt vis för att vara forskaren till lags.114 När det gäller 

eleverna som informanter så spelar forskareffekten mindre roll då eleverna är medvetna om att 

det är läraren som vi studerar, dock kommer eleverna säkerligen bli påverkade av vår närvaro.  

Utfallet av datainsamlandet var tillfredställande i den mån att vi har samlat in tillräckligt med 

material. Vi uppfattade observationstillfällena som problemfria och materialmässigt lyckade då vi 

uppfattade en mättnad i materialet och kunde utläsa tydliga mönster.     

                                                 
113 Repstad (2007), s. 54.  
114 Repstad (2007), s. 74.  
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Resultat och analys 

Under denna rubrik kommer vi beskriva olika händelser som vi har observerat under de tre 

olika lektionernas gång. Vi kommer inte redogöra för alla händelser från alla lektioner utan har 

valt ut olika händelser som är representativa för läraren och lärarens bemötande av elever i olika 

situationer. Händelserna är tematiserade och inom varje tema redovisas både videoobserverad 

händelse och den del av intervjun med läraren som tillhör videomaterialet. Efter varje tema har vi 

en analysdel som hör just till de händelser som innefattas i temat. Vi har i vår bearbetning av 

materialet funnit underlag för sex olika teman. Dessa representativa händelser har vi valt ut för att 

måla upp en bild av hur lektionerna ser ut och för att utifrån dessa händelser bygga upp vår 

efterföljande intervju med läraren.  

Hur läraren tillrättavisar 

Läraren tillrättavisar en pojke och en flicka vid två olika tillfällen för agerande som stör 

lektionen. Båda eleverna som blir tillrättavisade är delvis aktiva under lektionens gång, de båda 

eleverna är ombytta och gör uppgifterna men med visst mått av ovilja. Dessa två agerande skiljer 

sig åt i själva handlandet men är av samma harmlösa natur då eleverna genom sitt agerande inte 

skapade en osäker miljö för sig själva eller andra elever. Pojken sparkade en pilatesboll in i väggen 

och deltog inte i aktiviteten som resterande del av gruppen gjorde. Flickan öppnade en dörr i 

idrottshallen som gick direkt ut utomhus och lät dörren stå öppen. Vid händelsen med pojken 

ropar läraren pojkens namn, pojken lägger direkt av med sitt agerande och frågar ”Vadå?!” men 

fogar sig direkt in i resterande grupp och dess aktiviteter. Flickan blir till en start bemött på 

liknande vis, läraren ropar hennes namn och lägger till ”Nej, nej, nej! Stäng dörren!” följt av ”Det 

blir ju kallt här inne. Det blir jättekallt här snabbt när det är kallt ute”. Flickans motreaktion är 

dock en helt annan, hon går ifrån den öppna dörren och ignorerar läraren. Läraren låter då själva 

händelsen bero och en annan flicka går fram och stänger dörren. 

Lärarens bild av situationen 

Läraren menar att det är skillnad mellan de olika elevgrupperna som de bemötta eleverna 

tillhör. Elevgruppen som flickan är en del av är en stökigare och mer okänd grupp för läraren, de 

är även ett år yngre än den grupp som pojken är en del. Läraren känner att hen behöver vara mer 

tydlig mot den okända, stökiga gruppen för att minska motståndet och friktionen lärare och 

elever emellan. Mot pojken känner läraren att hen kan vara mer direkt och inte behöver förklara 

vad pojken gör för fel. Läraren menar att den elevgrupp som pojken är en del av är mer 

högpresterande under lektionerna och därför behöver hen ej förklara sig lika ingående för pojken. 

Det faktum att flickan faktiskt inte lyssnar på läraren utan låter bli att stänga dörren och går där 
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ifrån kommenterar läraren med att hon är en av de ”störigaste eleverna” i klassen och att det 

därför inte är lönt. 

 

Hur läraren tillrättavisar - analys 

Läraren har en mer positiv syn på pojken då hen menar att pojken har bättre koll på läget och 

vad som krävs av honom från läraren. Flickan som läraren har en mer nedlåtande ton åt är del av 

ett större tjejgäng som läraren ser som problematiska. Läraren menar att dessa flickor bara ställer 

till problem på lektionerna och att hen därför vill förklara så utförligt som möjligt så att hon ska 

förstå vad hen menar. Denna utförlighet går dock så långt att den blir nedlåtande då det verkar 

som om läraren inte tror att flickan förstår att det blir kallt inne om hon öppnar dörren. Detta är 

fallet som bekräftar regeln under vår observationsstudie när det gäller bemötandet av kvinnliga 

elever. Vi vill dock hänvisa till den dolda läroplanen och menar på att detta fall går att knyta till i 

vilken fas som läraren befinner sig i. Eftersom läraren ej är ordinarie under denna lektion så kan 

vi koppla detta till att läraren befinner sig i den marginella fasen. Med detta menar Broady att 

läraren inte "hör hemma någonstans" utan tillbakavisas och prövas av eleverna innan de har 

fastställt var de har varandra.115 Detta gör enligt Broady att lärarens intentioner med t.ex. 

tillrättavisning uppfattas fel av eleven och denne lyssnar inte på läraren av denna anledning. Det 

gör i sin tur att lärarens orienteringsmönster för handlandet i sådana situationer har brutit 

samman utan att hen har hunnit bygga upp något nytt.116 Bristen på orienteringsmönster gör att 

lärarens handlande sker intuitivt och läraren bemöter flickan barskt då hon ifrågasätter läraren 

auktoritet.117 Dessa två händelser kan vi därför ej förklara med hjälp av genuskontraktet då 

flickan bemöts på liknande sätt som pojkarna. 

