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Sammanfattning 

Vi har genomfört en studie som berör förhållningssätt där könsroller i ämnet idrott och 

hälsa undersöks och analyseras. Studien ämnar undersöka lärares förhållningssätt 

gentemot elever beroende på könstillhörighet samt elevernas förhållningssätt till 

varandra. För att söka svar har vi använt oss av observation som metod där vi varit 

kända icke deltagande observatörer. Studien bygger på att undersöka den sociala 

interaktionen mellan lärare och elev, men även elevernas förhållningssätt mot varandra.  

I studien har vi använt oss av två idrottslärare på två skilda skolor där åldrarna på 

eleverna har varit varierande. Den ena skolan riktar sig mot grundskolans tidigare år, 

medan den andra skolans inriktning inriktar sig mot de äldre. Vi har använt oss av fyra 

olika klasser där ett antal lektioner har iakttagits med hjälp av ett observationsschema. Vi 

har därför både samlat in kvantitativ data samt fokuserat mer djupgående kring speciella 

händelser som inträffat under lektionernas gång.  

De teoretiska perspektiv vi använt oss av har fokuserat kring Yvonne Hirdmans 

isärhållningsprincip och den hierarkiska matrisen, samt Robert Connells ståndpunkt 

kring den hegemoniska maskulinitetsprincipen.  

Studiens resultat visar på tydliga skillnader mellan lärarna där deras förhållningssätt skiljer 

sig beroende på elevens könstillhörighet. Detta förhållningssätt från lärarna skapar därför 

en tydlig linje och gräns mellan pojkar och flickor under idrottslektionerna. Pojkarnas 

hierarkiska topposition förstärks medan flickornas underordnade position befästs. 

 

Nyckelord: Genus, Idrott och hälsa, Skolmiljö, Maskulinitet  
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1. Inledning 

Med denna studie ämnar vi undersöka lärares förhållningssätt gentemot elever beroende 

på könstillhörighet. Intresset kring detta område tog form under vår verksamhetsförlagda 

utbildning. Undersökningen skedde på två separata skolor i olika kommuner.  

En diskussion uppstod mellan oss när vi började samtala kring förhållningssätt och 

tillvägagångssätt gentemot pojkar och flickor. Det centrala innehållet i vår diskussion 

bestod i hur man som pedagog bemöter eleven beroende på könstillhörighet. Vi 

upplevde två vitt skilda världar där våra handledare representerade två olika synsätt för 

hur man enligt deras personliga uppfattning uppehåller en rättvis könsfördelning.  

För att exemplifiera den ene handledaren, och hur denne agerade under lektionstid så 

valde hen vid de olika övningarna att dela in lagen/grupperna beroende på 

könstillhörighet, dvs. flickorna på ena sidan och pojkarna på andra sidan. Den andre 

handledaren valde en mer skiftande konstellation av pojkar och flickor.  

Dessa två synsätt startade en tanke och idé hos oss där vi ville gå djupare och undersöka 

hur lärare för idrott och hälsa påverkar eleverna med sin personligt utvalda pedagogik.  

Vi vill med denna uppsats utforska om läraren använder skilda metoder och 

förhållningssätt beroende på könstillhörighet hos eleven. 

Som observatörer valde vi att lägga fokus på varsin del av grundskolan. Daniel 

observerade högstadiet och ansvarade för utformningen av dessa case. Tom observerade 

mellanstadiet och ansvarade därmed för utformningen av dessa case.  

Bakgrund, teoretiska utgångspunkter samt diskussionsdel utformades av Daniel. 

Begrepp, litteraturöversikt samt konklusion utformades av Tom.  
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2. Bakgrund 

Nuläget är alltid ett resultat av en historisk process, utvecklingen präglas alltid av de 

principer och metoder som använts (Larsson & Redelius, 2004). I skolans värld har 

utvecklingen inom idrott och hälsa utvecklats i takt med att tre fundament alltid har varit 

centrala. Dessa tre fundament; statsmakten, olika intressegrupper samt materiella 

förutsättningar har skapat och format idrottens utveckling sedan enhetsskolan infördes 

1962. Statsmakten har påverkat genom lagar och förordningar där de enskilda ämnen 

främst påverkas av läro- och kursplanerna. Det andra centrala fundamentet, 

intressegrupperna har främst präglats av riksidrottsförbundets (RF) där de under 1900-

talets andra hälft mer eller mindre haft ensamrätt på den nationella idrottsutvecklingen 

inom skolan. De materiella förutsättningarna är en central del där skolans lokaler, salar 

och andra utrymmen är en avgörande faktor för idrottsutövandet. När lgr 80 lanserades 

skedde en förändring inom idrottsundervisningen. Nu rekommenderades inte längre 

särundervisningen som undervisningsform. Det betyder att Sverige de senaste trettio åren 

använt sig av en undervisning där elevgruppen är blandad bestående av de båda könen. 

Fram till denna milstolpe hade undervisningen bestått av manliga lärare för pojkarnas 

utbildning och kvinnliga lärare för flickornas utbildning.  

Skolan är den plats som skapar, utbildar och lägger en grund för vårt tänkande och 

handlande. Enligt Lgr 11 så ska skolan vara: en plats där man lär sig om ”Människolivets 

okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor 

och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla”, 

man hittar även längre ner i läroplanen att ”Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på 

grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller 

uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. 

Sådana tendenser ska aktivt motverkas” (skolverket.se).  Lgr 11 belyser även skolans ansvar 

att motverka traditionella könsmönster med denna formulering: Skolan ska aktivt och 

medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt på vilket flickor och pojkar 

bemöts och bedöms i skolan, och de krav och förväntningar som ställs på dem, bidrar till att forma deras 

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

könsmönster. Den skall därför ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina 

intressen oberoende av könstillhörighet (skolverket.se). 
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Lärarens uppgift och mål är därför att följa dessa direktiv för att säkerställa elevernas 

jämlika utbildning och undervisning oberoende av könstillhörighet. 

I den svenska grundskolan har flickor bättre betyg i samtliga ämnen, förutom 

idrottsämnet. Att denna trend, där flickor uppnår bättre resultat än pojkar är inget som 

sticker ut internationellt. Det går att utläsa liknande resultat både i Australien och i 

Storbritannien (Redelius, 2009). Inom idrott menar Fagrell (2000) att då idrott kopplas till 

genus värderas maskulint högre än feminint. Genom historien har idrott alltid varit det 

ämne där det funnits störst isärhållning mellan könen än i något annat ämne i skolan. 

Läroplanen från 1962 hade en tydlig formulering kring hur förhållandet mellan könen 

skulle se ut.  

”Beträffande pojkar och flickor gällde följande föreskrifter: ”Från och med årskurs 5 skall flickor och 

pojkar om möjligt bilda skilda grupper” (Skolöverstyrelsen, 1962) 

Läroplanen hade en klar inriktning och mål, där flickors lärande fokuserades kring estetik 

medan pojkarnas fokus låg på styrka, spänst och stilkänsla (idrottsforum.org). 

 

Införandet av Lgr 80 innebar att ämnet bytte namn från gymnastik till idrott, och 

förskjutningen från sär till samundervisning introducerades (idrottsforum.org). 

”Undervisningen skall medverka till elevernas fysiska, psykiska och sociala utveckling samt syfta till att 

skapa förståelse och bestående intresse för regelbunden kroppsrörelse som ett medel till hälsa och 

välbefinnande” (Skolöverstyrelsen, 1980). Det fanns inga speciella föreskrifter om flickors 

och pojkars undervisning i denna kursplan, förutom under en punkt. Kursplanen var 

strukturerad efter ett antal huvudmoment (huvudsakligen idrottsliga aktiviteter) och 

under momentet Bollspel och lekar stod det: ”Redan från lågstadiet skall pojkar och flickor 

vänja sig att öva och spela tillsammans i lag” (Skolöverstyrelsen, 1980). När Lpo94 

introducerades betonades inte längre könsskillnader, utan istället låg fokus på att 

”motverka traditionella könsmönster” (idrottsforum.org). 
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3. Begrepp 

3.1 Jämställdhet 

Ordet jämställdhet brukar ofta blandas ihop med ordet jämlikhet. Talar vi om 

förhållandet mellan t.ex. samhällsklasser, etniskt ursprung eller förhållandet mellan olika 

generationer fungerar begreppet jämlikhet oklanderligt (Hedin, 2006) 

Ordet jämställdhet handlar däremot om förhållandet mellan män och kvinnor och kan 

ses i två olika dimensioner, kvantitativ dimension och kvalitativ dimension. Med 

kvantitativ dimensionen menas att man söker någorlunda jämn könsfördelning, denna 

dimension slog igenom under 70-talet då man mest tänkte på antal, att könsförordningen 

skulle vara jämn. Numera är det den andra modellen som står i fokus som syftar på lika 

villkor, samma möjligheter, skyldigheter och rättigheter för män och kvinnor. Det finns 

ett antal olika forum där kvalitativ dimension brukar nämnas vilket är ekonomi och 

arbetsliv, hem och familj samt fritid och politik. Eftersom det är den senare modellen 

som belyses mest i dessa dagar så krävs mycket kunskap om de olika livsvillkoren mellan 

de olika könen. Det uppstår fortfarande sammanblandningar och missförstånd mellan 

dimensionerna och det måste därför poängteras att det är den kvalitativa modellen som 

avser lika villkor, vilket är viktigt för skolans jämställdhetsarbete (Hedin, 2006).  

