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Sammanfattning  

Syftet med denna uppsats var att studera hur gymnasielever upplever kategorierna pojkar och 

flickor i ämnet idrott och hälsa. Detta innebär att vi har undersökt hur elever upplever 

könsskillnader samt vilken betydelse elever tillskriver dessa. Vi har även studerat om det 

finns några skillnader i flickors respektive pojkars upplevelser av könskategorierna.  

   Den tidigare forskning som vi valt att förhålla oss till baseras på könsrelaterad forskning 

som mestadels berör skolvärlden. Vi har framförallt fokuserat forskning rörande 

könsskillnader och könskonstruerande samt forskning som mer specifikt är riktad mot ämnet 

idrott och hälsa. 

   Vi har i uppsatsen inspirerats och använt oss av en fenomenologisk metodansats eftersom vi 

inte velat utgå från någon teori utan istället valt att förhålla oss induktivt för att på så sätt 

fokuserat elevernas perspektiv. Som metod har vi använt oss av kvalitativa personliga 

forskningsintervjuer och vårt empiriska urval bestod av tio gymnasielever som gick andra året 

på naturprogrammet. 

   Uppsatsens resultat visar att eleverna upplever vissa mindre skillnader mellan kategorierna 

flickor och pojkar. Resultatet tyder också på att dessa mindre skillnader inte upplevs som 

särskilt problematiska av eleverna. I resultatet har vi även funnit att pojkar och flickors 

upplevelser av skillnader mellan könskategorierna skiljer sig något åt då pojkar i högre grad 

tenderar till att lägga större vikt vid könsskillnader och könstillhörighet.  

   Utifrån den diskussion som förts i uppsatsens avslutning framgår det att våra resultat till stor 

del överensstämmer med den tidigare forskning som gjorts på området. Emellertid finns det 

även vissa skillnader då tidigare forskning delvis ser könsskillnader som problematiskt. Våra 

resultat säger inte helt emot detta men visar dock att eleverna i undersökningen själva inte 

tycks se detta som något vidare problematiskt.  

 

Nyckelord: Könsskillnader, könskategorier, idrott och hälsa, upplevelser. 
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Inledning  

Det är väldigt allvarligt. Det är inte okej att flickor ska ha en klump i 

magen varje morgon för att de väntar sig mobbning och trakasserier eller 

en machokultur som intalar pojkar att det är töntigt att plugga […]Man 

kan inte längre bortse från att det finns jämställdhetsproblem i skolan. Det 

drabbar både pojkar och flickor – bara på olika sätt...  

Aftonbladet 2011-01-10.  

    

Orden i citatet kommer från jämställdhetsminister Nyamko Sabuni och är hämtade från en 

artikel i Aftonbladet januari 2011. Sabunis uttalande vittnar om att det idag anses finnas stora 

brister i skolans arbete med jämställdhet.  

   Skolans uppdrag är inte enbart att förmedla ämneskunskaper utan även jämställdhetsfrågor 

och motarbetandet av stereotypa könsroller lyfts fram i läroplaner som en central del i skolans 

arbete, vilket följande citat belyser: ”skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och 

mäns lika rätt och möjligheter. Eleverna ska uppmuntras att utveckla sina intressen utan 

fördomar om vad som är kvinnligt och manligt” (Lgy 11, s 6).  

   Varje dag möts i klassrum, korridorer och idrottshallar hundratusentals elever med olika 

könstillhörighet i skolan. Men på vilka villkor möts och interagerar dessa elever? 

Jämställdheten i skolundervisningen har undersökts av många forskare. På senare år har det 

faktum att pojkar får sämre betyg i samtliga av skolans ämnen – med undantag från ämnet 

idrott och hälsa – väckt uppmärksamhet (se bland annat Skolverket 2006). Detta kan 

möjligtvis lyftas fram som ett tecken på att skolan idag är bättre anpassad för flickor än för 

pojkar och att jämställdhetsarbetet därmed också kan kritiseras. Detta påstående strider 

emellertid mot mer traditionell genusforskning inom skolvärlden som anser att det är flickor 

som är utsatta för en negativ maktbalans såväl i skolan som i samhället som helhet (se 

exempelvis Jakobsson 2000). Det finns till synes två olika, delvis motstridiga uppfattningar, 

om hur jämställdheten mellan pojkar och flickor ser ut i den svenska skolan. Genom otaliga 

enkäter, observationer och mer eller mindre kvalitativa intervjuer har forskare tagit sig an 

området. Genom att tolka det insamlande empiriska materialet har de sedan dragit slutsatser 

om hur jämställdheten mellan könen förhåller sig. Men kan det vara så att elevernas egna 

åsikter, deras erfarenheter och upplevelser av könsskillnader och könstillhörighet ofta 
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förbises? Ben Dyson (2006) framhåller att så kan vara fallet och konstaterar att forskning som 

utgår från elevernas perspektiv då det gäller idrottsundervisning kan ses som otillräcklig. 

   Vi menar att det är viktigt att eleverna får komma till tals när det rör sig om jämställdhet i 

skolan. Vi befarar annars att det lätt kan bli så att forskare undersöker och tolkar 

könsskillnader och elevers könstillhörighet på ett sätt vilket för eleverna känns främmande 

och missvisande. Därför har vi i denna uppsats valt att kvalitativt undersöka hur elever 

upplever kategorierna pojkar och flickor i ämnet idrott och hälsa. Anledningen till att vi har 

valt detta skolämne är att idrott och hälsa med dess fysiska, praktiska och kroppsliga element 

har en unik karaktär jämfört med andra skolämnen. Därmed kan också jämställdhetsfrågor 

troligtvis synliggöras på ett annorlunda sätt jämfört med andra ämnen, vilket bidrar till att det 

förebyggande arbetet blir desto viktigare. Detta understryks också i ämnets kursplan vilket 

följande citat vittnar om: ”undervisningen [i idrott och hälsa] ska medvetandegöra och 

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

konsekvenserna av olika kroppsideal” (Lgy 11, s 83).  

Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur gymnasieelever upplever kategorierna flickor 

respektive pojkar i ämnet idrott och hälsa. Det vill säga hur skillnader mellan kategorierna 

upplevs av eleverna och vilken betydelse eleverna tillskriver dessa. Förutom att studera hur 

elever upplever könskategorierna
1
 avser vi även undersöka om dessa upplevelser skiljer sig åt 

mellan pojkar och flickor. Därmed kan vårt syfte ses som tudelat då vi å ena sidan avser att 

undersöka elevers upplevelser av pojkar och flickor och å andra sidan ämnar studera om det 

går att uttyda någon skillnad mellan pojkars och flickors upplevelser av könskategorierna. 

Syftet genererar således följande forskningsfrågor som vi valt att utgå från – de tre första 

frågorna avser besvara syftets första del medan den sista frågan avser generera svar på syftets 

andra del: 

 

 Hur beskriver elever sina upplevelser av skillnader mellan flickor och pojkar när det 

gäller beteende och prestation i ämnet idrott och hälsa? 

 Hur beskriver elever sig själva, det vill säga jaget, i förhållande till sina upplevelser av 

kategorierna pojkar och flickor? 

 Hur ser elevernas inställning till sär- och samundervisning ut?  

                                                 
1
 Med könskategorier avser vi här, och även vid senare tillfällen då begreppet förekommer i uppsatsen, 

kategorierna flickor och pojkar. 
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 Hur ser skillnader ut mellan hur pojkar respektive flickor upplever ovanstående 

frågor?  

 

Det är som synes elevers perspektiv på kategorierna flickor respektive pojkar i ämnet idrott 

och hälsa som är centralt i denna uppsats. Vi vill utföra en undersökning som lyfter fram 

elevers centrala erfarenheter kring könskategorierna i ämnet idrott och hälsa. Detta leder oss 

in på vårt metodval. Vi har i denna undersökning framförallt inspirerats av en fenomenologisk 

metodansats (se senare avsnitt). Fenomenologin syftar till att lyfta fram det centrala 

(essensen) kring ett upplevt fenomen (Szklarski 2009). Formulerat utifrån vår metodansats 

ämnar vi således lyfta fram essensen av elevernas upplevelser kring det aktuella fenomenet, 

det vill säga elevers upplevelser av kategorierna pojkar och flickor, i ämnet idrott och hälsa.  

   Ämnet idrott och hälsa innefattar en mängd moment och aktiviteter och kan dessutom ses 

både som ett kunskaps- och aktivitetsämne. För att begränsa vår undersökning har vi därför 

valt att lyfta fram tre centrala moment i ämnet; samspel (som det kommer till uttryck i 

lagspel), estetik (dans och rörelse till musik) och tävlingsmomentet (tävlingar av olika slag). 

Dessa tre moment, eller dimensioner, menar vi – med stöd från tidigare forskning (se senare 

avsnitt) – har en central roll i ämnet idrott och hälsa. För att göra undersökningen mer 

hanterlig har vi därför valt att leda in eleverna till dessa tre dimensioner i intervjuprocessen. 

Ytterligare en begränsning som gjorts är att uppsatsens empiriska material bygger på 

intervjuer med tio gymnasielever. 