Hur läraren uppmuntrar 

En pojke och en flicka blir uppmuntrade vid två olika tillfällen, båda eleverna är aktiva i 

undervisningen och tar gärna för sig i de olika uppgifterna som läraren ger. Flickan får 

uppmuntran när hon går på en bom och ska utföra ett antal balansövningar så som sätta sig ner 

och lägga sig ner på bommen för att sedan resa sig upp, allt utan att ta hjälp av händerna. Pojken 

däremot skulle utföra en kullerbytta på en låg bom som var omgärdad av mjuka mattor. Flickan 

uppmuntrades genom att läraren ropade ”Bra! Bra! Bra! Bra! Bra!”, flickan blev glad och fortsatte 

med sin uppgift med ännu lite mer iver. Efter pojken hade gjort sin kullerbytta på bommen 

uppmuntrade läraren pojken genom att säga ”Bra. Du kommer närmare och närmare!”, pojken 

nickade neutralt till svar och ställde sig längst bak i kön. 

                                                 
115 Broady (2007), s. 41. 
116 Broady (2007), s. 41ff. 
117 Broady (2007), s. 41. 
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Lärarens bild av situationen 

Läraren menar här att uppmuntran till flickorna behöver ha en mer förstärkande karaktär då 

flickorna är, som läraren uttrycker det, ”Fegare än pojkarna”. Men att när flickorna väl utför en 

uppgifts är den av högre kvalitet och precision än när pojkarna utför uppgiften. Pojkarna utför 

alltid uppgifterna men behöver i större utsträckning korrigeras i samband med uppmuntran. 

Läraren uttryckte att pojkarna behöver få mer konstruktiv kritik då de inte är medvetna om att de 

faktiskt inte är på den nivå som flickorna är medan flickorna istället får ett mer realistiskt 

bemötande då flickorna redan vet att de är duktiga men ska våga mer. 

 

Hur läraren uppmuntrar - analys 

Uppmuntran av eleverna följer till viss del samma mönster som vid tillrättavisningarna. 

Läraren har en mera mjuk ton som är av en mer positiv karaktär mot flickorna medan hen mot 

pojkarna är mer barsk eller hård. Detta gör att uppmuntran till flickorna yttrar sig i utrop likt det 

vi skrev ut ovan, "Bra! Bra! Bra! Bra!". Flickan som blir adresserad står på bommen men tillhör en 

grupp som deltar i aktiviteten vilket gör att hela gruppen hör lärarens tillrop och gör 

förstärkningen tydlig men inte personlig i den bemärkelse som om hen skulle ha sökt upp eleven 

och uttryckligen sagt att det där gjorde du bra. Pojken å andra sidan får ett mera personligt 

bemötande men dock inte alls lika positivt då uppmuntran har en uppmaning om att eleven inte 

nått hela vägen fram i sitt utövande. Läraren följer detta mönster i bemötandet av eleverna vilket 

speglar att pojkarna får ett bemötande som är på en individuell nivå, vilket skulle kunna ses som 

att pojkarna har en möjlighet att utvecklas mer då bemötandet är av en mera konstruktiv karaktär. 

Läraren skapar ett bättre inlärningsklimat för pojkarna då hen ser pojkarna mer som individer 

samtidigt som tjejerna blir sedda som en massa vilket leder till att de svagare tjejerna missar delar i 

undervisningen eller får ta hjälp av sina klasskamrater för att få den stöd och uppmuntran de 

behöver.118 Tjejerna hamnar här återigen i omsorgsfällan, vilket även kan härledas till Hirdmans 

dikotomi där flickor ska ta hand om den privata sfären som även detta innefattar omsorg om 

andra.119 Vi tycker oss här se att flickorna får mindre tid och bemöts på ett annat sätt vilket kan 

härledas till att idrott och hälsa är pojkarnas arena och deras deltagande förstärks på ett annat sätt 

än flickornas.    

 

Hur läraren instruerar 

Vid två olika tillfällen så instruerar läraren en pojke och en flicka i hur de ska göra kullerbyttor 

på den låga bommen med mattorna omkring. Både pojken och flickan är generellt aktiva på 

                                                 
118 Hattie (2012), s. 33. 
119 Wernersson (2006), s. 42. . Hirdman, (1988), s. 55. 
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lektionen, dock är pojken något mer försiktig. Pojken blir instruerad i hur kullerbyttan ska se ut, 

läraren visar att händerna ska sättas på bommen samtidigt som huvudet ska in mellan armarna. 

Läraren visar ingående hur kullerbyttan ska utföras på bommen men genomför själv aldrig 

kullerbyttan. När flickan kommer till stationen för att göra kullerbyttan så kommer läraren fram 

till henne och instruerar, dock visar läraren bara väldigt kort hur det ska se ut på bommen och 

utför istället instruktionen i luften. Läraren visar även direkt hur tjejen kan utföra uppgiften på ett 

förenklat vis, att hon inte behöver sätta händerna på bommen utan istället kan sätta händerna på 

mattorna som ligger runt om bommen för att lättare få balans. 

Lärarens bild av situationen 

Läraren blir själv konfunderad över händelsen och det faktum att hen sänker ribban just när 

det är den första tjejen som ska utföra uppgiften. Läraren kommenterar själv att det är märkligt 

”Då tjejen är så mycket starkare ämnesmässigt än pojken”. Läraren tror inte att hen lägger någon 

värdering i att det är just en flicka hen förenklar för, utan att hen kommer på under uppgiftens 

gång att ribban ligger för högt. 

 

Hur läraren instruerar - analys 

När vi presenterar denna sekvens med instruktioner till elever för läraren så blir hen mycket 

konfunderad. Hen funderar länge på varför hen instruerar pojken och flickan olika. Läraren tror 

inte att instruktionen till pojken och flickan är olika på grund av deras kön utan menar på att hen 

kommer på en förenkling av uppgiften efter att hand och första eleven hen instruerar är helt 

slumpmässigt en flicka. Läraren tycker dock att det är mycket olyckligt att hen ej gör samma 

instruktion till flickan då hon enligt läraren är ämnesmässigt starkare än pojken.  