3.2 Könsstruktur 

Begreppet syftar på att samhället är uppbyggt och ordnat efter speciella könsmönster. Ett 

samhälle består av olika ramar, traditioner, normer och förväntningar, de olika faktorerna 

bidrar till vad vi människor anser vara normalt och icke normalt, och olika mönster 

skapas (Hedin, 2006). Vi kan se att i vissa områden finns en mansdominans och i andra 

områden en dominans av kvinnor. Förr i tiden ansågs det som en självklar sanning att det 

var kvinnan som skulle ta hand om barnen och inte mannen. Lika självklar sanning var 

då också att chefen var man, och inte en person som var hemma med småbarn. De 

samhälleliga strukturerna skapar möjligheter för oss människor men även begränsningar, 

och ofta sker det på ett dolt sätt. Människor rättar sig ofta efter de normer som är 

rådande i samhället och den egna kulturen man lever i. De olika normerna och de 

oskrivna reglerna som finns kan givetvis förändras vilket då leder till nya könsmönster 

och ny struktur (Hedin, 2006). 
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3.3 Genus 

Genusforskaren Yvonne Hirdman skriver i sin bok ”Genus om det stabilas föränderliga 

former” (2001) om ordet genus som fram till 1980-talet i Sverige endast används inom 

språkläran. Ordet betecknade att substantiv är av olika slag, han, hon, den och det som 

gäller. Hirdman (2001) som då var ”kvinnoforskare” som det beskrevs på den tiden, 

valde då att ta ordet från engelskans gender. Gender kan på svenska översättas med 

slag/sort som genus, men även som kön i ”det täckta könet”, ”the fair gender”(Hirdman, 

2001). Hirdman (2001) sammanfattar genus som något man formas till, medan kön är 

något man föds med. 
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4. Teoretiska utgångspunkter 

Våra utgångspunkter grundas på Hirdmans (2001) genusperspektiv, men vi väljer även att 

lyfta fram Connells (2001) syn på mansforskning för att på så vis få en djupare insikt och 

större bredd kring genusskapandet. 

 

4.1 Hirdmans teoretiska perspektiv 

Hirdman (2001) menar att det finns en tyst ”överenskommelse” mellan män och kvinnor 

där mannen tar hand om kvinnan. Hirdman går långt tillbaka och hittar kopplingar 

mellan exempelvis bibelns beskrivning av hur mannen och kvinnan förhåller sig till 

varandra.  

 

”Och herren Gud sade: Det är icke gott att mannen är allena. Jag skall göra honom en hjälp, 

en sådan som honom höves.( 1:a Mos 2:18 kvinnan kommer till, som sista hjälpreda efter alla 

djurens tillkomst, som Adam döper)” 

 

Hirdman exemplifierar från koranen:  

 

”Människan ska ha ansvar för och omsorg om kvinnorna (med den styrka och) de andra 

företräden som Gud har gett dem, och i egenskap av (kvinnornas) försörjare (Koranens 

budskap, 4:34)” 

 

Filosofen Auguste Comte uttrycker sig om kvinnor på följande vis:  

 

”Istället för dessa omstörtande drömmar böra kvinnornas existens betryggas genom en 

naturlig princip, som bestämmer det manliga könets plikter gentemot det kvinnliga./…/ 

Mannen bör försörja kvinnan: detta är den naturliga lagen för vårt släkte, i harmoni med 

kvinnokönets huvudsakligen till hemmet förlagda tillvaro” 

 

 

 

Det finns enligt Hirdman en djupt nedärvd, styrd överenskommelse av könens 

gemensamma sammandragande med åtskiljda förpliktelser, skyldigheter och rättigheter. 
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Vad begreppet vill understryka är det strukturella obligatorium som båda könen tvingas 

leva under, och som samtidigt ses nästan som en omöjlighet att spräcka. Äktenskapets 

urtext består av en tydlig underton av underkastelse för kvinnan gentemot mannen. 

Hirdman lyfter upp benämningar som: ” Tager du denna kvinna att sörja för i nöd och 

lust?”, ”Tager du denna man att lyda/älska i nöd och lust?” Det finns således en 

grunduppfattning mellan könen menar Hirdman, där det historiskt sett alltid funnits en 

manlig förpliktelse ”att ta hand” om kvinnan. I det stereotypa genuskontraktet har 

kvinnan inte haft någon rätt att lämna sin plats i hemmet, utan hennes uppgift är att föda 

barn och sköta arbetet hemma. Håller kvinnan sin del i kontraktet dvs. föder barn och 

sköter hemmasysslorna, skall mannen hålla sin del, försörjningen. Dessa skillnader menar 

Hirdman påvisar hur könens skilda positioner, och närmast kontrasterande 

förutsättningar tydliggörs. Genussystemet bygger enligt Hirdman (2001) på två principer. 

Isärhållandet av mannen och kvinnan, den s.k dikotomin. Sammanblandningen av de två 

könen ses som tabubelagt. Den andra principen, hierarkin, som betyder att mannen står 

över kvinnan är normen för människor.  

Maktrelationen mellan man och kvinna har genom alla tider varit en relation där mannen 

varit den dominerande. Mannen har haft en högre lön och dominerar de olika 

maktsfärerna. En ond cirkel bildas där Hirdman (2001) tar hjälp av Lukasprincipen: åt den 

som har ska varda givet. Således föds ny makt från tidigare rådande makt.  

För att tydliggöra hur detta stereotypa genuskontrakt ser ut enligt Hirdman (2001), ställer 

hon fram mannen som norm. Det vill säga mannen som norm i betydelsen ”normalen” 

om vad som är normalt, t.ex. prototypen för läkare och forskare eller exempelvis för vad 

som anses normalt för människan att ha i kroppstemperatur. 

Den manliga förebilden förstärks ute i arbetslivet då kvinnan integrerar på mannens 

”område” och kommer in på hans villkor, genom att imitera och anpassa sig efter de 

rådande regler som finns. Parallellt som denna förstärkning av en idealtypisk maskulin 

livsvärld bildas, sker också en betydelsefull differentiering mellan könen, inom yrket, en 

skillnad mellan kvinnliga läkare och manliga läkare, kvinnliga poliser och manliga poliser 

osv. I och med att detta sker skapas en uttunning av normen, att en polis är lika med en 

man, eller en professor är lika med en man. Denna norm suddas i viss mån ut och börjar 

då förlora sin normalitet (Hirdman, 2001).  
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4.2 Connells teoretiska perspektiv 

Connell menar att relationer är byggda på makt. Precis som Hirdman menar Connell att 

maktbalansen i genusordningen tillhör männen då kvinnan är underordnad mannen. 

Connell använder sig av begreppet den hegemoniska manligheten (Connell, Robert W, 2001) 

vilket kan beskrivas som skillnader utöver Hirdmans man – kvinna perspektiv. Connell 

(2001) menar även att det finns en över- och underordning inom den manliga hierarkin. 

Vita mäns maskulinitet konstrueras inte endast i relation till vita kvinnor utan även också 

i relation till svarta män.  

Connell (2001) anser att det historiskt och kulturellt finns ett uppburet normaliserat 

manlighetsideal där manliga heterosexuella mäns maktposition i samhället legitimeras. 

Det är dock svårt att fullt ut passa in i den modell som är avsedd för att nå hegemonisk 

manlighet. Rätt klass, etnicitet, nationalitet är faktorer som krävs för att passa in i mallen. 