Disposition  

Uppsatsen inleds med att vi presenterar tidigare forskning kring det aktuella området samt 

redogörs en kortare historisk bakgrund till ämnet idrott och hälsa. Detta kapitel mynnar sedan 

ut i en diskuterande sammanfattning där vi lyfter ut de mest centrala delarna av forskningen 

för denna uppsats. Därefter följer ett kapitel som behandlar uppsatsens metodologi, vårt urval 

och våra tillvägagångssätt som utgör grunden till denna uppsats. Uppsatsens resultat redovisas 

sedan i tre avsnitt vilka baseras på de tre första frågeställningarna som ovan lyfts fram. Den 

fjärde frågeställningen framhålls som en del i vardera av dessa avsnitt. Resultatkapitlet 

avrundas därefter med en sammanfattning. Slutligen följer en avslutande diskussion där vi 

först belyser metodkritik och sedan diskuteras våra resultat i relation till tidigare forskning. 
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Tidigare forskning  

Innan vi presenterar dispositionen av detta kapitel vill vi kort framhålla hur sökningen av den 

nedan presenterade forskningen genomförts. I första hand har Örebro universitetsbiblioteks 

hemsida använts som utgångspunkt och inspiration har hämtats från dess ämnesguide inom 

pedagogik. De söktjänster som använts för att finna litteratur är Libris, Summon, ERIC, DIVA-

portalen och till viss del även Google. När vi genomfört sökningen har vi framförallt använt 

oss av sökorden kön, genus, idrott och hälsa, idrottsundervisning, gender, education och 

physical education i olika kombinationer. Vi har även använt oss av asterisk (*) för att få 

träffar med varierande ändelser och sedan avgränsat sökningen utifrån relevans, i förhållande 

till uppsatsens syfte, och vetenskaplig förankring. Forskningen är i huvudsak begränsad till de 

senaste 15 åren och består dels av könsrelaterad forskning
2
  kring skolan i allmänhet och dels 

av forskning mer specifikt riktad mot ämnet idrott och hälsa. Vidare har vi även använt oss av 

den sökmetod som vardagligen kallas för ”snöboll”. Det vill säga att vi utgått från en artikels, 

avhandlings etc. referenslista för att på så sätt finna ytterligare relevant litteratur. 

   Utifrån den litteratursökning som gjorts har vi funnit en väsentlig mängd könsrelaterad 

forskning som berör skolvärlden och det samma gäller för forskning som berör ämnet idrott 

och hälsa. I detta kapitel ämnar vi därför endast lyfta fram ett urval av den – för denna uppsats 

– mest relevanta forskningen. Kapitlet inleds med att på ett övergripande sätt redogöra för 

könsrelaterad forskning i relation till skolvärlden. Detta görs utifrån två avsnitt som behandlar 

könsolikhet respektive könskonstruktion. Därefter redovisas forskning som berör ämnet idrott 

och hälsa utifrån ett könsperspektiv. En avsmalning ner mot vårt eget uppsatssyfte sker efter 

detta då forskning kring elevers upplevelser och uppfattningar av ämnet idrott och hälsa 

framförs. Slutligen följer en sammanfattning av forskningsläget. 

Kön som skillnad  

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för forskning kring könsolikheter vilket Ann-Katrin 

Jakobsson (2000) studerar i sin avhandling. I avhandlingen undersöker hon – genom att 

använda sig av intervjuer och enkäter från ett stort antal gymnasieelever som studerar på 

teoretiska program – hur pojkar och flickor motiveras på olika sätt i skolundervisningen. En 

av hennes frågeställningar är att försöka ta reda på hur det kan komma sig att flickor får bättre 

                                                 
2
 Här är det av vikt att belysa att forskarna vi redogör för framförallt använt begreppet kön och inte genus. 

Emellertid finns det en problematik kring detta, det vill säga om man ska använda begreppet kön eller begreppet 

genus och hur man ska använda dem, vilket en stor del av forskningen lyfter fram. Det ska även framhållas att 

forskarna inte lägger samma exakta innerbörd i begreppen. Vi avser i senare del, se kapitlet ”Kön eller genus?”, 

att redogöra för vårt val att använda begreppet kön. 
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betyg än pojkar trots att de, enligt den genusteori som Jakobsson utgår från, är underordnade 

en maskulin norm. Jakobsson har således i sin avhandling valt att studera könsolikheter, men 

hon är även medveten om att det finns en problematik kring detta vilket exempelvis kan leda 

till att manliga och kvinnliga stereotyper förstärks. Emellertid menar Jakobsson, med stöd 

utifrån andra forskare (se exempelvis Brabeck & Larned och Eagly i Jakobsson 2000), att 

forskning kring könsolikheter är nödvändigt för att kunna problematisera flickors och pojkars 

roller i samhället.  

   Den tidigare forskning kring könsolikheter som Jakobsson (2000) redogör för visar att det 

finns skillnader mellan vilka ämnen flickor respektive pojkar finner intressanta och roliga. 

Det går också att uttyda att språk och samhällsorienterade ämnen anses vara typiskt kvinnliga 

medan i synnerhet idrott och hälsa, matematik och naturvetenskapliga ämnen anses vara 

typiskt manliga. Vissa ämnen är således manligt könskodade medan andra är kvinnligt 

könskodade. Denna könskodning har i sin tur även betydelse för hur elever uppskattar sin 

förmåga att lyckas i respektive ämne. I ämnen som ses som traditionellt kvinnliga värderar sig 

flickor ha en större prestationsförmåga medan pojkar värderar sin prestationsförmåga högre i 

typiskt manliga ämnen trots att de i verkligheten oftast inte presterar bättre än flickor i dessa 

ämnen. Vilka mål elever har med sitt studerande – det vill säga hur de motiveras till att 

studera inför exempelvis ett specifikt prov – har i tidigare forskning visat sig differera. 

Elevernas mål med undervisningen har i huvudsak tidigare delats upp i två kategorier; 

lärandemål och prestationsmål. Lärandemål innebär att eleven lär sig något för att det är bra 

att kunna, för att den vill förstå och utvecklas. Med prestationsmål menas att man lär sig något 

för att få sin kompetens bekräftad, för att visa sig vara duktig. I detta mål finns det med andra 

ord enligt Jakobsson ett visst tävlingsmoment inblandat. En större mängd forskning verkar 

även tyda på att pojkar i högre grad motiveras av prestationsmål medan flickor i högre grad 

motiveras av lärandemål (Jakobsson 2000).  

   Det är denna ovan redovisade forskning som Jakobsson (2000) förhåller sig till i sin studie. 

Jakobssons empiriska material bekräftar till stor del tidigare forskning som gjorts, då hon 

exempelvis konstaterar att många av eleverna upplever att flera ämnen är könskodade och inte 

minst idrott och hälsa lyfts fram som ett ämne som anses vara maskulint kodat. Även att 

pojkar både tycks uppskatta och tolerera tävlingsmoment och konkurens mer än flickor 

bekräftas i Jakobssons studie. Till skillnad från tidigare forskning vill dock inte Jakobsson 

hävda att flickor i mindre grad än pojkar använder sig av prestationsmål. Hennes studie visar 

nämligen att flickor i samma grad som pojkar vill visa sig vara duktiga och få bekräftelse. Det 

är först när det handlar om att jämföra sig, det vill säga konkurrera och tävla, med andra som 
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flickor anser att det blir problematiskt. Jakobson fastslår därmed utifrån sin empiri att flickor 

och pojkar i samma utsträckning använder sig av prestationsmål men att flickor därutöver 

också i högre grad använder sig av lärandemål. Det vill säga; de vill även förstå kunskapen. 

Denna kombination av de båda motivationsmålen har visat sig vara effektivt för lärande. 

Detta kan möjligtvis, enligt Jakobsson, vara av avgörande betydelse till varför flickor 

presterar bättre i skolan än pojkar. En av avhandlingens slutsatser blir därmed att orsaken till 

att flickor får bättre betyg än pojkar kan tänkas vara att de är underordnade i samhället vilket, 

något förenklat, får som följd att de därmed inte heller anses vara lika logiska och intelligenta 

som pojkarna. Flickor har således en felaktig tro om att de är mindre duktiga än pojkarna i 

skolan. Konsekvenserna blir att de fokuserar mer på att kämpa och slita i sitt studerande. 

Flickor blir mer noga med att verkligen lära sig, medan pojkar mer litar till en talang de i viss 

mån i verkligheten saknar (Jakobsson 2000). 

   Skolverket utgav 2006 en rapport vars syfte är att beskriva och söka möjliga förklaringar till 

könsskillnader i måluppfyllelse och utbildningsval. De skolformer som undersöks är 

grundskolan, särskolan, gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen. I studien 

framhålls det dock, på liknande sätt som i Jakobsson (2000), att det finns vissa risker med att 

studera könsskillnader då det ”… kan bidra till att förstärka och segmentera dessa skillnader” 

(Skolverket 2006, s 96). Emellertid påpekas det att avsikten med studien är det konträra, det 

vill säga att studien avser leda fram till förändring.  

   I rapporten finner Skolverket flertalet resultat – vilka bygger på en statistisk analys av 

skillnader mellan flickor och pojkar – som påvisar att det finns tydliga könsskillnader i både 

måluppfyllelse och utbildningsval. Bland annat framhålls det att pojkar enbart uppnår ca 90 

procent av flickornas betygsresultat i både grund- och gymnasieskolan. I grundskolan 

presterar pojkar sämre än flickor i samtliga ämnen förutom i ämnet idrott och hälsa.
3
 I studien 

problematiserar Skolverket resultatet och finner exempelvis att könsskillnader är av stor 

betydelse samt att detta inte kan reduceras till en fråga om social eller etnisk bakgrund då det 

gäller måluppfyllelse. Det tycks snarare röra sig om pojkars och flickors skilda attityder till 

skolan och deras framtid (Skolverket 2006). 