Antagligen lägger läraren i detta fall ingen vikt vid om eleven är pojke eller flicka men det kan 

påvisa ett automatiserat handlande från läraren där flickans förmåga skattas lägre än pojkens.120 

Att flickans förmåga skattas lägre kan knytas till Hirdmans genuskontrakt och dennes ena princip 

om hierarkin, alltså att allt manligt står över allt kvinnligt.121      

 

Hur läraren bekräftar 

Lärarens bekräftar eleverna när hen uppmärksammar deras känsla inför att uppgiften är svår. 

Läraren bemöter en flicka och en pojke då de båda vacklar i sin entusiasm rörande uppgiften och 

uttrycker att uppgiften är jobbig. När läraren bemöter flickan säger hen ”Det är jättesvårt.”, detta 

säger läraren med en fallande intonation och genom detta ursäktar hen flickans misslyckande. När 

                                                 
120 Stolpe (2011), s. 51. 
121 Hirdman (1988), s. 51. 
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läraren istället bemöter pojken säger hen ”Visst är det svårt!” med en stigande intonation och 

därför blir bekräftandet mer en uppmuntran. Både pojken och flickan är aktiva på lektionerna 

och båda söker lärarens bekräftelse genom att gå fram till läraren efter att de hade misslyckats 

med uppgiften. 

Lärarens bild av situationen 

Läraren anser att flickan är mer högpresterande än pojken och menar därför att pojken 

behöver mer uppmuntran än flickan. Med flickan kan läraren vara mer realistisk och menar 

därför att hen ej behöver bemöta henne på samma vis. Läraren är rädd för att pojken ska försöka 

smita undan själva uppgiften om läraren ej har ett uppmuntrande tonläge i sin bekräftelse av 

eleven. 

Hur läraren bekräftar - analys 

I den här situationen med den komplexa rörelsen kullerbytta på bom så bemöter läraren 

eleverna olika. I och med den sjunkande intonationen i bemötanden av flickan så blir tonen i 

tilltalet som ett förlåtande. Det är alltså okej för flickan att misslyckas. Pojken och andra sidan 

bemöts med en stigande intonation vilket gör att han blir bekräftad på ett sätt som uppmuntrar 

till fortsatt deltagande och en utveckling av färdigheten kullerbytta på bom. Dessa incidenter kan 

tyckas små men gör i långa loppet att flickans deltagande sanktioneras medan pojkens förstärks. 

Trots att eleverna genomför en kvinnoorienterad aktivitet så stereotypiseras deltagandet på 

lektionen eftersom pojken bör vara den prestationsorienterade deltagaren vilket han inte är då 

läraren är rädd att pojken ska smita undan.122      

 

När läraren lägger ner extra mycket tid på en elev 

Vid två tillfällen lägger läraren ner extra mycket tid på två elever, varav den ena är en flicka 

och den andra är en pojke. Dessa två elever är båda delvis aktiva under lektionen, de är ombytta 

och de genomför uppgifterna med visst motstånd. Flickan vill till en början inte gå upp på 

bommen och har väl uppe på bommen stora svårigheter att utföra de olika uppgifterna, både att 

gå fram och tillbaka på bommen samt de svårare balansövningarna. Pojken har istället svårigheter 

med sin volleybollserve och sina poängslag att skjuta volleybollen över nätet. Läraren peppar 

flickan hela tiden och ropar vid flera tillfällen ”Bra! Bra! Bra!” följt av ”Det gick ju alldeles 

utmärkt!” och ”Såja! Såja! Såja! Bra!”. Flickans ovilja är märkbar och hon ignorerar hela tiden allt 

läraren säger. Tillslut måste eleverna byta station och läraren låter då flickan komma undan utan 

att ha slutfört själva uppgiften. Pojken bemöts istället med ihärdiga instruktioner och läraren 

återkommer under hela lektionen till pojken. Läraren avbryter vid flera tillfällen den pågående 

                                                 
122 Larsson (2001), s. 106. 
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aktiviteten för att instruera pojken och pojken svarar vid flertal tillfällen att ”Jag kan inte göra 

sådär!” och ”Det går inte!”. 

Lärarens bild av situationen 

Läraren menar att båda eleverna är extremfall och att båda eleverna är mycket svåra att 

handskas med under lektionerna. Läraren menar att pojken har fått för sig att han ej kan träffa en 

volleyboll rätt och har enligt läraren fel inställning till problemlösning. Flickan däremot är ny i 

klassen och läraren upplever att hon har problem att utföra uppgifter i helklass men att det 

fungerar bättre i mindre grupper. Läraren menar därför att hen lättare låter flickan slippa 

uppgifter med argumentet ”Jag kan tjata och få henne att göra det men gör det inte om hon är 

med flera /…/hon har svårt med stora grupper”.  

När läraren lägger ner extra mycket tid på en elev - analys 

Läraren bemöter dessa elever som har svårigheter med given uppgift med en entusiasm inför 

instruerandet och är positiv i sitt bemötande och sin framtoning. Läraren ger dock upp avsevärt 

mycket tidigare när det kommer att instruera flickan än hen gör med pojken. När läraren talar om 

eleverna så är det med en besvärad ton inför deras deltagande. Läraren har en förutfattad mening 

inför båda eleverna när det gäller deltagandet på lektionen. Hen menar att flickan är i stort 

reserverad och skeptisk inför att delta i undervisningen i helklass medan pojken har bestämt sig 

för att vissa aktiviteter klara han inte av. Att läraren har förutfattade meningar inför bemötandet 

med eleven är en problematik i sig som vi nu inte berör men att läraren lägger ner mer tid på 

pojken än på flickan är för oss intressant. Detta kan kopplas till att idrotten är pojkarnas arena 

och att det är därför läraren är mer ihärdig när det kommer att instruera pojken. Läraren säger att 

flickan får utföra uppgiften vid ett annat tillfälle nästa termin och då i en mindre grupp. Läraren 

påpekar också att flickan endast kommer att utföra uppgiften om gruppen består av flickor. Detta 

blir då problematiskt när läraren genom att särundervisa förstärker könsmönster hellre än att 

utmana dem.123 Läraren genom sitt agerande reproducerar även den föreställningen om att flickor 