Undergrupper till den hegemoniska manligheten består av män som förhåller sig 

hierarkiskt genom att understödja det hegemoniska manlighetsidealet. Detta 

förhållningssätt är en viktig del för att upprätthålla genussystemet. Längst ned i hierarkin 

finns män som till skillnad från männen längst upp beter sig avvikande. Det kan vara 

män som är homosexuella eller som besitter yrken vilka kan anses vara ”kvinnliga” 

(Connell, 2001). Det finns enligt Connell (2001) flera olika maskuliniteter och att inse det 

är bara första steget i att förstå den hegemoniska maskuliniteten.  Man måste studera 

relationerna mellan män för att se dessa olika maskuliniteter. Därtill spelar även faktorer 

som miljö, klass och etnicitet in, samt studerandet av genusrelationer som finns inom 

dessa områden. För att teorin om att det finns mer än en maskulinitet inte ska fallera, 

måste vi hela tiden hålla blicken riktad mot genusrelationerna mellan män. I verkligheten 

utgör det yttersta skiktet av hegemonisk maskulinitet endast ett fåtal personer, men 

Connell (2001) menar dock att nästan alla män drar nytta av denna maskulinitets 

hegemoni eftersom det tillhör den patriarkaliska utdelningen. Det vill säga, de fördelar 

män utvinner på grund av kvinnors underordnande ställning. 
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5. Litteraturöversikt 

Vi kommer i denna avdelning att diskutera och synliggöra begrepp kring könsmönster 

och könsroller i skolmiljön. Vi kommer att belysa historik och tidigare synsätt som berör 

genusdebatten.  

5.1 Sociala interaktioner 

Enligt Einarsson (2003) visar flera studier på att lärare generellt riktar mer 

uppmärksamhet mot pojkar än åt flickor. Einarsson lyfter också i sin bok ”Lärare och 

elevers interaktion i klassrummet” fram att det råder oenighet gällande fenomenet i fråga. 

Vissa forskare menar att det inte alls finns någon skillnad mellan könen medan andra 

säger att skillnaderna ligger till fördel för flickorna. 

En anledning till att pojkarna dominerar klassrumsbilden skulle enligt Einarsson (2003) 

kunna vara att lärarna har större mottaglighet för pojkarna än för flickorna. Det i sin tur 

resulterar i att det är lärarna som orsakar den könsskillnad som är rådande i klassrummet. 

Hon påpekar dock att pojkarna själva är mer initiativtagande under lektionerna då det 

handlar om att ställa eller svara på frågor. 

Einarsson (2003) lyfter i sammanhanget fram tanken om osynliga respektive synliga barn 

när det gäller uppmärksamheten från pedagogen. De osynliga barnen är de elever som 

inte drar åt sig uppmärksamhet eller åstadkommer uppståndelse, man märker knappt att 

de är där fast de är närvarande. De synliga barnen är å andra sidan de elever som tvärt 

emot de osynliga eleverna drar åt sig uppmärksamhet från sin omgivning. Det kan visa 

sig i extremt fysisk aktivitet eller väldigt hög röstvolym inne i klassrumsmiljön. De barn 

som tillhör gruppen synliga barn är till den största delen pojkar, men värt att nämna är att 

denna grupp även innefattar flickor (Einarsson, 2003). En studie från Einarsson (2003) 

visar att kommunikationen mellan elev och lärare pekar på en fördel för pojkarna då de 

tar 61 % av talutrymmet medan flickornas andel är 39 %. Det här innefattar emellertid 

inte alla pojkar i klassen utan bara ett fåtal som har stor kommunikation med läraren, 

men den gruppen lyfter upp procentandelen betydligt för pojkarna. Givetvis finns det en 

variation inom flickgruppen, det finns flickor som tar mer plats och kommunicerar i 

klassrummet mer än genomsnittsflickan. Men resultaten visar att denna grupp ändå inte 

tar lika mycket utrymme som de mest aktiva pojkarna (Einarsson, 2003).  
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Hur uppfattar då lärare egentligen sig själva? För ingen lärare vill väl skapa denna klyfta 

med flit? Einarsson (2003) presenterar en studie i sin bok som handlar om hur lärare 

upplever hur de själva beter sig mot elever, och inte hur de egentligen agerar. Studien 

visar på att lärare ofta inte beter sig som de själva upplever. I studier från boken 

intervjuades ett antal lärare och samtliga menade på att de inte gjorde någon skillnad på 

könstillhörighet, då de försökte involvera alla elever lika mycket i klassrumsinteraktionen. 

De observationer som gjordes visade dock något annat. De visade sig att pojkarna blev 

mer involverade än flickorna i den offentliga kommunikationen i klassrummet. Pojkarna 

gjorde också mer för att höras och synas för att få ordet och komma till tals (Einarsson, 

2003). 

 

”Förr hade flickor och pojkar olika scheman. Pojkarna hade fler lektioner i bl.a. modersmål, 

matematik och naturvetenskapliga ämnen. Det har de fortfarande – fastän schemat är 

detsamma för pojkar och flickor! Pojkar får mer av lärarens tid än flickor. Och om de inte får 

det, så tar de sig” (Gullbrandsen, 1994)” 

 

Nio år innan Einarsson (2003) utgav sin studie genomförde Gullbrandsen (1994) en 

liknande forskning kring hur man som lärare fördelade tiden för pojkar och flickor. Hon 

hade genom forskning fått reda på att lärare ägnar sig två tredjedelar av lektionstiden åt 

pojkarna, vilket hon själv tyckte lät helt förfärligt och förkastade därför de lärare som 

agerade på detta sätt. Hon menade att om det här stämde så får pojkarna i allmänhet mer 

undervisning än flickorna, och den tiden i skolans värld var ändå förbi. Sådana lärare 

borde enligt henne inte få undervisa och det kunde ju knappast gälla henne själv, hon 

som var medlem i kvinnorörelsen och alltid jobbade för flickornas kamp mot det 

mansdominerade samhället. Dessa uttalanden om att hon själv inte gjorde någon skillnad 

på undervisningen resulterade i att hennes arbetskamrat frågade om hon fick studera 

henne i en situation. Studien var inte svårare än att hennes arbetskamrat under en 

engelsklektion skulle sätta ett streck för om det var en pojke eller om det var en flicka 

som fick ordet. När lektionen var över kom sanningen som ett slag i ansiktet, pojkarna 

hade fått mer tid av lektionen än flickorna. Rasande anklagade hon arbetskamraten för 

att vara en dålig observatör och ville göra om studien, hon hade ju själv upplevt och var 

säker på att hon delade ut ordet rättvist till eleverna. Efter tredje gången insåg 

Guldbrandsen (1994) att pojkarna hade fått mest uppmärksamhet på hennes lektion och 

att observatören i själva verket inte alls var en dålig observatör. Men hur kunde då detta 

ske, frågade hon sig. Hon lät sig själv observeras igen för att få reda på sanningen. 
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Sanningen var dock mycket enkel. När hon höll upp en bild på en katt och frågade hur 

man sa det på engelska räckte de flesta upp händerna. Hon var nu medveten om att hon 

skulle ge frågan till en av flickorna som tålmodigt hade räckt upp handen, Karin kan vi 

kalla henne. Precis när hon skulle ge ordet till ”Karin” ropar ”Erik” ut svaret.  Det är 

korrekt svarar då Gullbrandsen (1994) och vänder ryggen bort från ”Karin”. Enligt 

Gullbrandsen (1994) bidrar händelser som den beskrivna till att killar lär sig att de är 

unika och inte behöver stå i kö för att ta sig fram, medan flickor lär sig att de inte är lika 

viktiga. Detta hände ofta på Gullbrandsens lektioner då hon inte märkte hur pojkarna tog 

hennes uppmärksamhet (Gullbrandsen, 1994). Einarsson (2003) väljer att presentera flera 

olika studier kring detta fenomen. En ”sanning” som nu motbevisas är 

tvåtredjedelsregeln, dvs. att läraren står för två tredjedelar av talutrymmet och att av den 

resterande tredjedelen använder sig pojkarna av två tredjedelar. Detta medför att 

flickorna då endast får en niondel av det totala talutrymmet i klassrummet. Studien visar 

att denna ”sanning” inte stämmer då pojkarna får 56 % av utrymmet medan flickorna får 

44 % i klassrummet.  

Einarsson (2003) visar även upp studier där interaktionen mellan lärare och elev 

beroende på årskurs åskådliggörs. Dessa studier visar att generellt sätt dominerar 

pojkarna i klassrummet över samtliga tre stadier(låg-, mellan- och högstadium). Studier 

visar att mönstret varit stabilt sedan 1960-talet och framåt.  

5.2 Skolidrott och genus  

Kön och dess formgivningsprocess kan ses ur både ett socialt och kulturellt perspektiv. 