   Som både Jakobsson (2000) och Skolverkets (2006) rapport ovan påvisat existerar det vissa 

skillnader mellan pojkar och flickor i skolvärlden. För att ytterligare belysa forskning kring 

könsolikheter har vi valt att framhålla Marita Eklunds (1999) avhandling. I avhandlingen 

                                                 
3
 Det ska påpekas att Skolverket (2006) inte framhåller ämnet idrott och hälsa i gymnasieskolan utan belyser 

enbart könsskillnader i matematik, engelska och svenska. Dock framhålls det då gymnasieskolan behandlas att 

”skillnaden i betyg mellan män och kvinnor följer samma mönster som grundskolan” (Skolverket 2006, s 55), 

varpå man kan dra slutsatsen att fallet ser likadant ut i gymnasieskolan som i grundskolan. 
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lyfter Eklund en mängd tidigare forskning som gjorts kring könsolikheter relaterat till idrott 

och framhåller då att det är vanligt att enbart stödja sig på en så kallad biologisk 

förklaringsmodell i talet om skillnader mellan pojkar och flickor. Bland annat lyfter Eklund 

studier (se exempelvis Döring & Ihlo och Hall & Lee i Eklund 1999) som påvisar skillnader i 

motorisk utveckling under puberteten. I och med puberteten, som inträder cirka två år tidigare 

för flickor, uppstår betydande motoriska skillnader mellan könen på grund av olika 

tillväxthastigheter. Detta innebär att pojkars och flickors biologiska tillväxt skapar skillnader 

mellan könen i form prestationsförmåga liksom även i vilken ålder det är lämpligt för pojkar 

respektive flickor att träna olika motoriska egenskaper (Eklund 1999). 

   Eklund (1999) framhåller emellertid även kritiska röster, vilka i detta fall kategoriseras som 

sociokulturella, mot denna dominerande biologiska förklaringsmodell. De som utgår från en 

sociokulturell förklaringsmodell hävdar att skillnader i elevers utveckling uppstår på grund av 

deras omgivning. Till exempel menar Jerry Thomas och Karen French (i Eklund 1999) att de 

skillnader i motorisk utveckling som finns då eleverna börjar skolan till stor del beror på att 

föräldrar till pojkar betonar utvecklingen av grovmotoriska egenskaper mer till skillnad från 

föräldrar till flickor. ”… pappor leker mera fysiskt vilda lekar med sönerna och behandlar 

döttrar varsammare…” (Eklund 1999, s 49). De bägge författarna hävdar även enligt Eklund 

att omgivande faktorer i och efter puberteten kan ha ännu större inverkan på barns motoriska 

utveckling. Slutligen ska det uppmärksammas att Eklund framhåller tidigare forskning (se 

bland annat Endeman och Williamsson i Eklund 1999) som betonar att det finns både fysiska 

och psykiska variationer inom könen vilket bidrar till att den dualistiska synen på pojkar och 

flickor som två homogena grupper utmanas. Detta område avser vi fördjupa i nästa avsnitt.  

Könskonstruktion  

I sin avhandling undersöker Anna-Sofia Lundgren (2000) hur högstadieelever konstruerar 

kön. I studien utgår hon från en etnografisk ansats vilket innebär att hon närgående följt en 

högstadieklass under tre år. De teoretiska utgångspunkter som Lundgren bygger studien kring 

är att könsgestaltningar, det vill säga vad som ses som manligt respektive kvinnligt, hela tiden 

konstrueras och ständigt är i förändring. Lundgren ställer sig således kritisk till att se pojkar 

och flickor som två homogena grupper, vilket exempelvis Jakobsson (2000) valt att utgå från i 

sin studie. I och med detta förnekar dock inte Lundgren att det existerar två könskategorier 

men hon försöker undvika att tillskriva könen bestämda egenskaper.  

   Lundgren (2000) finner i sitt resultat att de flesta elever, oavsett kön, delar i stort sett 

samma uppfattning om skolan då utgångspunkten är skolan som helhet. Det rör sig bland 
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annat om att maten upplevs vara dålig, att somliga lärare är gammalmodiga och tråkiga samt 

att många elever upplever att skolan är för fri och att det skulle behöva vara mer ordning och 

reda. Denna övergripande uppfattning av skolan delas alltså av många elever och Lundgren 

kan inte utläsa någon skillnad gällande könstillhörighet (Lundgren 2000). Detta är dock 

endast en övergripande upplevelse av skolan och om eleverna istället intervjuats eller 

observerats i en mer specifik skolkontext såsom ett enskilt ämne hade resultatet möjligtvis 

blivit annorlunda.  

   När det rör sig om elevers könskonstruerande observerar Lundgren (2000) att många elever 

kroppsligt förmedlar stereotypa könsgestaltningar. Pojkarna i studien observerades vara 

högljudda, fysiska och stökiga medan flickorna sågs vara mer stillsamma och tystlåtna. 

Lundgren finner dock också ett flertal undantag och lyfter många exempel på tystlåtna och 

mindre fysiska pojkar respektive mer högljudda och fysiska flickor. Dessutom erfar Lundgren 

att just uppfattningen, bland såväl elever som lärare, om att pojkar och flickor kan delas upp i 

dessa ovan beskrivna stereotyper är stark. Troligtvis är denna uppfattning, om att flickor är på 

ett visst sätt och pojkar på ett annat, starkare än hur eleverna vardagligen förmedlar 

könsgestaltningar. Lundgren anser utifrån detta att man inte bör utgå från att det finns 

skillnader mellan pojkar och flickor för det man då gör, även om man undviker att säga att 

dessa skillnader beror på biologiska faktorer, är att cementera och därmed också förstärka 

dessa skillnader. Därför menar Lundgren (2000) att det kan vara problematiskt att bedriva 

forskning som behandlar olikheter mellan kön. Som hennes undersökning visar är 

könskonstruerande en viktig del av vardagen för eleverna men – och detta är ett viktigt men – 

detta könskonstruerande ser mycket olika ut.  

   Ingrid Karlson (2003) är en annan genusforskare vars forskning till viss del påminner om 

Lundgrens (2000). Karlson undersöker i sin avhandling hur könsgränser skapas och 

upprätthålls mellan pojkar och flickor i lågstadiet samt hur dessa gränser kan luckras upp. 

Hon studerar även de barn som överskrider gränserna och vilka konsekvenser detta får för 

dem. I sin inledande del av avhandlingen presenterar Karlson sina teoretiska utgångspunkter 

om att barn ska ses som mångfacetterade och inte enkelt kan kategoriseras som pojkar och 

flickor. 

   I sitt resultat lyfter Karlson (2003) fram att olika situationer och sammanhang bidrar till att 

barn konstruerar, eller med hennes egna ord gestaltar, sitt kön olika. I vissa fall, exempelvis 

under helklasslektioner, uppstod mer polariserande könsgestaltningar då pojkar och flickor 

skilde sig markant från varandra. Ett konkret exempel hämtat från Karlsons undersökning är 

musiklektionerna. Under dessa lektioner var flickorna mer aktiva och fick därmed mer 
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uppmärksamhet från läraren medan pojkarna (nästintill alla) till en början protesterade för att 

senare påbörja ”andra projekt”
4
. I andra fall, så som i grupparbeten, minskade könets 

betydelse och ett mer ömsesidigt samspel mellan samtliga barn tog form. Barns 

könskonstruerande påverkas därmed, enligt Karlson, av det sammanhang de befinner sig i. 

   Ann-Sofie Holm (2008) är ytterligare en forskare som i sin avhandling studerat hur elever – 

närmare bestämt högstadieelever – konstruerar kön. I studien finner Holm, på liknande sätt 

som Karlson (2003), att sammanhanget spelar en väsentlig roll för hur elever konstruerar sitt 

kön: ”kontext, sammanhang och inblandade personer avgör således i hög grad vilka sätt som 

används och vilka positioner av femininiteter och maskuliniteter som väljs” (Holm 2008, s 

95). Elevers könskonstruerande ska således inte ses som något statiskt utan som något rörligt 

och flexibelt beroende av det sammanhang eleverna ingår i. Vidare finner Holm att elevernas 

könsföreställningar på en generell nivå i hög grad bygger på stereotypa uppfattningar. 

Emellertid tonas detta ner då elever pratar om könsföreställning på en individuell och 

personlig nivå. Detta kan liknas med Lundgrens (2000) resonemang om att elevers (och 

lärares) uppfattningar om kvinnlighet och manlighet är mer stereotypa än hur de vardagligen 

förmedlar könsföreställningar. 

Kön och ämnet idrott och hälsa 

Innan vi riktar fokus mot genusorienterad forskning inom ämnet idrott och hälsa vill vi först 

belysa genusproblematiken inom idrott som helhet, vilket Birgitta Fagrell (2000) behandlar. I 

sin doktorsavhandling har hon som avsikt att belysa och problematisera hur flickor och pojkar 

i sju till åtta års ålder förhåller sig till, samt uppfattar, kvinnlighet och manlighet. I ett avsnitt 

lyfter Fagrell fram sitt syfte i relation till idrott, där det bland annat framhålls att pojkar och 

flickor ser idrotter utifrån ett könssegregerande perspektiv. Barnen i studien valde exempelvis 

traditionellt genusmärkta idrotter
5
 då de fick välja vad för aktiviteter de helst ville göra. 