är försiktigare och tar mindre plats.124 Detta kan en även koppla till Hirdmans andra logik i 

genussystemet där mannen som norm står över kvinnan, i detta fall läggs det mer tid på pojken 

än flickan och därigenom visar läraren flickan att hon inte är lika mycket värd som pojken.125   

 

                                                 
123 Waddington (1998), s. 44. 
124 Larsson (2010), s. 55. 
125 Hirdman (1998), s. 51. 
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Hur läraren bemöter icke aktiva elever 

Vid två olika tillfällen bemöter hen en flicka och en pojke som är icke aktiva under delar av 

lektionen. Pojken har under volleybollspelet ställt sig med armarna i kors på plan, alltså är han 

med rent rumsligt i aktiviteten men har ingen intention att faktiskt vara med i spelet. Flickan står 

still medan resten av klassen plockar undan de olika redskap som klassen har använt under 

lektionen. Till pojken ropar läraren ”Det är svårt att spela volleyboll såhär!” och härmar elever 

som står med armarna i kors, allt med en ironisk ton. Pojken kollar på läraren, står kvar med 

armarna i kors ett tag och låter sedan armarna falla ner. I fallet där flickan observerar när 

resterande delen av klassen plockar undan redskapen så kommer läraren fram och ropar ”Och 

här står du och funderar på hur du kan hjälpa till?” i detta rop har läraren en stigande intonation 

som låter glatt och tillmötesgående men lätt ironiserande. Flickan fnissar till och springer och 

hjälper sina klasskamrater med att plocka undan. 

Lärarens kommentarer 

Läraren menar att flickan är med i en grupp av flickor som återkommande är problematiska 

under lektionerna och därför bemöter hen henne med ett gladare tillrop för att undvika problem 

och ytterligare diskussionerna med flickan i fråga. Pojken däremot har läraren väldigt lite vetskap 

om hur han är generellt och bemöter därför denne på ett mer spydigt vis. Läraren påpekar själv 

under intervjun att det skulle vara mer optimalt att bemöta pojken på samma positiva sätt, detta 

hade kanske påverkat att pojken faktiskt hade lyssnat på instruktionerna. Läraren menar dock att 

flickans attityd är ett stort problem över alla ämnen medan pojken i större utsträckning bara har 

problem med idrott- och hälsaundervisningen. Med detta som bakgrund menar läraren att pojken 

kan lättare ta hårdare bemötande än flickan. Läraren säger att ”… det finns flera kompetenta 

paralleller hos den pojken.”. Vilket läraren förklarar som att eleven är stark i andra ämnen och 

socialt, hans enda problem ligger i idrott och hälsaundervisningen.  

Hur läraren bemöter icke aktiva elever - analys 

Bemötandet av eleverna i dessa två fall är båda ironiska men med en differens i intonationen. 

Till pojken är intonationen sjunkande och till flickan är den stigande. Inget utav fallen där läraren 

påpekar elevernas ickedeltagande eller utförande över huvud taget ironiskt får något särskilt lyckat 

utfall. Detta då eleverna ej vare sig utför aktiviteterna på ett bättre sätt eller deltar mer aktivt. 

Bemötandet är trots den nedåtgående intonationen till pojken utförd på ett kamratligt maner och 

tillskrivs enligt den dolda läroplanen den idealistiska fasen då läraren i syfte att skapa relationer 

med eleverna bemöter dem på ett mera kamratligt plan med tanke på kroppspråk och språk.126 
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Läraren har generellt en ironisk framtoning till eleverna men har en hårdare mera sarkastisk ton 

till pojkarna och är mjukare mot flickorna. Detta mönster ses också i Wernerssons studie.127        

Sammanfattande analys 

Lärarens generella bemötande av flickor och pojkar är olika. Lärarens framtoning är förlåtande 

och accepterande mot flickorna samtidigt som hen är mer burdus mot pojkarna. I förlängningen 

tolkas detta som att flickornas aktiviteter sanktioneras då det för flickorna är okej att lägga sig på 

en lägre nivå än aktiviteten var tänkt från början. Pojkarna och andra sidan utmanas i sitt 

deltagande genom att nivån aldrig sänks för dem samtidigt som ett icke-deltagande hos pojkarna 

uppmärksammas och följs upp på ett mera ihärdigt sätt. Bemötandet av pojkarna blir därmed 

förstärkande och skattat som mer viktigt. Detta kan knytas till Hirdmans genuskontrakt där 

männen som norm står högre än det kvinnliga.128 

Läraren gör skillnad på elever och elever. I materialet kan vi se att hen bemöter elever olika 

utefter hur väl hen känner gruppen och hur väl de uppför sig på lektionerna. Läraren har även en 

tendens att bemöta pojkar och flickor olika. Läraren gör grupper utav tjejerna som den stökiga 

gruppen och den skötsamma gruppen samt att hen bemöter dem sällan som enskilda elever 

utöver tillrop och förstärkningar som bra gjort eller bra jobbat vilket då är riktat till enskilda elever. 

Pojkarna däremot bemöter läraren mer på en individbasis och pratar mer riktat mot dem. Vi 

upplever också en skillnad i tonfall och uttryck i interaktionen med eleverna. Läraren är mer 

"hård", nästan spydig och sarkastisk mot pojkarna medan hen är mer varm, med "glimten i ögat" 

sarkastisk mot flickorna. Övergripande ser vi att läraren har en mer positiv inställning till 

flickorna och en mer negativ, defensiv inställning till pojkarna. Vid intervjun påpekar läraren att 

detta kommer utav att flickorna behöver mer positiv förstärkning för att våga komma fram och 

delta trots att de många gånger är avsevärt duktigare än pojkarna. Pojkarna å andra sidan deltar i 

alla aktiviteter trots att de ej utför dem vare sig korrekt eller med större bravur, vilket leder till att 

läraren känner att hen måste leda dem till ett korrekt utförande. Detta medför i sin tur att läraren 