Konstruktionen sker dagligen genom språk och kroppsliga handlingar. Processen 

fortlöper och utvecklas genom upprepade praktiker. Pojkar och flickor är inte homogena 

grupper, utan skillnader förekommer både mellan könen men även inom gruppen män 

resp. kvinnor. Bland dessa strukturer framstår den hegemoniska maskuliniteten där 

idealiserad och reglerad manlighetsföreställning där kvinnor och även de män som inte 

följer de idealiserande normerna får en underordnad ställning. Anna Öqvist (2010) 

använder situationer från en idrottslektion där en åk 5 har en fotbollsmatch mellan 

pojkar och flickor för att tydligöra hur både språkbruk och fysiska tillvägagångssätt 

används för att stärka upp sin könstillhörighet. Pojkarna som till en början inte får 

kontroll på spelet använder sig av både fula ord och sparkar. Pojkarna använder sig av 

ord som hora och kärring för att befästa sin roll som den överlägsna av de två 

könsgrupperna. Flickorna däremot är uppmuntrande och använder sig av en positiv 
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jargong under spelet och visar upp en tydlig femininet (Öqvist, 2010). Öqvist (2010) 

menar att pojkarna använder dessa nedsättande uttryck för att återta sin plats som de 

överlägsna, då flickorna gör anspråk på maskuliniteten genom sin fysiska styrka. 

Pojkarnas tillvägagångssätt blir därför att försöka trycka ner flickorna för att återställa 

ordningen mellan könen.  

 

Sexton år innan Öqvist (2010) undersökning förde Gullbrandsen (1994) studier om att 

flickornas roll inom idrott och hälsa behöver höjas för att skapa ett bättre klimat på 

idrottslektionerna. Under en innebandylektion med en fjärdeklass fanns det ett fåtal 

flickor som mest stod och tittade på och varken var involverade i spel eller övning. Den 

här händelsen ledde till att Gullbrandsen ville göra ett experiment och beslöt därför att 

flickor och pojkar skulle prova att bli uppdelade i olika grupper under två 

lektionstimmar. Flickor skulle spela mot flickor, och pojkar skulle spela mot pojkar. Till 

hennes förvåning var nu de inaktiva flickorna några av de mest aktiva under spelet. Efter 

lektionen frågade Gullbrandsen (1994) om den här lektionen var roligare än den tidigare, 

och svaret var självklart, ja! När killarna var med vågade inte flickorna delta till hundra 

procent på grund av att de var rädda för att bli exempelvis träffade av klubban från 

killarna, alltså fysiskt hårdare spel och att killarna klagade och ansåg sig vara mycket 

bättre än flickorna. Flickorna själva hävdade dessutom att de upplevde sig prestera 

mycket bättre.  

Med det som utspelat sig på lektionerna som bakgrund slog det Gullbrandsen (1994) att 

det påverkar en människa otroligt mycket om denne tror att andra kan prestera bättre. 

Hon exemplifierar det på följande sätt; om man tror att alla andra kan åka skridskor som 

konståkare och göra piruetter och åttor som proffs, kan man då, även om man inte sett 

sina klasskamrater tidigare, ”glömma” skridskorna hemma då det är dags för 

skridskoåkning. 

Karin Redelius (2009) presenterar ett liknande perspektiv i sin artikel, där 

jämställdhetsfrågan inom idrott och hälsa belyses, den visar att det är lätt att förstärka de 

på förhand givna könsroller som redan finns, även om det som i detta fall är av god vilja 

för att hjälpa eleverna. I idrottens värld finns det i hög grad stort utrymme att tolka 

människors förhållningssätt till varandra då det genom åren uppstått situationer där 

jämbördighet mellan könen diskuteras.  

Redelius (2009) vill med nedanstående utdrag från en artikel exemplifiera vad 

konsekvensen av ett icke könsneutralt förhållningssätt kan orsaka. Idrottsläraren Mats 
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som jobbar på en skola såg sina elever ur perspektivet pojke/flicka istället för att betrakta 

eleven som ett barn. Händelsen i artikeln utspelar sig på en skola i Sverige för en åttonde 

klass där eleverna skall springa en löprunda på tid. För att få betyget MVG måste killarna 

springa rundan under nio minuter medan flickorna måste springa under tio minuter. 

Idrottslärare Mats tillägger också verbalt till klassen att ”flickorna ni har det lite jobbigt 

nu, det är stor skillnad mot när ni sprang i sexan då ni hade lättare kroppar, så ni ska inte 

bli ledsna om ni får en sämre tid än sist ni sprang” (Redelius, 2009).  

Sannolikt ville läraren som presenteras i studien med dessa ord enbart försöka motivera 

flickorna i klassen. Men följderna då han uttrycker sig med dessa ord blir i mångt och 

mycket inte av god art då det sannolikt kommer att misstolkas av eleverna. Redelius 

(2009) menar att denna lärare bidrar till att konstruera elevernas föreställningar om vad 

som utmärker en ”normal” pojke eller flicka, genom sitt sätt att tala om för eleverna hur 

de förväntas bete sig. Att flickorna har en minut längre på sig att klara betyget MVG 

förstärker föreställningarna om hur flickor och pojkar bör vara. Lärarens sätt att 

könsdifferentiera betygskriterierna samt berätta för flickorna om deras kroppar, får 

konsekvenser för eleverna på vilket sätt de uppfattar sig själva (Redelius, 2009). Redelius 

tar även upp diskussionen om olikheterna i texten, gällande om man inte ska ta hänsyn 

till de fysiska faktorerna som kan vara betydelsefulla. Hon skriver att det förvisso kan 

vara sant, men det är svårt att få någon form av rättvist medelvärde mellan könen. Något 

att notera är att olikheterna inom könen också kan variera markant. För att skapa den 

mest rättvisa bedömningen bör man se klassen av pojkar och flickor som olika individer 

med olika intressen, förutsättningar och erfarenheter oavsett kön. På detta sätt minskar 

risken att den goda viljan stjälper mer än den hjälper (Redelius, 2009). Leila var en av de 

elever som idrottsläraren talade till innan löpövningen. 

Hon tränar tennis fyra gånger i veckan samt dansar två gånger och lever således ett 

mycket aktivt liv. Under löpövningen på idrottslektionen där flickorna behövde nå under 

tio minuter för att uppnå betyget MVG noterade författaren till artikeln att Leila knappt 

var ansträngd, men sprang ändå inte in på killarnas tid. Resultatet visade att Leila med all 

sannolikhet höll tillbaka istället för att maxprestera (Redelius, 2009). Varför försökte då 

inte Leila maxprestera? Redelius (2009) menar att Leila hade behövt gå emot vad läraren 

precis lärt dem. Dels att flickor inte kan springa så bra på grund av deras aktuella 

kroppsstatus, dels den rådande genusordningen som också förstärks av läraren. 

Genusordningen där pojkarna som norm förväntades springa snabbare än flickorna. 
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Idrottsläraren Mats förhållning till flickorna i klassen är enligt Annerstedt et al (2001) ett 

tillvägagångssätt som skall användas utanför skolans värld. Idrottande inom 

föreningslivet där grupperna är homogena skiljer sig avsevärt från skolans heterogena 

sammansättning av individer. ”Skolaktiviteterna måste alltid betraktas i ljuset av en 

skolkultur” (Annerstedt et al, 2001, s.62). Idrottslärarens primära mål för 

skolundervisningen består i att främja de ungas helhetsutveckling. Innehållet för 

idrottsläraren finns inom ett brett spektrum och kan i vissa fall upplevas som obekant. 

Idrottsledaren däremot har en stor kunskap inom sitt specifika idrottsområde där denne 

ses som tränare och använder sin didaktiska förmåga efter hur man själv blev tränad, s.k. 

mästerlärande. Idrottsledaren har inget behov av att bredda sin kunskap utan skall vara 

specifik och precis i vad denne lär ut till sina idrottsutövare (Annerstedt et al, 2001). 

 

Problematiken som uppstår kring Gullbrandsens (1994) förhållningssätt under hennes 

lektion går att koppla till artikeln från Redelius (2009). Redelius (2009) menar att då 

läraren sänker flickornas krav skapas en känsla bland flickor att de inte kan prestera lika 

bra, och då är heller inte maxprestationen viktig. Trots forskning där spannet mellan 

undersökningarna är förhållandevis stort, är det svårt att urskilja framsteg eller utveckling 

i skolans värld där det enligt dessa studier i princip fortfarande ser likadant ut kring 

lärarens syn på elever och deras könstillhörighet. 

Avslutningsvis kan även poängteras att läroplanen lyfter fram att ”skolan skall motverka 

traditionella könsmönster” (skolverket.se). Detta är vad Annerstedt et al (2001) menar 

vara riskfyllt med att ta sina idrottsliga erfarenheter utanför skolan in till skolans 

verksamhet som skall främja öppenhet och jämställdhet mellan könen. Eftersom 

skolidrott och föreningsliv har två skilda syften.  
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6. Syfte  

En studie som berör förhållningssätt där könsroller i ämnet idrott och hälsa undersöks 

och analyseras. Studien ämnar undersöka lärares förhållningssätt gentemot elever 

beroende på könstillhörighet samt elevernas förhållningssätt till varandra.  

 

7. Frågeställningar 

 

Finns det någon skillnad på hur läraren agerar mot en elev beroende på könstillhörighet? 