Genom att vända på frågan och istället fråga barnen om vad de tror att barn av motsatt kön 

vill ägna sig åt för idrottsaktivitet belyser Fagrell (2000, s 139) att ”genus träder fram mer 

markant på det abstrakta planet än på det konkreta”. Det vill säga att barnen hade könsbaserat 

bestämda syner på vad en flicka respektive pojke skulle vilja ägna sig åt för aktivitet. Trots att 

olika idrotter framförallt ses som könssegregerande utifrån barnens perspektiv finns det även 

de barn i studien, och då framförallt flickor som delvis frångår detta. Med andra ord är det 

enligt Fagrell flickorna som i viss mån utmanar genusgränserna inom området idrott. I detta 

                                                 
4
 Med ”andra projekt” avses exempelvis att pojkarna ”busade”, vilket dock inte störde övriga elever. 

5
 Med genusmärkta idrotter åsyftas exempelvis dans/balett, konståkning, tyngdlyftning och boxning (se Fagrell 

2000, s 124).   
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sammanhang är det intressant att lyfta fram att också internationell forskning tyder på att det 

är flickorna som utmanar och överskrider genusgränserna inom ämnet idrott och hälsa (Gard 

2006). Ytterligare slutsatser som dras i Fagrells studie är att barnen tillskriver pojkar en högre 

kompetens inom idrott och att flickaktiviteter nedvärderas som löjliga.  

   Enligt Fagrell (2000) är idrott således ett könssegregerande område redan utifrån yngre 

barns perspektiv. Vidare för Fagrell en diskussion kring möjliga orsaker till barnens utsagor 

om idrott. Denna diskussion bottnar i den vetenskapliga idrottsdiskursen som genom sin 

utformning kan ses som en bidragande faktor till barnens könssegregerande syn inom området 

idrott. En aspekt som lyfts är att idrottsforskare fokuserat på den manliga idrotten vilket 

osynliggjort kvinnorna i detta forum.  

    Håkan Larsson (2005) redogör i en artikel för hur man har resonerat kring kön inom ämnet 

idrott och hälsa
6
 utifrån ett historiskt perspektiv. För att använda Larssons (2005, s 98) egna 

ord: ”analysen syftar […] till att synliggöra hur nutidens syn på flickor och pojkar i idrott och 

hälsa, och sätten att resonera om undervisning i detta ämne, har vuxit fram”. I artikeln lyfts 

det fram att ämnet från början utformades utifrån gymnastiken – som i huvudsak var utformad 

för män – med en fokusering på pojkars och unga mäns fysiska fostran. Emellertid sågs det 

även som viktigt att flickor tog del av skolgymnastiken men de ansågs dock inte vara lämpade 

till att genomföra de mest avancerade och ansträngande övningarna. Med andra ord fanns det 

från början ingen större skillnad i undervisningens innehåll för flickor och pojkar (det skall 

dock förtydligas att undervisningen skedde könsåtskild fram till 1980-talet). Larsson 

framhåller emellertid att detta kom att ändras under mitten av 1900-talet då exempelvis 

prestationsinriktade aktiviteter började kopplas samman med pojkar samt att estetik kopplades 

samman med flickor. Larsson ser i och med detta dels en förändring mot att tävlingsidrotten 

fick ett större inflytande i ämnet, framförallt när det gällde pojkarna, dels att flickor och 

pojkar skiljdes åt i form av undervisningens innehåll. Denna förändring syns enligt Larsson 

även tydligt i både 1962 och 1969 års läroplaner. De nästkommande läroplanerna Lgr 80 och 

Lpo 94 präglas däremot av ett jämställdhetstänkande, vilket emellertid skedde på pojkarnas 

villkor. 

   I samband med idrottens ”intåg” i ämnet belyser Larsson (2005) även tävlingsidrottens 

ursprung vilken, precis som gymnastiken, kan härledastill en maskulin bakgrund. Idrott har 

setts och kan även idag till viss del ses som något naturligt för pojkar medan det både setts 

och ses som något problematiskt för flickor. I och med att idrott fick en större roll inom ämnet 

                                                 
6
  För att förenkla använder vi oss både här och i fortsättningen konsekvent av namnet idrott och hälsa, detta trots 

att ämnet under de senaste 200 åren haft andra betäckningar (se Larsson 2005 och Skolverket 2010). 
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idrott och hälsa har således idrottsrörelsens uppfattningar om kön även, för att använda 

Larssons uttryck, invaderat uppfattningen av pojkar och flickor inom ämnet. Detta bidrar med 

andra ord till att en åtskild och även homogeniserad syn av flickor respektive pojkar tagit 

plats och cementerats inom idrottssalens väggar. Även diskussionen kring sam- eller 

särundervisning, som förts sedan 1970-talet, bidrar till att befästa denna syn. Larsson 

framhåller att den diskussion som drivs kring sam- eller särundervisning framförallt utgår från 

två perspektiv; aktivitetsperspektivet och kunskapsperspektivet. Emellertid företräds dessa 

båda synsätt av ett skillnadsperspektiv, det vill säga att man ser pojkar och flickor som 

åtskilda och därmed olika.    

   Larssons (2005) sista del i artikeln berör vad det är som upprätthåller denna 

homogeniserade syn och den manliga överordningen som ovan lyfts fram. Detta kan enligt 

Larsson spåras till en heteronormativitet som bygger på att flickor och pojkar förväntas vara 

heterosexuella och därmed åtskilda: ”… flickorna och pojkarna förväntas utvecklas till just 

flickor och pojkar” (Larsson 2005, s 114).     

   Som Larssons (2005) artikel påvisar är dagens samundervisning i ämnet idrott och hälsa ett 

relativt nytt fenomen då normen under en lång tid har varit särundervisning. Att 

undervisningen i idrott och hälsa skulle hållas åtskild mellan pojkar och flickor sågs under en 

lång tid som självklart och motiverades med att pojkar och flickor har olika kroppsliga 

förutsättningar vilket innebär att undervisningen skulle anpassas därefter. Först i samband 

med att hälsoaspekten allt mer etablerades under 1980-talet blev samundervisning norm i 

ämnet idrott och hälsa. Ett underliggande syfte med att införa denna form av undervisning i 

ämnet var att försöka förbättra jämställdheten i skolan. Paradoxalt nog har dock 

samundervisningen lett till att pojkar får märkbart bättre betyg i ämnet än vad flickor får 

(Skolverket 2010).   

   År 2010 utkom en forskningsrapport som behandlar ämnet idrott och hälsa. Rapporten ingår 

i ett regeringsförsök att öka jämställdheten i den svenska grundskolan. I detta uppdrag har 

Skolverket (2010)  tagit hjälp av forskare från Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH).  

   Då Skolverket (2010) presenterar tidigare forskning på området lyfts bland annat 

problematiken med ämnets innehåll. Forskning visar nämligen att det ofta är vissa aktiviteter 

som i hög grad dominerar ämnet. Exempelvis är olika former av bollspel överrepresenterade i 

undervisningen. Även prestation och tävling har en framträdande roll. Enligt 

Skolinspektionen (i Skolverket 2010) kan detta få som följd att de elever som på sin fritid är 

aktiva i olika former av bollsportsidrotter gynnas i ämnet. I och med att idrottsutövandet på 

fritiden skiljer sig mellan könen – då pojkar i högre grad är aktiva i bollsporter än vad flickor 
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är – blir bollspelets dominans under lektionerna i idrott och hälsa även problematiskt ur ett 

jämställdhetsperspektiv.  

   Genom den undersökning som föreligger rapportens resultat bekräftar Skolverket (2010) 

den bild av ämnet som tidigare forskning visat. Exempelvis har undervisningen i hög grad en 

tendens att sätta bollspel, prestation och tävling i centrum, något som klart tycks gynna en stor 

andel pojkar. Skolverket visar dock också att en stor del av lärarna i ämnet anser sig ha 

kännedom om jämställdhetsfrågor och aktivt arbetar med just detta i ämnet. Skolverkets 

rapport visar snarare att det är själva metoderna och de didaktiska redskapen för att kunna öka 

jämställdheten i ämnet som saknas. Ett vanligt sätt att hantera jämställdhetsproblematiken 

bland lärare är att försöka tona ned de pojkgrupper som anses vara allt för dominanta. Det 

tycks nämligen delvis råda en uppfattning om att de inaktiva och blyga flickorna behöver 

”skyddas” mot dessa pojkgrupper (Skolverket 2010).  

   Det är inte bara i Sverige som jämställdheten i ämnet idrott och hälsa varit ett ämne för 

debatt. I USA har ämnet de senaste 30 åren genomgått liknande förändringar som idrott och 

hälsa har i Sverige. Det gäller inte minst inställningen till sär- och samundervisning. Precis 

som i Sverige har normen i USA under den största delen av 1900-talet varit särundervisning. 