är hårdare mot pojkarna för att de ska kunna utvecklas till att genomföra aktiviteterna mer 

korrekt. Här kan vi se tydliga paralleller till det Wernersson skriver om bemötandet av elever och 

hur pojkar får mer utrymme medan flickorna får ta hand om sig själva och andra.129 

Kring elevernas respons av lärarens bemötande har vi inte kunnat utläsa något fullt lika tydligt 

mönster som det hos lärarens bemötande av eleverna. Det vi kan utläsa är att det är ingen eller 

väldigt få av eleverna som responderar eller agerar aktivt/positivt på när läraren agerar efter ett 

ironiskt/spydigt maner. Däremot har läraren en mycket större framgång i sina uppmaningar och 

tillrättavsiningar om hen har ett trevligt tonfall och bemötande. Eleverna som blir bemötta eller 

tillsagda på ett sarkastiskt sätt slutar upp endast för stunden för att sedan fortsätta med den icke 
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tillåtna aktiviteten och de elever som blir instruerade med detta tonfall tar inte alls till sig av 

instruktionen. I fallet med instruktionerna så ger flickorna varandra hjälp och de ber också i 

högre utsträckning om hjälp av varandra. Att flickorna i denna utsträckning mer än pojkarna 

hjälper varandra kan tyda på att de inte finner stöd i läraren när denne har det bemötandet hen 

har och de vänder sig då till varandra istället, detta kan i sin tur leda till att de hamnar i vad 

Wernersson kallar för "omsorgsfällan".130 Risken är att läraren bemöter flickorna som grupp då 

de tar hand om sig själva och att pojkarna får individuell undervisning och där med utmanas på 

ett mer aktivt sätt samt att de då får mycket mer lärartid än vad flickorna får. Läraren är enligt 

Hattie den mest avgörande faktorn till elevers lärande och får då pojkarna mer tid än flickorna så 

skulle detta kunna vara en faktor till deras genomsnittliga högre betyg.        

 

                                                 
130 Wernersson (2006), s. 42ff 
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Diskussion 

I detta avsnitt har vi valt att diskutera våra resultat med anknytning till de teman som vi delat 

upp tidigare forskning och teori utefter. Diskussionsdelen ses som en förlängning av analysen 

dock som en friare del av denna. I diskussionen berör vi alla teman med anknytning till teori och 

tidigare forskning i syfte att besvara vår frågeställning men också diskutera pedagogiska 

konsekvenser för läraren och eleverna samt samhälleliga frågor kopplat till genus och skola. 

Vidare kopplar vi vår diskussion till eventuell framtida forskning och leder sedan in diskussionen 

i vår konklusion. Vår studie särskiljer sig från den tidigare forskning och den teoriansats vi valt då 

vi har valt att fokusera kring läraren och lärarens bemötande av elever.  

Genussystemet i idrott- och hälsaundervisningen 

Under observationstillfällena har vi observerat att läraren gör skillnad på flickor och pojkar. 

Detta är inget som läraren döljer när detta påvisas under intervjun, utan påpekar att dennes 

skillnader är berättigade utifrån att flickorna och pojkarna har olika förutsättningar. Både vi och 

läraren ser att bemötandet är konsekvent olika mellan pojkarna och flickorna oberoende av hur 

ämnesstarka eleverna är. Läraren menar att flickorna som grupp oavsett ämnesframgång är 

mindre benägna att ta plats i själva undervisningen och att pojkarna har ett större driv i att utföra 

själva uppgifterna på idrott- och hälsaundervisningen. Pojkarna ses av läraren som mer bekväma i 

själva undervisningen vilket kan ha sin grund i att pojkarna känner av att undervisningen är mer 

anpassad efter dem. Att idrott- och hälsaundervisningen är anpassad efter pojkarna finner vi 

belägg för i Skolverkets rapport ”På pojkars planhalva”131 och även hos Waddington m.fl.132 samt 

Wernersson133. 

Idrott- och hälsaundervisningen är anpassad efter pojkars undervisningspreferenser och i 

ämnet idrott och hälsa blir då pojkarna normen och flickorna det avvikande. Detta kan kopplas 

till Hirdmans genuskontrakt där kvinnligt och manligt separeras och där det manliga hålls högre 

värdemässigt än det kvinnliga.134 Även de flickor som är ämnesstarka i idrott och hälsa får mer 

uppmuntran av läraren då hen anser att även de ämnesstarka flickorna inte vågar göra lika mycket 

och ta lika mycket plats som pojkarna. Genom detta reproducerar läraren föreställningen om att 

flickor inte vågar och att pojkar är mer aktiva. 

                                                 
131 Larsson (2010). 
132 Waddington (1998). 
133 Wernersson (2006). 
134 Hirdman (1988). 
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Läraren gör även skillnad på pojkar och flickor då läraren ser flickorna som två stora kollektiv, 

ett störigt kollektiv och ett ämnesstarkt kollektiv medan pojkarna ses som individer och bemöts 

på basis av detta. 

Lärarens roll i klassrummet 

Lindström & Pennlert samt Hattie visar på att läraren har en central roll i hur undervisningen 

utformas och att läraren är den viktigaste faktorn i vad och hur elever lär sig.135  

Den dolda läroplanen belyser det faktum att vi som lärare inte bara lär ut kunskaper utan även 

sociala förväntningar och normer i vår fostran av elever.136 Sett till observationsmaterialet vi 

analyserat ses tydliga mönster av skillnader i bemötandet av pojkar och flickor. Genom att läraren 

bemöter pojkar och flickor olika lär läraren ut att det finns olika sociala förväntningar på pojkar 

och flickor. Då läraren bemöter pojkarna på ett mer individuellt sätt visar hen på att de skattas 

högre. Pojken blir därmed normen och lärarens uppdrag med en jämställd undervisning har där 

med gått förlorad.  

Intervjumaterialet visar på att läraren i vissa fall har förutfattade meningar kring många av 

eleverna. Detta färgar lärarens bemötande av eleverna och detta ser även läraren när det olika 

bemötandet av eleverna påvisas. Läraren har inget svar på varför hen till exempel har stigande 

eller fallande intonationer i bemötandet av elever som utför liknande aktivitet eller illgärning. 