Hur kan detta skillnadsskapande förstås med hjälp av genusteori? 

Uppmärksammas pojke respektive flicka på ett likvärdigt sätt av läraren? 

Skapas en isärhållande princip sinsemellan eleverna? 



 

 

20 

8. Metod 

8.1 Observation  

Vi har i vår studie valt att använda oss av observationer. Med observationsmetoden finns 

det möjligheter att utforma ett observationsschema. Då man på förhand vet vilka 

skeenden och beteenden som skall observeras är denna metod i högsta grad användbar. 

En annan observationsform bygger på att man har ett utforskande syfte, och viljan att 

använda sig av observationer för att erhålla så mycket kunskap som möjligt. Detta leder 

således till att ett på förhand utformat observationsschema inte har någon funktion (Patel 

& Davidsson, 2003). 

Att använda sig av strukturerad observation kan även kallas systematisk observationen. 

Metoden där observationsschema inte finns som verktyg kallas för ostrukturerad eller 

osystematisk observation eftersom det inte finns en mall att följa, och mängden 

oförutsedda insamlade data premieras. Patel & Davidsson (2003) använder sig dock alltid 

av begreppen strukturerad eller ostrukturerad, då de menar att observationerna ständigt 

måste planeras systematiskt, men att det är graden av strukturering som skiljer dom åt. 

Oavsett vilken typ av observationsmetod man väljer att bruka, så finns det frågor man 

måste ta ställning till (Patel & Davidsson, 2003). 

• Vad skall observeras? 

• Hur skall observationerna registreras?  

• Hur skall observatören förhålla sig till objekten? 

 

När man använder sig av strukturerade observationer förutsätts det att 

problemställningen är väl preciserad så att de ”rätta” situationerna och beteendena väljs 

ut. När man vet vilka situationer och beteenden som skall observeras finns det då ett 

större utrymme att konstruera ett observationsschema. 

För att upprätta ett observationsschema krävs det oftast ganska så små medel för att få 

det effektivt. I observationsschemat kan man ställa upp relevanta beteenden som ska 

observeras. När dessa beteenden iakttas prickar man helt sonika av de beteenden man 

observerar. Det finns många olika sätt att konstruera ett observationsschema på. För 

varje observationsschema finns det dock alltid generella principer för själva utformandet 

kring konstruktionen (Patel & Davidsson, 2003). 
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• För att observatören lätt skall kunna identifiera beteenden är det viktigt 

att kategorierna är väl definierade. För att observatören skall slippa göra egna 

graderingar av inträffat beteende krävs det således att kategorierna är väl 

utformade. Om detta inte görs kan de subjektiva värderingarna hos 

observatören ta över. 

• Kategorierna skall vara utformade så att ett beteende omöjligt skall kunna 

registreras inom två skilda kategorier. 

• Antalet kategorier skall ligga mellan tio och tjugo. 

• Ett väl utformat observationsschema underlättar för observatören att 

utföra sina registreringar. 

Efter konstruerat observationsschema är en fas av utprovning bra för att undersöka 

observationsschemats eventuella otillräckligheter. Om utprovningen visar på brister finns 

det nu möjligheter att revidera observationsschemat från den information vi har samlat in 

(Patel & Davidsson, 2003). 

8.2 Genomförande 

Vi utförde studierna med hjälp av utformade observationsscheman. Elever från fyra olika 

klasser observerades under åtta tillfällen. Eftersom observationsscheman följer en redan 

färdig struktur användes även minnesanteckningar för att studien inte skulle gå miste om 

viktiga data. Lektionerna som observerades varade i fyrtio till femtio minuter.   

8.3 Urval 

Observationsstudierna utfördes på två skolor belägna utanför en medelstor mellansvensk 

stad. Lärare och elever bor mestadels i närliggande områden, ytterst få lärare pendlar från 

större närliggande städer. Den ena av skolorna som undersöktes var en årskurs F-6 skola, 

medan den andra skolan i studien var årskurs F-9. De klasser som observerades var från 

åk 4, åk 5, åk 8, åk 9. De namn som används på elever i studien är fingerade. Högstadiets 

ena klass bestod av 24 elever där 11 var pojkar och 13 var flickor. Den andra klassen 

bestod av 21 elever där 12 var pojkar och 9 var flickor. Mellanstadiets ena klass bestod av 

22 elever. Antalet pojkar var 14 och antalet flickor var 8. Den andra klassen bestod av 18 

elever, 10 var pojkar och 8 var flickor. Under studien närvarade samtliga av dessa elever, 

de elever som var sjuka hann aldrig deltaga i studien då den utfördes under en vecka. 
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8.4 Validitet och reliabilitet  

 

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

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

tillförlitligt sätt måste det finnas en god reliabilitet. Dessa två begrepp står i förhållande 

till varandra och således kan observatören inte lägga mer fokus på validitet än reliabilitet 

eller tvärt om (Patel & Davidsson, 2003).  

• Hög reliabilitet är ingen garanti för hög validitet. Patel & Davidsson (2003) 

exemplifierar på följande sätt: ”Om jag vill mäta intelligens och tar ett måttband och 

mäter huvudets omkrets, blir mätningen tillförlitlig men det är inte därför mera säkert att jag 

därmed har mätt intelligensen (Patel & Davidsson, 2003, sid 99)”.   

• Låg reliabilitet ger låg validitet. Om mätningen inte är tillförlitlig blir det svårt att 

avgöra vad som mäts. 

• Fullständig reliabilitet är en förutsättning för fullständig validitet. För att veta 

vad som mäts måste mätningen vara tillförlitlig (Patel, Davidsson, 2003). 

I vår undersökning avsåg vi att besvara vår huvudfrågeställning: Finns det någon skillnad på 

hur läraren agerar mot en elev beroende på könstillhörighet? Vi anser att vårt teoretiska underlag 

som bestod av Hirdman (2001) och Connells (2001) genusteorier var en relevant (valid) 

utgångspunkt. Vår metod som icke deltagande kända observatörer betraktade vi som ett 

sätt där giltigt och representativt material kunde insamlas på ett så naturligt sätt som 

möjligt. När observationerna utfördes fanns en god insyn kring vad det innebär att vara 

känd icke deltagande observatör, därför ställde vi oss ödmjuka och öppna inför uppgiften 

att bedriva forskning på skolorna.  

8.5 Etiska överväganden 

Studien förbereddes med ett utskick till elevernas föräldrar. Detta utskick går i linje med 

vetenskapsrådets (vr.se) forskningsetiska principer där informationskravet skall uppfyllas. 

Informationskravet innebär att forskaren skall informera undersökningsdeltagarna 

gällande projektet syfte samt deras villkor för deltagandet. Deltagarna skall informeras 

om att deras medverkan är frivillig och att de när som helst kan välja att avbryta sin 

medverkan i studien. Vetenskapsrådet anser även att ett samtyckeskrav mellan forskare 

och undersökningsdeltagare skall upprättas. I de fall där undersökningsdeltagaren är 

under femton år bör samtycke inhämtas från vårdnadshavare. Uppgifter som samlats in 
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under studiens gång får inte användas för kommersiellt bruk eller andra icke 

vetenskapliga syften (vr.se).  

8.6 Observatörens förhållningssätt gentemot de observerade 

Det finns olika typer av observationstekniker. De vanligaste modellerna är deltagande 

och icke deltagande observatörer. Observatören kan vara känd eller okänd för de 

observerade, således kan man säga att det finns fyra olika sätt agera som observatör 

(Patel, Davidsson, 2003).  

Den deltagande observatören medverkar i den utvalda aktuella gruppen. Genom att vara 

känd observatör är det lättare att bli accepterad av gruppen och på så vis få tillgång till 

mer informativ data. Som okänd deltagare kan det bli besvärligare att insamla värdefull 

data under observationen då gruppen inte känner samma tillit och förtroende. En 

deltagande känd observatör röner stora framgångar då personen lyckas anpassa och 

förhålla sig till gruppens sociala dynamik. Att vara deltagande observatör kan medföra 

vissa faktafel då observatören kan få svårt att minnas samt anteckna under tiden 

observationen pågår (Patel, Davidsson, 2003) 

Den icke deltagande observatören får en annan typ av roll då hens observerande blir klart 

mer tydligt än den deltagande observatören.  Det är därför viktigt för den icke deltagande 

observatören att inte direkt starta sin observation, utan låta objekten vänja sig vid 

observatörens närvaro. Därför är det fördelaktigt om observatören kan närvara ett flertal 

gånger innan studiens huvudsakliga observation kan påbörjas. Att vara icke deltagande 

observatör som okänd för objekten kräver en god placering så att objekten finner miljön 

bekant (Patel, Davidsson, 2003). 
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8.7 Metoddiskussion 

Vi har använt oss av metoden observation för att studera beteenden. Med ordet beteende 

menas inte bara fysiska handlingar utan även verbala yttranden, interaktioner mellan 

individer och känslouttryck (Patel, Davidsson, 2003).  