Detta har sedan de senaste 30 åren förändrats och i ett försök att öka jämställdheten 

förespråkades från år 1975 och framåt istället samundervisning. Under de senaste åren har 

dock det amerikanska utbildningsdepartementet återigen möjliggjort för lärarna att i hög grad 

bedriva särundervisning (Hannon & Williams 2008). Det normativa gällande sär- och 

samundervisning tycks således variera över tid. Men finns det då forskning som belyser 

vilken undervisningsform som är den bästa för eleverna? James Hannon och Skip Williams 

(2008) har ställt sig denna fråga och har i en artikel försökt att sammanfatta forskning kring 

den aktuella frågan. Hannon och Williams kommer fram till att tidigare forskning inom 

området är både bristfällig och motsägelsefull. I vissa undersökningar visar det sig nämligen 

att såväl elever som lärare föredrar särundervisning, medan andra studier visar ett motsatt 

resultat. Resultaten varierar även då det gäller elevernas aktivitetsgrad under lektionerna i 

samband med sär- och samundervisning. Hannon och Williams anser därför att mer forskning 

på området behövs. De påpekar vidare att det hade varit intressant om ny forskning utgår från 

en större bredd av aktiviteter. Fram till undersökningen gjordes hade nämligen den mesta 

forskningen utgått från stora och välkända lagsporter, vilket kan ge något missvisande resultat 

(Hannon & Williams 2008).    
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Elevers upplevelser och uppfattningar av ämnet idrott och hälsa  

Ovan har vi redovisat forskning kring dels könsolikheter och dels könskonstruerande. Vi har 

även redogjort för könsrelaterad forskning kring ämnet idrott och hälsa. I detta avsnitt avser vi 

närma oss vår egen uppsats syfte genom att framhålla forskning som behandlar elevers 

upplevelser och uppfattningar av ämnet.  

   I en artikel har Larsson (2004) som syfte att studera elevers upplevelser av ämnet idrott och 

hälsa. Hans förhoppning är att elevernas upplevelser kan tänkas säga något om hur idrott och 

hälsa i dagens skolor är uppbyggt och vilket innehåll samt vilken kunskapssyn som finns i 

ämnet. Som metod har Larsson använt sig av både enkäter och intervjuer med elever i årskurs 

fem.  

   Larsson (2004) uttyder inledningsvis att det delvis finns en relativt enhetlig uppfattning om 

ämnet. Nästan samtliga elever tycks ha en positiv upplevelse av ämnet idrott och hälsa. Detta 

gäller såväl pojkar som flickor och bland annat uppger eleverna att det är kul och viktigt att 

röra på sig. Att ämnet även är en motpol till andra skolämnen som upplevs som stillasittande 

anser eleverna också vara positivt. Så långt råder det följaktligen en relativt stor enighet bland 

eleverna och några signifikanta skillnader mellan flickor och pojkar kan inte utläsas. Även i 

frågan om eleverna vill ha mer eller mindre särundervisning är det svårt att hitta några 

könskillnader. Både flickor och pojkar tycks vara nöjda med den undervisning de för tillfället 

har, oavsett om de har särundervisning eller inte. När det rör sig om frågan beträffande varför 

särundervisning är bra påpekar många elever att det är bra för att pojkar är mer fysiska och 

gillar högre tempo samt att pojkar och flickor gillar olika moment i undervisningen. Här kan 

alltså uttydas de klassiska könsstereotyper som bland annat Lundgren (2000) berör i sin 

avhandling. Precis som Lundgren kommer också Larsson fram till att det bland eleverna även 

finns många som bryter mot dessa stereotyper. Återigen (se tidigare avsnitt) tycks det vara så 

att uppfattningen av vad som är kvinnligt respektive manligt ofta är starkare än hur det i 

verkligheten förhåller sig. Som ett exempel på detta är dans enligt eleverna kvinnligt 

könskodat. Men i kontrast till denna uppfattning är det få flickor som upplever dans som det 

roligaste momentet. En av de slutsatser som Larsson därmed drar i artikelns diskussion är att 

det som lärare är viktigt att ej begränsas till att se flickor respektive pojkar som homogena 

grupper (Larsson 2004). Som hans undersökning visat finns det nämligen betydande 

skillnader inom dessa grupper. Att därmed generalisera det till att pojkar upplever idrotten på 

ett visst sätt medan flickor upplever den på ett annat är således problematiskt.  
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   Karin Redelius (2004) är en annan forskare som utfört en liknande studie som Larsson 

(2004). Redelius undersöker hur elever i årskurs fem och grundskolans senare år uppfattar 

ämnet idrott och hälsa samt även vad som kategoriserar de grupper som är positivt respektive 

negativt inställda till ämnet. Metoden som Redelius använder sig av är framförallt kvantitativ 

genom användandet av enkäter, men denna metod har även kompletterats av intervjuer.  

   Idrott och hälsa är ett ämne som generellt sett, framförallt hos de yngre eleverna, ses som ett 

roligt ämne då eleverna får ett avbrott från skolans ”vanliga” arbete. Det finns även de elever 

som ser ämnet som negativt och då framförallt en viss aktivitet så som exempelvis 

orientering. Redelius (2004) påpekar dock att pojkar generellt sett är mer positivt inställda till 

ämnet samt har bättre betyg än flickor, vilket bidrar till en möjlig slutsats att idrott och hälsa 

kan ses som ett ämne som sker på pojkarnas villkor. Emellertid problematiserar Redelius detta 

och finner, i likhet med bland annat Larsson (2004), att det finns väsentliga variationer inom 

könen. Redelius (2004, s 171) hävdar att ”i vissa fall råder det större variation inom könen än 

mellan könen när det gäller elevernas uppfattning av ämnet”. Ett exempel på detta är att både 

pojkar och flickor som är positivt inställda till ämnet framförallt känner sig glada under idrott 

och hälsa lektionerna medan flickor och pojkar som är negativt inställda till ämnet i mycket 

lägre utsträckning känner sig glada under lektionerna. Därmed framgår det att de positiva 

flickorna och pojkarna har en mer gemensam uppfattning av ämnet än med de negativt 

inställda flickorna och pojkarna. Därav är det, enligt Redelius, svårt att påstå att ämnet idrott 

och hälsa skulle vara ett ämne som sker på pojkarnas villkor. Istället tyder resultatet på att 

ämnets villkor sker på de elever, både pojkar och flickor, som sysslar med föreningsidrott. 

   En slutsats som kan dras av Redelius (2004) undersökning är således att det både finns 

pojkar och flickor som uppfattar ämnet som positivt och pojkar och flickor som uppfattar 

ämnet som negativt. I och med detta går det att påstå att det finns en mängd variationer inom 

könen. Detta leder i sin tur till de olika uppfattningar och upplevelser av ämnet idrott och 

hälsa som Redelius undersökning påvisar. 

Sammanfattning av tidigare forskning  

Som påvisats i detta kapitel anser många forskare att det kan vara problematiskt att studera 

könsolikheter. Trots detta finns det en relativt stor mängd könsrelaterad forskning som utgår 

från kategorierna pojkar och flickor. Exempel på detta är Jakobsson (2000) och Skolverket 

(2006). Forskningen visar bland annat att flickor i samtliga ämnen – förutom ämnet idrott och 

hälsa – har bättre betyg än pojkar. Det påvisas även att vissa ämnen ses som könskodade. 

Bland annat konstateras att ämnena idrott och hälsa samt matematik är typiskt manliga medan 
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i synnerhet samhällsorienterande ämnen ses vara typiskt kvinnliga. Även specifika 

undervisningsmoment inom ämnet idrott och hälsa lyfts av den presenterade forskningen fram 

som könskodade då det bland annat framkommer att bollsspel ses som manligt könskodat 

medan dans ses som kvinnligt könskodat. Jakobsson (2000) och Skolverket (2010) visar 

också att tävlingsmomentet – som existerar i ämnet idrott och hälsa – i högre grad tycks 

uppskattas och tolereras av pojkar än av flickor. Denna forskning tenderar således även till att 

se könsskillnader som något problematiska. 

   När vi i vår uppsats studerar hur elever upplever kategorierna pojkar och flickor i ämnet 

idrott och hälsa har vi inspirerats av de tre moment i ämnet som lyfts fram i föregående 

stycke, nämligen bollspel, dans och tävling. Utifrån dessa har vi valt undersöka tre 

dimensioner i ämnet idrott och hälsa; samspel, estetik och tävlingsmomentet. En anledning till 

detta är att vi anser att dessa tre dimensioner – i och med deras könskodning – kan lyftas fram 

som problematiska ur en jämställdhetssynpunkt. Därav finner vi det intressant att utgå från 

dessa tre i uppsatsen för att därmed undersöka hur elevers upplevelser av könskategorier ser 

ut i dessa tre centrala undervisningsmoment. 

   Som synes finns det relativt omfattande forskning som påvisar skillnader mellan hur flickor 

och pojkar förhåller sig till skolans olika moment och ämnen. I annan könsrelaterad forskning 

(se exempelvis Lundgren 2000 och Karlson 2003) väljer man dock till viss del att bortse från 

kategorierna pojkar och flickor och anser istället att kön ständigt konstrueras. Därmed blir det 

i denna forskning svårt att tala om pojkar och flickor som homogena grupper. Det är 

intressant att observera att den forskning som kan ses som närmast kopplad till vår egen 

uppsats (det vill säga Larsson 2004 och Redelius 2004) i sina resultat påvisar att det finns 

flera variationer även inom könen.  Delar av denna forskning visar vidare att sammanhanget, 

eller med andra ord kontexten, spelar roll för elevernas könsgestaltning. Dessutom påvisar 

såväl Fagrell (2000), Lundgren (2000), Larsson (2004) och Holm (2008) att könsstereotyper 

framträder tydligare på det abstrakta än det konkreta planet. Det vill säga att elever har en 

tendens att dela in flickor och pojkar i stereotypa kategorier då de talar om just pojkar och 

flickor i allmänhet. I de fall då elever talar om sig själva eller andra närstående individer 

tenderar denna stereotypa kategorisering snarare att minska.  