Läraren har generellt ett mer förlåtande och godkännande bemötande av flickorna och ett mer 

krävande och pådrivande bemötande av pojkarna till exempel genom skillnad i intonation. 

Broady menar att lärarens förväntningar på eleverna förs vidare till eleverna och påverkar dessa i 

deras prestationer samt agerande. Detta är något som läraren oftast inte gör medvetet och 

eleverna är oftast även de omedvetna om att de blir påverkade av läraren på detta vis.137 Utifrån 

denna påverkan fostrar läraren eleverna in i samhällets normer och eleverna formas efter dessa 

förväntningar.  

Vi kan här se att en väl menad läroplan med ett utarbetat jämställdhetsmål spelar liten roll när 

det i det långa loppet är lärarens direkta bemötande av eleven som är relevant. Waddington m.fl. 

menar utifrån detta att implementeringen av en ny, mer jämställd läroplan därför är marginell. 

Detta då lärarens medvetenhet kring jämställdhet inte påverkar läraren på det sätt så att denne 

utmanar könmönster.138  

Enligt både Hattie och Lindström & Pennlert så är läraren den viktigaste faktorn till elevernas 

lärande. Både hur eleverna tar till sig av undervisningen och vad de får med sig. Hatties 

metastudie visar på att olika undervisningsstrategier spelar liten eller obetydlig roll för hur elever 

lär sig.  Däremot är stora faktorer till elevers resultat föräldrars förväntningar och stöttning inför 

                                                 
135 Lindström & Pennlert (2006) & Hattie (2012). 
136 Broady (2007). 
137 Broady (2007). 
138 Waddingdon (1998). 
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elevernas studier eller bristen på det som gör att många elever hamnar efter i skolan. Dock visar 

Hatties studie fortfarande att den generellt enskilt viktigaste faktorn för elever i stort när det 

gäller inlärning och fostran är läraren.139 Lindström & Pennlert skriver också att läraren är den 

som ska formge och skapa ett tryggt och välfungerande inlärningsklimat för eleverna som både 

fungerar i syfte att fostra och bygga kunskap.140 Trots att läraren är den viktigaste faktorn till 

elevers inlärning i skolan men också till fostran kring många normer och regler likt demokrati och 

jämställdhet så agerar lärare i många fall per automatik och tänker sig inte för när de agerar och 

säger saker i givna situationer.  

Håkan Larsson visar i sin undersökning rörande friidrottsledare att även detta har betydelse 

för friidrottsutövarna.141 I Larssons undersökning framkommer det att friidrottsledarna gör 

skillnad på pojk- respektive flickgrupper. Ledarna menar att det är viktigare att ha en relationell 

inriktning på sitt ledarskap mot flickorna och ett mer prestationsinriktat ledarskap mot pojkarna. 

Dock ter sig inte friidrottsledarnas ledarskap på de sätt som de själva beskriver det utan ledarna är 

mer distanserade mot flickorna och mer personliga med pojkarna.142 

 Läraren från observationsstudien menar under intervjun även hen att det är av vikt att göra 

skillnad på pojkar och flickor, då flickorna oftast är mer blyga och tillbakadragna samtidigt som 

pojkarna har sämre precision i sitt utövande men oftast gör uppgifterna. Under själva 

observationerna visade det sig även att läraren gjorde skillnad på eleverna utefter deras kön. 

Läraren bemöter pojkarna på en individuell basis samtidigt som hen bemöter flickorna som 

grupp, detta följer mönstret enligt Larssons friidrottsledare. Att bemöta eleverna på detta vis blir 

problematiskt då läraren vid antal tillfällen sänker uppgiftens svårighetsgrad utefter elevens kön 

vilket resulterar i att de ämnesstarka flickorna får för lätta uppgifter och de ämnessvaga pojkarna 

får för svåra uppgifter. Genom detta blir läraren en del i reproduktionen av de könsmönster som 

är rådande, då flickor anses vara svagare och pojkar starkare. Idrotten blir då anpassad efter de 

ämnesstarka pojkarnas villkor. 

Pojkar och flickor i idrott och hälsaundervisningen 

Redan i åtta års ålder vet flickor och pojkar att flickor är sämre på idrottsaktiviteter trots att 

det i denna ålder inte finns någon fysisk skillnad mellan flickor och pojkar. Eleverna har även lärt 

sig att aktiviteter som kodats som kvinnliga är mindre värda än de aktiviteter som är manligt 

kodade. Fagrell menar att detta är en påverkan som kommer både från skolan och familjen.143 

Alltså är pojkarna och flickorna redan i denna unga ålder inskolad i normer som nedvärderar det 

kvinnliga och ser mannen som norm. Flickorna har i denna unga ålder redan lärt sig att de inte är 

                                                 
139 Hattie (2012).  
140 Lindström & Pennlert (2006). 
141 Larsson (2001). 
142 Larsson (2001). 
143 Fagrell (2005). 
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lika duktiga som pojkarna och att deras förmåga skattas lägre än pojkarnas. Liknande mönster 

kan vi se i våra observationer då flickorna tar mindre plats och är mer försiktiga i sitt deltagande 

på idrott- och hälsaundervisningen. Under intervjun med läraren kommer även dessa åsikter fram 

hos läraren då hen menar att flickorna ej är lika duktiga på att ta plats. Samtidigt menar läraren att 

när flickorna väl utför aktiviteterna utför de dessa generellt med en större precision än pojkarna. 

Trots att flickorna utför aktiviteterna med större precision har läraren störst fokus på det faktum 

att flickorna som grupp ej vågar tar lika mycket plats som pojkarna. Även de flickor som är starka 

ämnesmässigt blir bemötta på ett uppmuntrande vis istället för ett utvecklande instruerande sätt. 