De platser vi valt för vår observationsstudie gjorde att insamlingen av data underlättades 

då vi redan var kända för objekten. Metoden som valdes för studien resulterade i att vår 

roll utkristalliserades till kända icke deltagande observatörer. Under 

observationstillfällena användes strukturerad observation med hjälp av ett väl utformat 

observationsschema. 
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9. Resultat  

De lektioner som observerades var för klasser på mellanstadiet samt högstadiet. Bollspel, 

redskap och lekar var det som utfördes tillsammans i grupp. Antal lektioner där 

observationerna utfördes var åtta gånger. Fyra för mellanstadiet, fyra för högstadiet. 

 

9.1 Resultat för kvantitativ data för mellanstadiet 

Nedan visar diagrammet antal gånger läraren uppmärksammar eleverna, både de 

uppmuntrande kommentarerna samt tillsägelserna för mellanstadiet. 

 

Händelser         Antal gånger  

 

Tillsägelser till en pojke gjordes       39 

Tillsägelser till en flicka gjordes       9 

Tillsägelser till klassen som helhet gjordes     14 

Antalet gånger han berömde en pojke gjordes     78  

Antalet gånger han berömde en flicka gjordes     97  

Beröm till hela klassen         21 
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figur 1, lärarens agerande i antal vid observationer på mellanstadiet. 

 

Av tabellen går det att utläsa en skillnad kring vilken grupp av könstillhörighet som får ta 

emot tillsägelser från läraren. Pojkarnas totala trettionio tillsägelser sett över fyra 

lektioner gentemot flickornas nio tillsägelser är en markant skillnad. Tillsägelser till 

klassen som helhet gjordes totalt fjorton gånger, där både pojkar och flickor är 

inblandade och där det inte går att avgöra vem som är upphovet till att läraren säger till 

klassen. Beröm till klassen uppmättes till tjugoen gånger. Även vid dessa tillfällen går det 

inte att avgöra vem som är avgörande faktor för berömmet till klassen. När det kommer 

till beröm får flickor en mycket större andel berömmande ord av läraren än pojkarna. 

Mätningen uppvisar att flickor fick nittiosju berömmande tillfällen medan pojkarna fick 

sjuttioåtta. Att poängtera i detta sammanhang är skillnaden mellan antalet pojkar och 

flickor. Undersökningen påverkas till viss del av att pojkarna är fler än flickorna till 

antalet i klassen. Värt att notera är då flickornas andel beröm som är fler än pojkarnas 

trots färre flickor än pojkar i undersökningen.  

9.2 Resultat av kvantitativ data för högstadiet 

Nedan visar diagrammet antal gånger läraren uppmärksammar eleverna, både de 

uppmuntrande kommentarerna samt tillsägelserna för högstadiet. 
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Händelser         Antal gånger  

 

Tillsägelser till en pojke gjordes       28 

Tillsägelser till en flicka gjordes       16 

Tillsägelser till klassen som helhet gjordes     28 

Antalet gånger han berömde en pojke gjordes     34  

Antalet gånger han berömde en flicka gjordes     35  

Beröm till hela klassen         33  

 

 

figur 2, lärarens agerande i antal på högstadiet. 

 

Av den kvantitativa analysen går det att utläsa en större andel tillsägelser för pojkarna i 

paritet med flickorna. Pojkarna får totalt tjugoåtta tillsägelser medan flickorna får sexton 

tillsägelser. Läraren väljer att berömma klassen mer än vad han säger till och tillrättavisar. 

Totalt sett berömmer läraren trettiotre gånger och tjugoåtta gånger sker tillsägelser mot 

hela klassen. Vad gäller skillnaden i beröm är det mer eller mindre helt jämt beroende på 

könstillhörighet. Flickorna beröms trettiofem medan pojkarna får beröm trettiofyra 

gånger av läraren. Att poängtera i detta sammanhang är skillnaden mellan antalet pojkar 
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och flickor. Undersökningen påverkas till viss del av att pojkarna är fler än flickorna till 

antalet i klassen. 

 

9.3 Analys av den totala kvantitativa datainsamlingen  

Data som insamlats i den kvantitativa undersökningen visar på en större andel tillsägelser 

från läraren mot pojkarna i klasserna. Denna undersökning sedd genom Hirdmans (2001) 

genusteori medger en tydlig koppling till männens överordnade status i jämförelse med 

kvinnor. Pojkarnas förhållningssätt mot läraren stärker tesen om att deras position är 

hierarkiskt väldigt hög och framträdande. Pojkarna tar plats och får med lärarens 

tillsägelser samtidigt bekräftat att det är de som syns och hörs. Hirdman (2001) belyser 

männens och kvinnornas obligatorium att leva under ett överenskommet kontrakt där 

männen har en framträdande position. Denna överenskommelse är nästintill orubblig, 

och därför väldigt svår att spräcka. Hirdman (2001) menar att männens förstärkta makt 

alltid funnits i samhällets olika institutioner genom alla tider (Hirdman, 2001). Pojkarnas 

förhållningssätt i skolans idrottshall förstärker bilden av maktförhållandet där mannen är 

den som tar plats medan kvinnan tar ett steg tillbaka (Hirdman, 2001). Connell (2001) 

menar att även om inte alla män hårt praktiserar den hegemoniska modellen, så drar ändå 

majoriteten av män fördelar av denna maskulinitets hegemoni, eftersom män gynnas av 

kvinnornas underordnade ställning i samhället.  

För mellanstadiets observationer i de två klasserna går det tydligt att urskilja 

isärhållandets princip som råder mellan pojkar och flickor, den vad Hirdman (2001) 

kallar för dikotomin. Idrottsläraren använder sig av en mycket högre andel tillsägelser 

gentemot pojkarna i förhållande till flickorna samtidigt som han däremot berömmer 

flickorna mer än pojkarna.  

9.4 Kvalitativt resultat av de valda casen 

De case som valts ut för studien är händelser där vi som observatörer anser att 

traditionella könsmönster tydliggörs i en högre grad. Dessa case observerades och 

antecknades under och efter lektionstillfällena. Daniel undersökte högstadieklasserna och 

utformade casen kring dessa. Tom undersökte klasserna på mellanstadiet och ansvarade 

för utformningen av dessa case. 
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9.5 Case 1, Styrka som isärhållande princip 

En observation utfördes för en högstadieklass där lektionspasset bestod av 

redskapsgymnastik. Det fanns ett antal olika stationer där eleverna utförde olika typer av 

övningar. Vid varje station beskrevs övningen och hur den skulle utföras samt ett 

medföljande betygskriterium. Vid en av stationerna bestod övningen av armgång. För att 

uppnå betyget mvg var pojkarnas krav högre, då det krävdes mer upprepningar av 

övningen än vad flickorna behövde för att nå samma betyg.  

 

Lärarens sätt att agera i denna situation styrker Hirdmans (2001) teori om isärhållandets 

princip. Hirdman (2001) talar om hur vi ur ett historiskt perspektiv hela tiden format två 

motsatspar, manligt och kvinnligt, och hur processen fortgår att konstrueras 

kontinuerligt. Under kapitlets tidigare forskning visade vi exempel på gamla citat från 

bibeln och andra filosofer som gjorde sina röster hörda. Dessa röster påtalade alla om 

hur en kvinna är, bör vara, kan göra och inte skall göra, i jämförelse med den 

normskapande mannen, det manliga. (Hirdman, 2001). 

Lärarens handlingar bidrar till att isärhållandets princip fortsätter att konstrueras. 

Hirdman (2001) menar att det finns olika sätt att se på manligt och kvinnligt vilket också 

styrks med denna observation. Mannen har genom historien setts som hård, stark, 

kontrollerad, en person att lita på och med ett moraliskt rätt omdöme. Genom att se på 

mannen och kvinnan som två motpoler till varandra resulterar det i att kvinnan blir den 

som anses mjuk, svag, okontrollerad, en person svår att lita på, och med dåligt moraliskt 

omdöme (Hirdman, 2001). Att studera händelsen genom Hirdmans (2001) teoretiska 

perspektiv, dvs. att se mannen som norm, bidrar till att normalen inom idrott och hälsa 

blir vad killarna klarar av att utföra. Connells (2001) teori visar på att det finns en 

hierarkisk rangordning där det högst rangordnade kan vara exempelvis filmstjärnor, eller 

fotbollsproffs. På botten av hierarkin finns homosexuella eller killar som sysselsätter sig 

med ”kvinnliga aktiviteter”. Det är vad Connell (2001) kallar för den hegemoniska 

maskuliniteten. Det övre skiktet av hierarkin förstärks med hjälp av den existerande 

underordningen, något som inträffar under lektionerna. Lärarens sätt att agera skapar inte 

bara klyftor mellan könen, utan även klyftor inom könen. Lärarens handlingsätt håller 

inte bara tillbaka flickor från att maxprestera, utan placerar de pojkar som inte klarar det 

”normala” för killar, i ett sämre fack.  
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9.6 Case 2, Svaghet som ett tecken på omanlighet 

Läraren i idrott och hälsa skall dela in klassen i två separata grupper. Han har valt att 

dagens lektion ska innehålla tennis på ena halvan av salen, och bordtennis på den andra. 