   I könsrelaterad forskning finns följaktligen två skilda uppfattningar angående om man som 

forskare ska studera könsolikheter eller ej – viss forskning anser att det är nödvändigt medan 

annan forskning inte instämmer i detta. I likhet med Jakobsson (2000) m.fl. menar vi att 

forskning om könsolikheter är viktigt för att kunna problematisera pojkars och flickors roller i 

samhället. I vår undersökning är syftet att studera hur elever upplever kategorierna pojkar och 
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flickor i ämnet idrott och hälsa. En förutsättning för att kunna genomföra detta menar vi är att 

använda sig av just dessa kategorier. Detta innebär emellertid inte att vi ser flickor och pojkar 

som två homogena grupper utan i likhet med exempelvis Karlson (2003) är vi i vår 

undersökning öppna för att grupperna kan ses som mångfacetterade. Vi har således enbart valt 

att utgå från kategorierna pojkar och flickor. Om dessa sedan kan ses som två homogena 

grupper eller snarare som en stor heterogen grupp låter vi vårt resultat avgöra. 

   Det ska framhållas att den forskning som framförallt liknar vår egen uppsats, det vill säga 

Larsson (2004) och Redelius (2004), i sina undersökningar använt sig av både enkäter och 

intervjuer. Till skillnad från dessa två forskare har vi enbart valt att använda oss av kvalitativa 

intervjuer i vår uppsats. Vår avsikt är därmed att djupgående undersöka det avsedda 

fenomenet vilket inte varit möjligt om vi enbart använt oss av enkäter. Vidare har tidigare 

forskning som bedrivits inte behandlat gymnasieelevers upplevelser av kategorierna flickor 

och pojkar i ämnet idrott och hälsa vilket vi har för avsikt att göra i vår uppsats. Slutligen går 

det även att påstå, utan att dra allt för vågade slutsatser, att det saknas forskning som studerat 

skolans värld efter det att LGY 11 togs i bruk hösten 2011. Ny forskning kring det aktuella 

området anser vi därför vara av intresse, och i vår undersökning hoppas vi kunna belysa det 

aktuella forskningsämnet ur delvis nya synvinklar. 
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Kön eller genus?  

För att bringa klarhet i hur vi tolkar och använder oss av begreppet kön i denna uppsats avser 

vi här kort redogöra för detta. Låt oss dock börja med genus.  Begreppet genus härstammar 

från engelskans gender som i sin tur kan förklaras såsom det socialt skapade könet. Med andra 

ord går det att påstå att ”genus baseras på en kulturell tolkning av de biologiska skillnaderna 

mellan män och kvinnor” (Gothlin 1999, s 5). Således är genus tätt sammankopplat med det 

engelska begreppet sex, det vill säga det biologiska könet (Gothlin 1999 och Connel 2009).  

Översatt till svenska är det brukligt att använda begreppet kön istället för sex. Det finns dock 

en problematik kring detta enligt Gothlin (1999) då kön har en bredare innerbörd än 

engelskans sex. För att förtydliga, ”… kön innefattar mycket av det som i engelskan ses som 

gender” (Gothlin 1999, s 7). För att göra det enkelt för oss väljer vi i detta avsnitt att prata om 

kön som en synonym med engelskans sex.  

   Kön (biologiskt) och genus (socialt) kan som vi ovan antytt ses som tätt sammankopplade. 

Dock finns det de forskare som anser att kön eller genus (beroende på vad man använder för 

begrepp) framförallt bygger på biologiska faktorer respektive de som anser att sociala faktorer 

har en större betydelse (se exempelvis Eklund 1999 ovan och Connell 2009). I denna uppsats 

har vi valt att använda begreppet kön i bemärkelsen som både biologiskt och socialt betingat. 

Därmed anser vi att biologiska och sociala faktorer har lika stor betydelse. 
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Metodologi  

I detta kapitel avser vi redogöra för uppsatsens metodologiska ansats. De överväganden som 

görs i detta kapitel leder således fram till vilken metod vi använt oss av vid insamlandet av 

empirin samt hur denna empiri har analyserats. 

Vetenskapsteoretiska överväganden och metodansats: Fenomenologi  

Som nämnts i uppsatsens inledning är syftet med denna undersökning att studera elevers 

upplevelser av kategorierna pojkar och flickor i ämnet idrott och hälsa utifrån elevernas egna 

perspektiv. Därför har vi tagit utgångspunkt direkt från elevernas upplevelser och inte tagit 

stöd från någon i förväg bestämd teori vilket hade påverkat resultatet på ett annorlunda sätt. 

Denna utgångspunkt – vilken förövrigt kan ses som induktiv – har lett oss fram till 

fenomenologin som enligt Steinar Kvale och Svend Brinkmann (2009, s 30) typiskt är 

intresserad av ”… att kartlägga hur människor upplever livsvärldsfenomen…”. Därmed har vi 

i vår vetenskapsfilosofiska ansats låtit oss inspireras av fenomenologin som översiktligt 

introduceras nedan.   

   Först och främst ska det klargöras att det finns flera inriktningar inom fenomenologin, så 

som exempelvis Alfred Schütz (2002) sociala fenomenologi, vilka alla dock har haft filosofen 

Edmund Husserl (1859-1938) och hans verk som utgångspunkt. Det är Husserls traditionella 

fenomenologi som vår undersökning är inspirerad av. Fenomenologin i denna bemärkelse 

syftar till att rikta blicken mot ett subjekts livsvärld, det vill säga hur ett subjekt upplever 

”vardagsvärlden” (Thomassen 2007). Exempelvis anser troligtvis de flesta människor i 

Sverige att solen går upp i öst och ner i väst, trots att detta strider mot samtliga naturlagar då 

solen varken går upp eller ner utan står stilla. Ur ett fenomenologiskt perspektiv är det 

emellertid sant att solen går upp i öst och ner i väst då subjektet upplever att solen rör sig från 

öst till väst (exemplet är hämtat från Unemar-Öst 2012). Det ovan framförda exemplet 

beskriver således ett ting (solens ”vandring”) som det framträder och har en mening för oss, 

det vill säga utifrån ett fenomenologiskt ordval; ett fenomen. Det är det meningsbärande 

fenomenet (upplevelsen) hos människan som fenomenologer, och även vi, söker beskriva 

genom tolkning (Thomassen 2007 och Szklarski 2009).  

   Enligt Andrzej Szklarski (2009) är det essensen, det oföränderliga, i den mänskliga 

upplevelsen som fenomenologin är intresserad av att finna. Med andra ord vill man finna 

vissa teman i en eller flera utförliga utsagor av ett fenomen som överensstämmer med 

varandra och lyfta ut denna essens samt därmed det relevanta för studiens resultat. Detta är 

något som vi delvis har valt att förhålla oss till i vår empiriska analys men även att inte 



19 

 

fullfölja i ett visst avseende vilket det kommer föras ett resonemang kring i avsnittet 

”Empirianalys”. Det ska vidare framhållas att vi i vår uppsats ser essens som 

kontextberoende. Det vill säga att den essens vi finner i vår undersökning enbart är gångbar i 

det aktuella sammanhanget och för de aktuella eleverna. Vår syn på essens kan därmed delvis 

ses som sociokulturellt inspirerad. Uppsatsen vilar emellertid på en fenomenologisk 

metodansats varvid det är relevant att framhålla det som många forskare vanligtvis benämner 

såsom ”att sätta parentes kring sin förförståelse om fenomenet”. Grovt sagt handlar detta om 

att den förförståelse som vi har om ett fenomen när vi forskar inte får påverka undersökningen 

på något sätt (se bland annat Bjurwill 1995, Thomassen 2007 och Szklarski 2009).  Schütz 

(2002, s 123) beskriver detta i termer som att individen (forskaren) ”gör ett språng” över till 

”… ett partiellt jag […] ett »Mig», nämligen teoretikern…”. Anledningen är, vilket vi redan 

varit inne på, att fenomenologin bygger på en princip om att nå fram till sakens natur, dess 

essens (Bjurwill 1995 och Szklarski 2009). För att använda Thomassens (2007, s 94) ord; ”när 

vi systematiskt bortser från alla förutfattade meningar vi naturligt har om fenomenet kan vi nå 

fram till en omedelbar upplevelse av fenomenet så som det är givet i sig, det vill säga dess 

”väsen” utan alla ”yttre” bestämningar”. Detta resonemang leder oss även vidare till ett 

antagande om att fenomenologisk forskning innefattar ett induktivt förhållningssätt (Szklarski 

2009). Med andra ord är empirin i fokus i denna uppsats och inte någon teori. Detta påstående 

kan emellertid problematiseras då vår utgångspunkt även skulle kunna ses som deduktiv
7
. 

Med detta menas att vi utgår från ett fenomenologiskt teoretiskt ramverk då vi exempelvis 

nedan presenterar vår analysmetod. Det vi dock åsyftar med ett induktivt förhållningssätt är 

att vi går direkt till empirin för att finna fenomenets essens och inte använder oss av någon 

teori för att förklara denna essens. Det är ur denna synvinkel som vår uppsats bör ses som 

induktiv. 

   Många forskare har ställt sig tvivlande till den traditionella fenomenologin och det som 

ovan benämnts som att sätta parentes kring sin förförståelse om ett fenomen. Martin 

Heidegger (1889-1976) var en av de som vi har valt att kalla hermeneutikinspirerade forskare 

vilka banade ”… väg för en fenomenologi som bygger på antagandet att forskaren inte kan stå 

utanför den värld som undersöks. Forskaren påverkar världen och världen påverkar forskaren” 

(Almers 2009, s 77). Således är det problematiskt att sätta parentes kring sin förförståelse om 

ett fenomen utifrån denna hermeneutiskt inspirerade fenomenologi. Hermeneutiken syftar 

                                                 
7
 Deduktion innebär att man ”… utgår från vissa grundläggande påståenden, axiom, som antas vara sanna” 

(Thomassen 2007, s 49). 
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snarare till det konträra, det vill säga att man som forskare ska skriva fram sin förförståelse 

istället för att sätta den inom parentes (Westlund, Inger 2009). 