Elevernas respons på lärarens bemötande  

Jakobsson undersöker vilka egenskaper flickor och pojkar anser vara viktiga hos en lärare, 

både flickor och pojkar anser att läraren behöver vara lyhörd och visa respekt. Utöver 

lyhördheten och respekten finns det skillnader mellan vad flickorna och pojkarna anser vara 

viktiga egenskaper hos en lärare. Flickorna vill bland annat att läraren ej ska sätta sig över dem, 

erkänna deras slit, ge beröm, kunna deras namn och ha ett personligt förhållningssätt. Pojkarna 

däremot tycker att det är viktigt att läraren kan skämta och ha skoj.144 

Läraren i våra observationer bemöter eleverna utifrån kön olika och får också olika sorters 

respons på sitt bemötande. När läraren bemöter flickorna positivt genom beröm och 

instruktioner gör läraren detta genom att adressera gruppen flickor samtidigt som pojkarna istället 

bemöts genom individuell positivt förstärkning. Läraren använder sig oftare av elevens namn när 

hen kommunicerar med en pojke och ett mer allmänt tillrop i kommunikation med flicka. Alltså 

bemöter vår observerade lärare pojkarna på det sätt som enligt Jakobsson flickorna i större grad 

eftersöker. Läraren bemöter oftast pojkarna med ett mer barskt och allvarligt tonfall vilket även 

detta går stick i stäv med vad Jakobssons undersökning kom fram till att pojkar efterfrågar hos 

läraren.  

När läraren tillrättavisar pojken som ej deltar och flickan som genom att öppna dörren stör 

lektionen använder sig läraren av en sarkastisk och nedsättande ton. Denna sarkastiska och 

nedsättande ton leder till att varken pojken eller flickan lyssnar på vad läraren säger. När läraren 

istället möter flickan som ej hjälper till att plocka undan gör hen detta på ett mer positivt och 

tillmötesgående vis vilket leder till att flickan faktiskt börjar hjälpa till. Detta visar på att om 

läraren har ett mer lyhört och respektfullt bemötande så lyckas hen bättre att nå ut till både 

flickorna och pojkarna. 

                                                 
144 Jakobsson (2000). 
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Summerande diskussion 

Lärarens bemötande av eleverna ser olika ut mellan flickor och pojkar. Flickorna bemöts 

oftare på ett sätt där deras fulla potential ej får utrymme och pojkarna bemöts på ett mer 

utvecklande och utmanande sätt. Bemötandet påverkar flickornas och pojkarnas deltagande i 

undervisningen då flickorna i större utsträckning är mer reserverade på undervisningen och ofta 

väntar in lärarens beröm och uppmuntran. Pojkarna är mer deltagande i undervisningen och 

vågar även ta mer plats utan lärarens uppmärksamhet. Det kan dock i detta fall vara svårt att veta 

vad som är orsak och verkan i dessa fall då läraren själv menar att flickorna behöver mer 

uppmuntran för att faktiskt deltaga i undervisningen. Lärarens bemötande verkar dock vara 

reproducerande av de specifika könsmönster som vi har uppmärksammat i undervisningen och 

även finner stöd för i tidigare forskning. 

Utifrån vår frågeställning rörande sanktionerat och förstärkt deltagande i undervisningen så 

kan vi dra slutsatsen att det finns skillnader rörande könet. Läraren försöker förstärka flickorna 

mer genom uppmuntran och pojkarna genom instruktioner. Dessa skillnader påverkar flickornas 

och pojkarnas deltagande på olika sätt. I sina sanktioner mot eleverna är läraren mer skojfrisk 

mot flickorna och mer barsk mot pojkarna vilket även detta påverkar eleverna olika, då flickorna i 

större utsträckning lyssnar på lärarens sanktioner. 
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Konklusion 

Vår ansats med denna studie var att undersöka huruvida en lärare gör skillnad på flickor och 

pojkar i idrott- och hälsaundervisningen och om denna skillnad påverkar hur eleverna 

responderar på lärarens bemötande. Studien visar att läraren som vi observerat gör skillnad på 

flickor och pojkar, både på en medveten och en omedveten basis. Lärarens olika bemötande av 

eleverna utifrån deras kön påverkar även så att eleverna responderar olika. 

Läraren är raljerande mot många av eleverna och har även genomgående en sarkastisk ton. 

Detta skulle kunna tolkas som att läraren inte är direkt bekväm och van i sin auktoritet och därför 

förhåller sig ungdomligt och icke-professionell till eleverna. Detta tror vi, i ljuset av Håkan 

Larssons och Ann-Katrin Jakobssons avhandlingar, kan ha en negativ påverkan på hur eleverna 

bemöter läraren då elever vill bli bemötta med respekt och lyhördhet. 

I undervisningen har läraren många gånger förutfattade meningar om hur flickorna och 

pojkarna kommer agera under lektionen samt hur de agerar utanför lektionerna. Dessa 

förutfattade meningar gör att läraren kommer till korta med det uppdrag som skolan har utifrån 

läroplanen att undervisa på ett jämställt sätt. För att kunna utmana föreställningarna om hur 

flickor och pojkar bör bemötas på ett önskvärt sätt utifrån läroplanens krav på jämställdhet skulle 

det behövas ett mer normkritiskt perspektiv. 

Att pojkar och flickor bemöts olika i idrottsundervisningen påverkar högst troligt hur pojkar 

och flickor ser på sitt eget deltagande i undervisningen. Denna påverkan kan förlängas till 

föreställningar om vem som har rätt till att verka inom idrottsarenan och bidraga till att 

idrottsarenan fortfarande idag ses som en manligt kodad arena. Inte bara finns det föreställningar 

bland landets ”näthatare” om att kvinnor och damlag ej har på idrottsarenan att göra, Zlatan 

Ibrahimovic tycker även att det är skamligt som manlig idrottsutövare att jämföras med de 

kvinnliga idrottsutövarna inom samma sport. Zlatan Ibrahimovic är en stor förebild för många 

unga pojkar och flickor, både idrottsaktiva och icke idrottsaktiva. Till alla dessa ungdomar 

förmedlar Ibrahimovic att det är skamligt och ett dåligt skämt att jämföra manliga och kvinnliga 

idrottsutövare. Genom dessa uttalanden gör Ibrahimovic den manliga högborg, som fotboll idag 

är, ännu starka och flickorna och damerna kommer antagligen bli mer utestängda ur denna 

typiskt manligt kodade arena. 