För att alla elever ska hinna prova på båda idrotterna är indelningen av klassen viktig för 

att lektionen skall genomföras på bästa sätt. Läraren samlar eleverna i en ring och 

förklarar lektionens upplägg. När eleverna skall delas in väljer läraren att separera 

flickorna från pojkarna. Dock så blir flickorna tre färre i antalet än pojkarna. Därför 

flyttas tre av pojkarna över till flickorna. Läraren förklarar senare för observatören att de 

tre pojkarna som flyttades över, anser han vara de ”svagaste av killarna” i idrotten. 

 

Läraren gör en tydlig isärhållning av könen när indelningen av grupper genomförs. Med 

denna typ av isärhållning skapas således i tidig ålder en distinkt skillnad mellan pojkar och 

flickor. Historien gör sig påmind där mannen står som norm, ett tänk där människans 

motsatser och kontraster lyfts fram för att särskilja mannen och kvinnan(Hirdman, 2001). 

Den nedärvda och styrda överenskommelsen, det stereotypa genuskontraktet blir tydligt 

där mannen/pojken och kvinnan/flickan tydligt skall åtskiljas (Hirdman, 2001). Läraren 

väljer även att flytta över de tre svagaste pojkarna till flickorna för att på så vis uppnå en 

så jämn uppdelning det bara går. Med inställningen att de tre pojkarna ses som ”svaga” 

och delas in med flickorna, upprättar läraren därmed den ”naturliga ordningen” där 

mannen står högst i hierarkin. En tydlig segregering skapas således av läraren. Den 

hegemoniska maskulinitet som Connell (2001) beskriver synliggörs i idrottslärarens 

handlande då de svaga pojkarna och deras attribut jämförs och likställs med flickornas 

status. Pojkarna som inte besitter de på förhand bestämda rätta attributen för vad en 

”normal” pojke skall inneha, förskjuts i rang och degraderas till flickornas grupp. Den 

hegemoniska maskuliniteten tydliggörs i klassens pojkgrupp då dessa tre pojkar blir 

avskilda och således ”degraderas” de i gruppen. 

9.7 Case 3, Mannen som norm 

Under observationen där lektionsinnehållet var basket hördes ofta hur pojkarna i klassen 

yttrade nedvärderande ord mot ett flertal flickor i klassen. Exempel på uttryck från 

pojkarna: ”passa mig istället, så gör jag mål”, ”måste hon vara med oss”, ”passa inte 

Anna”. Läraren upplevdes av observatören som passiv och ignorant mot dessa uttryck.  
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Enligt Hirdman (2001) står mannen över kvinnan då hon menar att män är normen för 

kvinnor. Maktrelationen mellan man och kvinna har genom alla tider varit en relation där 

mannen varit den dominerande. I och med att lärarna väljer att ignorera och därmed inte 

heller tillrättavisa pojkarna upprätthålls denna ordning där männens förhållningssätt blir 

normsättande (Hirdman, 2001). Pojkarnas hårda jargong och förhållningssätt gentemot 

vissa flickor befäster deras starka position även sinsemellan pojkarna. Rangordningen 

mellan pojkarna synliggörs där de starkare och mer initiativtagande pojkarna stiger i rang. 

Pojkarnas attityd och inställning är enligt Connell (2001) ett sätt att upprätthålla 

genussystemet och understödja det hegemoniska manlighetsidealet. Viktigt att poängtera 

är att upprätthållandet av maktförhållanden inte bara bygger på aktiva handlingar, utan 

passivitet. De pojkar som inte ”tar för sig” riskerar således att få lägre status och tappa i 

rang. Flickornas förhållningssätt bestod i att inte nämnvärt bestrida pojkarnas åsikter, 

tvärtemot upplevdes flickorna acceptera hur maktförhållandena såg ut i idrottssalen.  

 

9.8 Case 4, Flickornas protestaktion 

 

Idrottslektionen med volleyboll som aktivitet har inte varit någon rolig start på dagen för 

de två flickorna Agnes och Firouza. Flickorna har blivit indelade med två pojkar för att 

spela en match i volleyboll mot ett annat liknande sammansatt lag (två flickor och två 

pojkar). De har båda tröttnat på att inte få några passningar från de två pojkarna som 

spelar i deras lag. Till slut tröttnar de två flickorna och demonstrativt sätter de sig längs 

med väggen och vägrar att delta. Läraren uppmärksammar detta och går fram för att 

prata med flickorna. Läraren: ”varför sitter ni ner? Upp och spela istället” De två 

flickorna vägrar, varpå läraren bestämmer sig för att gå därifrån. 

 

Läraren har i ett försök att blanda lagen, skapat osämja mellan de båda könen. Pojkarnas 

vägran att passa flickorna i det egna laget är ett tydligt exempel på hur eleverna skapar 

dikotomi, det vill säga isärhållande mellan könen (Hirdman, 2001). Pojkarna tar kontroll 

över maktrelationen mellan könen där deras förhållningssätt gentemot flickorna blir 

vägvinnande. Lärarens passiva agerande legitimerar pojkarnas inställning kring deras 

handlingar mot flickorna. En rimlig analys kan vara att läraren inte ser problemet 

eftersom det bygger på en maktstruktur som är så basgrundläggande för hur vårt 

samhälle fungerar att vi inte ser den. Connells (2001) teori kring det historiskt uppburna 
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normaliserande manlighetsidealet tydliggörs när pojkarnas handlingar gentemot flickorna 

inte korrigeras av ansvarig lärare på plats. Även om det är få pojkar som gör sig hörda 

och beter sig på ett taskigt sätt, så klättrar även de pojkar som inte gör så stort väsen av 

sig högre upp på den patriarkaliska stegen. Connell (2001) menar att nästan alla män drar 

nytta av denna maskulinitets hegenomi eftersom de tillhör den patriarkaliska utdelningen. 
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10. Diskussion 

Den här undersökningen tar sin utgångspunkt i vårt intresse kring hur lärare förhåller sig 

till elever beroende på könstillhörighet. Inom detta område finns det mycket forskning 

och åsikter kring om hur och vad det rätta förhållningssättet skall vara. I vår 

undersökning valdes två skolor ut där båda idrottslärarna har en relativt lång bakgrund av 

att undervisa i idrott och hälsa. Den ena skolan i undersökningen är en skola som inriktar 

sig till lägre åldrar i grundskolan, medan den andra skolan inriktar sig mot grundskolans 

senare år. Skolorna som valts ut för undersökningen har varit placerade på mindre orter 

utanför en större närliggande stad. Detta var dock inget medvetet val för 

undersökningens syfte, utan skolorna råkade helt enkelt vara belägna på landsbygden. I 

våra undersökningar som utfördes ville vi som observatörer få en insyn i hur det kan se 

ut när en lärare dagligen ställs inför utmaningar där pedagogens interaktion med eleverna 

prövas.  

Det blev tydligt hur förhållandet mellan pojkar och flickor i skolmiljö kan se ut då en 

observation visar på hur idrottsläraren många gånger avgör pojkar och flickors prestation 

beroende på könstillhörighet. Exempelvis ställde idrottsläraren på högstadieskolan upp 

lägre betygskrav för flickor under armgång än vad pojkarna i klassen var tvungna att 

prestera. Detta tillvägagångssätt från läraren kan enligt Redelius (2009) ses som 

normskapande för vad som anses manligt och kvinnligt. Detta åtskiljande av elever 

skapar därför en uppfattning att pojkar är/skall vara starkare medan flickorna däremot 

får finna sig i att deras prestation inte behöver vara likvärdig.  

Efter flera utförda observationer i olika klasser tydliggörs sambanden med den litteratur 

vi har använt oss av. Liksom Redelius (2009) artikel om idrottsläraren Mats, jobbar även 

idrottsläraren på högstadiet på ett liknande sätt, även om han inte verbalt uttrycker sig på 

samma vis. Genom att ha olika betygskrav gällande om det är en flicka eller pojke under 

en redskapsgymnastikslektion resulterar det i att en norm skapas om vad som är manligt 

och kvinnligt. Att göra en särbehandling genom att dela på de båda könen leder enligt 

Redelius (2009) till att flickor i det här fallet lär sig att de inte ska kunna gå armgång lika 

långt som killar. Killarna lär sig däremot att de ska vara starkare än flickorna och klara 

mer armgång än vad flickorna behöver prestera.  