   Som ovan påvisats är vi medvetna om kritik som riktats mot traditionell fenomenologi. 

Trots detta har vi valt att inspireras av denna vilket innebär att vårt mål i denna uppsats är att 

sträva efter att sätta vår förförståelse om fenomenet inom parentes för att därmed finna 

fenomenets essens. Sedan är det upp till varje enskild läsare att avgöra om detta är möjligt 

samt om vi lyckas med det. Utifrån detta har vi valt att använda oss av kvalitativa intervjuer 

vilket både Kvale och Brinkmann (2009) och Szklarski (2009) framhåller som en god metod 

inom fenomenologiska studier.  

Kvalitativ intervju 

I en kvalitativ intervju är det själva interaktionen, det vill säga samspelet, mellan den 

intervjuade och intervjuaren som är centralt och det är i denna interaktion som kunskap 

skapas (Kvale & Brinkmann 2009). Utifrån vår fenomenologiska ansats, som ovan 

presenterats, är det också viktigt att hela tiden vara medveten om att det är informantens 

perspektiv som ska hamna i centrum. Det är med andra ord viktigt att ta sig in i 

undersökningspersonens livsvärld för att kunna gestalta dennes upplevelser. I vårt metodval 

har vi främst inspirerats av Kvale och Brinkmanns (2009)  och Jan Trosts (2010) tankar om 

den kvalitativa intervjun. I avsnitten nedan kommer vi mer utförligt redovisa hur vi har valt 

att använda oss av kvalitativa intervjuer i vår uppsats.  

Den kvalitativa intervjun som ett hantverk  

I likhet med Kvale och Brinkmann (2009) har vi framförallt valt att se den kvalitativa 

intervjun som ett hantverk vilket innebär att intervjun ses i det närmaste som en konstform. 

Detta står i kontrast till att strikt följa riktlinjer i samband med empiriinsamlingen vilket är 

vanligt inom positivismen och som Kvale och Brinkmann till viss del anser är oförenligt med 

kvalitativa intervjuer.  

   Vi har i denna uppsats använt oss av en så kallad semistrukturerad intervju, eller som Kvale 

och Brinkmann (2009) benämner det; en halvstrukturerad livsvärldsintervju. Detta är en 

intervjuform som utgår från vissa frågeområden och som – till motsats från en helt öppen 

intervju – tillåter oss som intervjuare att styra in intervjun mot ett specifikt frågefält. I vårt fall 

rör det sig om hur elever upplever kategorierna pojkar och flickor i ämnet idrott och hälsa. 

Som hjälp till att inringa detta område har vi använt oss av en intervjuguide
8
, vilken utformats 

                                                 
8
 Se bilaga 1. 
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med inspiration av Kvale och Brinkmanns rekommendationer. Dessa rekommendationer 

handlar bland annat om att det är viktigt att särskilja forskningsfrågor från intervjufrågor – 

inte minst för att man i sitt intervjuarbete bör tona ner sitt fackspråk och istället bemöta 

undersökningspersonerna på deras egna språk. Risken finns annars att en rad olika språkliga 

missförstånd kan bidra till att intervjun ej fungerar på ett önskvärt sätt. 

   I och med att vi har valt att använda oss av en intervju som är halvstrukturerad finns även 

ett öppet utrymme i intervjun. Detta kan ses som en förutsättning för en kvalitativ intervju. 

Det vill säga att det finns utrymmen för öppna svar vilket tillåter att undersökningspersonen 

på ett fylligt och djupgående sätt kan berätta om sina upplevelser och erfarenheter (Trost 

2010). Denna kombination av ett öppet och strukturerat element i intervjun anser vi 

överensstämmer med vår uppsats frågeställningar samt med vårt val av en fenomenologiskt 

inspirerad metodansats. 

   Eftersom att Kvale och Brinkmann (2009) liknar intervjuarbetet med ett hantverk anser de 

att träning/praktik och ämneskompetens är väsentliga faktorer för att bli en kvalificerad 

intervjuare. Framförallt förmågan att ställa relevanta följdfrågor kräver viss erfarenhet. De 

bägge författarna framhåller vidare att forskaren som person har betydelse i en god kvalitativ 

intervju. Exempelvis krävs en social känslighet och full förståelse för att det är i interaktionen 

med informanten som kunskap skapas. Precis som att det är viktigt att ha goda 

ämneskunskaper påpekar Kvale och Brinkmann att det även är av betydelse att forskaren har 

kunskap om relevanta metoder och teorier. Dock ska man inte låta sig styras blint av dessa i 

arbetet med kvalitativa intervjuer. Med utgångspunkt från denna syn på intervjuprocessen 

som ett hantverk har vi värdesatt träningsaspekten och har därför valt att inför vårt 

intervjuarbete förbereda oss väl genom flertalet testintervjuer.  Likaså har vi endast låtit oss 

inspireras av fenomenologin, vilket innebär att vi inte helt är låsta vid dess ramar. 

Gruppintervjuer eller personliga intervjuer? 

Ett vanligt sätt att genomföra intervjuer på är via gruppintervjuer. En fördel med 

gruppintervjuer är att de ger stort utrymme för interaktion mellan de intervjuade och därmed 

kan svaren också bli mer utvecklade och genomtänka. Andra fördelar med gruppintervjuer är 

att intervjuformen tillåter att en betydligt större mängd personer intervjuas och därmed blir 

undersökningsunderlaget bredare. En svaghet med denna intervjuform är dock att de som är 

språkligt dominanta kan ta över intervjun och att det därmed främst är deras svar som 

framförs. Mer tystlåtna personer får kanske aldrig möjligheten att framföra sina erfarenheter, 

upplevelser eller åsikter. En annan nackdel är att gruppen ofta sluts upp kring en dominerande 
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norm i den grad att variationen i svaren blir i det närmaste obefintlig (Trost 2010). I vår 

uppsats anser vi det vara viktigt att den enskilde eleven får komma till tals. Det är elevers 

individuella upplevelser av könskategorierna i ämnet idrott och hälsa vi valt att undersöka för 

att sedan sammanföra dessa upplevelser till en gemensam essens. Därför har vi valt att 

använda oss av personliga intervjuer.  

 

Maktasymmetri  

I en kvalitativ intervju – och i synnerhet i en personlig sådan – råder det enligt Kvale och 

Brinkmann (2009) ett visst maktförhållande. Det är den intervjuade forskaren som med sin 

vetenskapliga kompetens bestämmer vilka frågor som ska ställas. Undersökningspersonen har 

endast en begränsad möjlighet att styra samtalets riktning. Forskaren har också ensamrätt att 

tolka undersökningspersonens svar. Det råder således, för att använda Kvale och Brinkmanns 

egna ord, ett tolkningsmonopol. Den intervjuande forskaren bör inte heller ta direkt ställning 

till den intervjuades upplevelser eller åsikter och inte heller öppet sympatisera med denne. 

Därmed råder inte samma ömsesidighet i en forskningsintervju som Kvale och Brinkmann 

anser kan känneteckna ett vardagssamtal där personer utbyter åsikter och upplevelser.  

   Det kan vara svårt att eliminera denna maktobalans och istället menar Kvale och Brinkmann 

(2009) att det viktiga är att försöka göra sig medveten om maktasymmetrin och till viss mån 

försöka tona ner denna. Detta av etiska skäl men även på grund av epistemologiska frågor – 

det vill säga hur maktobalansen eventuellt påverkar den kunskap som skapas i intervjun.  

   I vårt intervjuarbete har vi strävat efter att vara medvetna om denna ovan beskrivna 

maktasymmetri. Vi har också försökt att tona ner denna och få undersökningspersonerna att 

känna sig så bekväma som möjligt. Vi anser nämligen i likhet med Kvale och Brinkmann 

(2009) att detta är av intresse inte endast av etiska skäl utan även för att en allt för snedvriden 

maktbalans kan påverka intervjuernas utfall negativt.   

Urval och metod 

Våra kvalitativa intervjuer ägde rum på en medelstor gymnasieskola i en stor svensk stad. I 

vår undersökning gjordes ett urval av tio elever från tre olika naturklasser (år två) med hjälp 

av en idrottslärare på skolan.
9
 Att valet föll på elever som går andra året på naturprogrammet 

beror på att vår undersökning riktar sig mot dem som är vana att arbeta utifrån LGY 11 (som 

                                                 
9
 Läraren valde ut elever som hen ansåg vara ”pratglada” för att på så sätt kunna bidra så mycket som möjligt till 

undersökningen. Denna urvalsstrategi skulle mycket väl kunna kritiseras då den möjligtvis leder fram till att en 

viss typ av elevers upplevelser får utrymme i denna uppsats. På grund av den tidsbegräsning som finns med 

uppsatsen ser vi dock strategin som befogad. 
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eleverna gjort i över ett år). Orsaken till att vi valde att intervjua tio elever är dels att vi ville 

intervjua lika många pojkar som flickor, och dels att Kvale och Brinkmanns (2009) anser att 

antalet informanter i en vanlig intervjustudie bör vara 15 +/- 10. Tio intervjuer kändes således 

rimligt och hanterbart utifrån Kvales och Brinkmanns rekommendationer samt med tanke på 

uppsatsens begränsade omfång. Som vi tidigare nämnt har vi även avgränsat oss till att utgå 

från tre dimensioner i ämnet idrott och hälsa, nämligen samspel, estetik och 

tävlingsmomentet. Genom denna avgränsning anser vi att vår undersökning blir mer hanterbar 

samtidigt som dessa moment kan ses som centrala inom ämnet (se även tidigare kapitel).  