Denna undersökning tillsammans med tidigare forskning kan kopplas starkt till Hirdmans 

genuskontrakt där männen ses som normen. Samtidigt handlar det inte om att män förtrycker 

kvinnor, utan att män och kvinnor agerar på sådana sätt i interaktion med varandra så att 

kvinnorna får en underordnad position gentemot mannen. 

I lärarrummet påpekar vår observerade lärare och dennes kollegor själva, under ett mer 

informellt samtal, att de skulle önska att få möjlighet och tid att auskultera varandra för att 
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komma åt det automatiska handlandet som läraryrket många gånger består av och därigenom 

komma åt det normativa bemötandet av flickor och pojkar. 

Som vidare forskning på området skulle vi tycka att det vore intressant att göra en fördjupad 

studie där flera lärare skulle medverkat och utifrån detta undersöka om lärarna generellt bedriver 

en normativ eller normkritisk undervisning. Samtidigt skulle det vara intressant att göra en 

kontrollerande undersökning med två olika klasser för att se om och hur mycket lärarens 

förhållningssätt kan påverka elevgruppen. 
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Samtyckesblankett till lärare 

 

UPPSALA UNIVERSITET 

 

Hej! 

Vi är två studenter från lärarutbildningen som är inne på vår sista termin och ska nu skriva ett examensarbete. 

Vår uppsats kommer att handla om hur tjejer och killar bemöts utifrån kön i undervisningssituation. Detta 

innebär att vi till största del kommer att fokusera på hur lärare bemöter eleverna i undervisningssituationen. 

Forskning om barn och de verksamheter barn befinner sig i är viktig för att skapa förståelse för de villkor och 

förutsättningar under vilka utbildning bedrivs. En viktig del i utbildningen av nya lärare är att de får inblick i 

aktuell forskning och olika sätt att utföra undersökningar i exempelvis skolan. Videoinspelning är idag en vanligt 

förekommande metod för att samla in forskningsmaterial. Det är en metod som har många pedagogiska fördelar. 

Man kan vara många som ser samma sak och man kan själv titta på en sekvens många gånger för att få möjlighet 

att uppfatta flera olika nyanser i tex. ett samtal. Av den anledningen är vi intresserade av att spela in ett mindre 

videomaterial för användning till vårt examensarbete. Med detta brev vill vi be om tillstånd för att videofilma dig 

i undervisningen samt intervjua dig med utgångspunkt utifrån videomaterialet.  

Det handlar alltså inte om hur bra eller duktiga eleverna eller lärarna är i skolarbetet, utan snarare om att visa 

hur skolarbete bedrivs och hur könsmönster reproduceras/icke-reproduceras i en verksamhet. 

Vi strävar efter att låta lärare och eleverna vara så anonyma som möjligt. Inga uppgifter om var materialet är 

inspelat eller namn på deltagande personer kommer att nämnas. Det inspelade materialet kommer inte att spridas 

utanför detta sammanhang eller användas i annat syfte, men vi vill ändå informera er och be om ert tillstånd att 

göra denna inspelning.  

Med vänliga hälsningar 

Ida Larsson      Joakim Mörn 

ida.larsson.4365@student.uu.se  joakim.morn.6151@student.uu.se 

 

Genom min underskrift nedan samtycker jag till att medverka i inspelning av ett videomaterial för användning i 

lärarutbildning. 

 

Ort och datum: 

 

 

 

 

Underskrift: 
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Samtyckesblankett till elever 

 

UPPSALA UNIVERSITET 

 

Till elev på gymnasiet 

 

Hej! 

Vi är två studenter från lärarutbildningen som är inne på vår sista termin och ska nu skriva ett examensarbete. 

Vår uppsats kommer att handla om hur tjejer och killar bemöts utifrån kön i olika undervisningssituationer. Detta 

innebär att vi till största del kommer att fokusera på hur er lärare bemöter elever i undervisningssituationen, 

vilket samtidigt innebär att elever ej kommer att vara i fokus för denna undersökning. 

Forskning om barn och de verksamheter barn befinner sig i är viktig för att skapa förståelse för de villkor och 

förutsättningar under vilka utbildning bedrivs. En viktig del i utbildningen av nya lärare är att de får inblick i 

aktuell forskning och olika sätt att utföra undersökningar i exempelvis skolan. Videoinspelning är idag en vanligt 

förekommande metod för att samla in forskningsmaterial. Det är en metod som har många pedagogiska fördelar. 

Man kan vara många som ser samma sak och man kan själv titta på en sekvens många gånger för att få möjlighet 

att uppfatta flera olika nyanser i tex. ett samtal. Av den anledningen är vi intresserade av att spela in ett mindre 

videomaterial för användning i vårt uppsatsskrivande. Med detta brev vill vi be om tillstånd för att videofilma 

dig i en undervisningssituation.  

Det handlar alltså inte om hur bra eller duktiga eleverna eller lärarna är i skolarbetet, utan snarare om att 

undersöka hur skolarbete bedrivs och hur könsmönster reproduceras/icke-reproduceras i en verksamhet. 

Vi strävar efter att låta lärare och eleverna vara så anonyma som möjligt. Inga uppgifter om var materialet är 

inspelat eller namn på deltagande personer kommer att nämnas. Det inspelade materialet kommer inte att spridas 

utanför detta sammanhang eller användas i annat syfte, men vi vill ändå informera er och be om ert tillstånd att 

göra denna inspelning.  

Med vänliga hälsningar 

Ida Larsson      Joakim Mörn 

ida.larsson.4365@student.uu.se  joakim.morn.6151@student.uu.se 

 

Genom min underskrift nedan samtycker jag till att medverka i inspelning av ett videomaterial för användning i 

lärarutbildning. 

 

Ort och datum: 

 

 

 

Underskrift: 

 