Vi nämnde tidigare att Gullbrandsen (1994) lyfte fram tron inom människan att denne 

kan prestera bättre om man tror på sig själv. Därför får idrottslärarens metod en effekt 
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på hur pojkarnas mer motiverande betygskriterier skapar självförtroende för pojkarna 

medan flickorna hålls tillbaka. Redelius (2009) förstår att det finns en biologisk samt 

fysisk skillnad mellan könen men att den inte är avgörande på grundskolenivå. Det är 

svårt att räkna ut någon form av rättvist medelvärde mellan könen, samt att olikheterna 

inom könen kan vara mer varierande än mellan könen menar Redelius (2009). Hirdmans 

(2001) två grundfundament kring genussystemet, dikotomi och hierarki tydliggörs därför 

vid denna observation. Idrottsläraren särskiljer eleverna när han ställer krav i 

undervisning beroende på könstillhörighet. Medan detta åtskiljande utförs av läraren 

befästs samtidigt hierarkin där pojkarna därför får rollen som de starkare av de två 

könen.  

Einarsson (2003) menar att de synliga barnen dvs. de elever som tar störst uppmärksamhet 

från sin omgivning består av pojkar. Dessa elever använder en hög röstvolym eller har en 

hög fysisk aktivitet. Einarsson har i studier också visat att pojkar (61 %) i en mycket 

högre utsträckning än flickor (39 %) får mer uppmärksamhet av läraren i 

klassrumsmiljön. Liksom Einarssons (2003) studie ser även vi samband mellan elever 

som tar plats och lärare som uppmärksammar dessa elever. Den kvantitativa studien 

uppvisar resultat där lärarens högre andel tillsägelser till pojkarna vittnar om ett större 

behov för pojkarna att höras, synas och uppmärksammas. Lärarens agerande gentemot 

pojkarna resulterar i att kravet som pojkarna ställer på uppmärksamhet uppfylls i en 

högre utsträckning.  

Pojkarnas dåliga beteende utgör därför en grund för deras maktposition i idrottssalen. 

Enligt Lgr 11 skall skolan vara ”en plats där man lär sig om människolivets okränkbarhet, 

individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan män och kvinnor samt 

solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan skall gestalta och förmedla”. Trots dessa 

tydliga riktlinjer blir det svårare att skapa en jämställdhet i praktiken än vad det är i teorin 

mellan pojkar och flickor. Lärarnas ambition är att förhålla sig demokratiskt och jämställt 

oberoende av könstillhörighet, men de får svårt att uppfylla dessa mål då pojkarna i 

högre utsträckning tar mer tid och plats. Lärarna ställs inför valet att agera eller ignorera, 

där lärarna i våra observationer väljer att aktivt agera för att få klassen dit de önskar.  

Man ser tydligt att isärhållningsprincipen är en tydlig aspekt från idrottslärarna i studien. 

Idrottsläraren på mellanstadiet väljer som det beskrivs i case 2, svaghet som ett tecken på 

omanlighet, att dela in de tre ”svagaste” pojkarna i gruppen med flickor. Connell (2001) 

menar att de män som står längst ned i hierarkin kan ses som ”kvinnliga”. Lärarens 

uppdelning av de pojkar han anser vara svaga får konsekvenser för både hur flickornas 
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status uppfattas men även för de tre utvalda pojkarna. Gruppen bestående av enbart 

pojkar blir därför normskapande för klassen och får högst status. För att nå högst upp i 

hierarkin inom det hegemoniska perspektivet krävs det enligt Connell (2001) 

undergrupper med människor med avvikande attribut eller sexuell läggning. Relationen 

till dessa personer skapar en maktrelation och ett isärhållande. Den hegemoniska 

maskuliniteten är beroende av undergrupper för att kunna urskilja vilka som ligger överst 

i hierarkin. Dessa tre pojkar ingår därför i den undergrupp som förstärker och 

utkristalliserar maktbalansen mellan gruppen med pojkar och gruppen med flickor.  

 

Således tydliggörs motsatserna manligt och kvinnligt, där observatören uppfattar att 

berömmet mot flickorna i viss mån ter sig olika om det riktas mot pojkar eller mot 

flickor. Idrottslärarens något ”mer medömkande” beröm mot flickorna i jämförelse mot 

pojkarnas mer ”raka” beröm menar Hirdman (2001) vara en bekräftelse på 

könssegregering där kvinnorna slussas in i en mjukare och mer ”daltande” roll. Pojkarna 

däremot lär sig att använda en hårdare attityd och jargong som sätter spår för deras 

fortsatta roll i samhället.  
Lärarna har i flera fall av denna undersökning skapat ett åtskiljande av elever där 

uppfattningen att pojkarna skall vara starkare medan flickorna däremot får finna sig att 

deras prestation inte behöver vara likvärdig 

Lärarna skapar med hjälp av undergrupper (de tre svaga pojkarna) en grund för 

hegemonisk maskulinitet där de svagare pojkarna som inte riktigt platsar hos de andra 

degraderas till att nästan likställas med de svagare flickorna. Connel (2001) menar att de 

män som står längst ner i hierarkin kan ses som kvinnliga. Således förstärks könsrollerna 

av lärarens indelning av grupper inom gruppen. 

Läraren uppmärksammar därför inte pojkar eller flickor på ett likvärdigt sätt då 

indelningen av gruppen får konsekvenser för könsrollerna i klassen.  

Det skapas samtidigt en isärhållande princip sinsemellan eleverna då de ”svagare” 

pojkarna i viss mån inte längre ses som pojkar, utan istället som flickor och därför blir 

degraderade hierarkiskt.  
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11. Konklusion  

Vårt syfte med denna studie har varit att undersöka om skolan inom idrott och hälsa 

bidrar till att förstärka de könsroller som är rådande i samhället. För att söka svar har vi 

använt oss av tre olika frågeställningar: Finns det någon skillnad på hur läraren agerar mot en 

elev beroende på könstillhörighet? Hur kan detta skillnadsskapande förstås med hjälp av genusteori? 

Uppmärksammas pojke respektive flicka på ett likvärdigt sätt av läraren? 

Med hjälp av vår observation som metod och de resultat vi funnit kan vi se tydliga 

kopplingar från tidigare forskning. Pojkar tenderar i skolmiljö att ta mer plats än flickor. 

Pojkarnas mer aktiva och högljudda förhållningssätt fångar lärarens uppmärksamhet 

vilket bidrar till mindre tid för flickorna. Flickorna tar mindre plats och därför syns de 

inte heller för läraren under lektionstid. Hirdman (2001) och Connells (2001) teoretiska 

perspektiv understöds av de observationer som genomförts för studien. Isärhållningen 

mellan könen, den hegemoniska maskuliniteten samt den hierarkiska maktrelationen syns 

tydligt på de olika klasser som deltagit i studien. Lärarna som figurerat i denna studie har 

båda en relativt lång erfarenhet inom yrket, men visar trots detta att rollen som lärare är 

komplex. Lärarna sätts många gånger på prov när det kommer till jämställdhet och 

demokratiska värderingar. Trots lång erfarenhet faller de båda vissa gånger igenom i sitt 

förhållningssätt gentemot eleverna. De gånger läraren gör skillnad på kön syns tydligt då 

moment som gruppindelning eller lagsammansättning utförs. Vi hade dock velat se hur 

lärarna för att undvika könssegregering agerat för att exempelvis lyfta fram flickorna mer 

i undervisningen då pojkarna lägger beslag på lärarens uppmärksamhet och tid. Den här 

aspekten är givetvis mycket komplex för många lärare tror vi. Läraren hamnar i ett slags 

moment 22. Om han tillrättavisar pojkarna, får flickorna mindre tid. Väljer han däremot 

att ignorera pojkarnas dåliga beteende, då blir flickornas kvalitativa lektionstid lidande. 

För framtida forskning vore det intressant att fördjupa sig i hur läraren går tillväga för att 

i största mån inte hamna i situationer där könssegregering sker samt undersöka hur 

läraren skall agera då han hamnar i sådana situationer. 

Blickar man över samhället som det ser ut idag är det oftast män som sitter på de tunga 

positionerna med de högsta lönerna. Det kanske inte är så konstigt då männen redan 

som unga lär sig att verkligen kämpa för att komma fram. Kvinnorna däremot hålls 

tillbaka i tidig ålder, till och med av läraren i skolan, något vi upplevde under 

observationerna för studien. Detta kan resultera i att kvinnor tenderar att släppa taget 
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och ge efter för männen eftersom de redan i tidig ålder har lärt sig göra det. 
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