   De elever som medverkade i intervjuerna blev informerade om syftet med vår uppsats både 

en tid innan intervjuerna ägde rum men också i samband med intervjuerna då även ett 

samtyckesbrev undertecknades av eleverna. Det ska emellertid framhållas att vi inte valde att 

framhålla hela syftet med studien vilket förklaras i avsnittet ”Etiska överväganden”. 

   Intervjuerna ägde rum i idrottslärarnas arbetsrum där det även fanns tillgång till en 

soffgrupp att genomföra intervjuerna i. Valet av plats grundar sig framförallt i att det var nära 

till idrottssalen där de övriga eleverna vistades under intervjuerna (klasserna hade 

undervisning samtidigt som intervjuerna genomfördes). Vidare ansåg vi att denna plats var 

relativt tyst vilket medverkade till att det inspelade materialet tydligt hörs samtidigt som vi 

inte stördes av allt för många utomstående ljud.  

   Det är vidare av vikt att nämna att vi valde att vara två som intervjuade. Detta har att göra 

med vår mindre erfarenhet i intervjusammanhang. Genom att båda var delaktiga under 

intervjun kunde vi på så sätt finna stöd hos varandra för att intervjun skulle bli så informativ 

som möjligt. Detta innebär dock att den maktassymmetri som vi ovan resonerat kring 

möjligtvis kan ha ökat. Dock ser vi inte detta som något större problem då vi både innan och 

efter intervjuerna valt att anta en lättsam samtalston för att på så sätt få eleverna att känna sig 

så bekväma som möjligt. 

   Under intervjuerna använde vi oss av en mp3-spelare för att banda intervjuerna vilket 

fungerade problemfritt. Vidare antecknade vi om det var en pojke eller flicka som vi 

intervjuade för att på så sätt minimera risken att tolka inspelningarna felaktigt. Intervjuerna är 

i genomsnitt 15 minuter långa, dock finns det även variationer då den kortaste intervjun är 

cirka 11 minuter medan den längsta är cirka 19 minuter.  

Empirianalys  

Eftersom vi är inspirerade av ett fenomenologiskt perspektiv har vi valt att utgå från en 

fenomenologisk analysmetod som Szklarski (2009) presenterar. Szklarski framhåller att denna 



24 

 

typ av analys är fungerande då man har ett mindre ”brett” empiriskt material, vilket vi anser 

oss ha i denna uppsats. Analysmetoden bygger på sex steg vilka vi nedan lyfter fram. 

   Steg ett innebär att man som forskare, efter transkriberingen, gör en översiktlig genomgång 

av empirin för att på så sätt få en uppskattning om hur relevanta de olika texterna 

(intervjuerna) är för den fortsatta analysen. I detta steg plockas således de texter som inte är 

begripliga eller inte har fokus på studiens syfte, det vill säga de som inte är relevanta för 

studien, bort från den fortsatta analysen.
10

 Vi har vidare kodat de relevanta texterna med 

varsin bokstav (A, B, C osv.) samt även med bokstäverna F (flicka) och P (pojke) för att finna 

en organiserad struktur i vår fortsatta analys. Det andra steget handlar om att finna och 

avgränsa meningsbärande enheter i de olika texterna. Det vill säga att man genom en mer 

detaljerad läsning delar upp varje enskild texts innehåll i enheter, exempelvis meningar. Vi 

avskiljer därmed de meningsbärande enheterna i en text från varandra beroende på 

meningsinnehåll. Nästa steg handlar om att analysera och komprimera innerbörden av varje 

enskild meningsbärande enhet för att få fram dess meningsinnehåll. På så sätt innefattar detta 

steg att omvandla vardagliga beskrivningar till kortare och mer precisa meningar. I det fjärde 

steget sammanförs samtliga meningsenheter, som nu är mer preciserade, till en än mer 

kompakt text. Vi vill därmed ”eliminera eventuella irrelevanta utsagor [,] eliminera 

upprepningar [och] foga samman meningsenheter med ett liknande innehåll” (Szklarski 2009, 

s 116). Det femte och näst sista steget handlar om att finna centrala teman i de komprimerade 

texterna som vi genom tidigare steg skapat. Analyssteget handlar även om att finna 

fenomenets essens, med andra ord de teman som är oföränderliga i texterna. Avslutningsvis 

innefattar det sjätte och sista steget att det resultat som man kommit fram till verifieras av 

informanterna. Det sjätte steget har vi emellertid valt att inte genomföra på grund av att 

informanterna inte varit tillgängliga med anledning av julledighet. 

   Vår analysmetod avser följaktligen att finna fenomenets essens. Vårt syfte i uppsatsen är 

emellertid tudelat. Förutom att söka efter fenomenets essens har vi även studerat om det går 

att uttyda någon skillnad mellan pojkars och flickors upplevelser av könskategorierna. Vår 

uppfattning är dock att det inte är möjligt att genomföra detta om man genomgått samtliga 

steg som ovan presenterats, vilka resulterar i att fenomenets essens synliggörs. För att kunna 

föra ett resonemang kring hur pojkar och flickor förhåller sig till könskategoriera var vi 

tvungna att tänka annorlunda i steg fem. Istället för att sammanföra de olika teman som finns i 

samtliga texter (intervjuer) har vi enbart lyft de centrala teman som finns i vardera text. Med 

                                                 
10

 Vi valde att behålla samtliga texter då vi ansåg att alla var relevanta för studien. 
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andra ord går det att påstå att vi efter vår genomförda analys gått tillbaka och studerat vilka 

centrala teman som återfinns hos varje enskild elevs utsaga. På så sätt har vi studerat och 

jämfört pojkars och flickors upplevelser av kategorierna pojkar och flickor i ämnet. Vår 

analysmetod har således även inspirerats av fenomenografiska tankegångar då vi också vill 

finna skillnader i vår undersökning.  

Säkerställning av kvalitet  

Reliabilitet och validitet är två begrepp som har sina rötter i positivismen och bland annat 

används för att säkerhetsställa kvaliteten i en studie (Kvale & Brinkmann 2009). 

Reliabilitetsaspekten har att göra med hur noggrann man är vid insamlandet av data och i 

analysen av denna. Det vill säga vilka åtgärder som tas för att förhindra att slumpmässiga och 

ej relevanta faktorer påverkar resultatet i studien. Med validitet avses istället om studien 

verkligen undersöker det den har för avsikt att studera (Jakobsson 2000). Relativt vanligt är 

det att dessa positivistiska termer även överförs till kvalitativa studier. Ett exempel på detta är 

Jakobsson (2000) då hon använder sig av termerna i sitt metodavsnitt.  

   Kvale och Brinkmann (2009) ställer sig kritiska till att använda begreppen reliabilitet och 

validitet utifrån dess positivistiska definition och vill istället omformulera begreppen så att de 

blir relevanta inom intervjuforskning. På liknande sätt ställer sig Trost (2010) kritisk till 

begreppen när det rör sig om en kvalitativ intervju. Han framhåller att begreppen är termer 

hämtade från framförallt positivistisk samt kvantitativ forskningstradition och att de därmed 

är svåra att överföra på kvalitativa intervjuer då förhållningssättet i dessa är väsentligt 

annorlunda. Användandet av reliabilitet bygger exempelvis på tanken om att människans 

erfarenheter och tankar är statiska, vilket strider mot själva grundtanken hos en kvalitativ 

intervju. I ett kvalitativt tillvägagångssätt är tanken istället att människor hela tiden förändras.  

   Trost (2010) menar emellertid inte att en kvalitativ forskare kan bortse från kravet att vara 

trovärdig och korrekt. Forskaren måste därmed på andra sätt än att använda sig av begreppen 

reliabilitet och validitet försöka påvisa sin trovärdighet. Detta kan göras genom att forskaren 

tydligt beskriver sina metoder. Målet bör vara att redovisa sin forskning öppet i den grad att 

läsaren och andra forskare själva ska kunna avgöra om resultatet är trovärdigt eller inte.  

   I vår uppsats har vi valt att bortse från de positivistiska begreppen validitet och reliabilitet 

då vi i likhet med Trost (2010) anser att dessa till stor del ej är relevanta i en kvalitativ 

undersökning. I stället har vi valt att i högsta möjliga mån redovisa metoder och vår 

arbetsprocess på ett så öppet sätt som möjligt. Vi eftersträvar också att tydligt förankra våra 

resultat i empirin vilket Staffan Larsson (2005) anser vara viktigt i en kvalitativ undersökning. 
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I en kvalitativ undersökning som är fenomenologiskt inspirerad innebär detta bland annat att 

det är viktigt att säkerställa att de resultat som redovisas i uppsatsen verkligen utgår från 

fenomenets essens. Det är också viktigt att denna essens återfinns i en mängd olika 

upplevelser av fenomenet och inte endast i ett fåtal (Larsson 2005).  

Etiska överväganden  

Att som forskare reflektera över etiska och moraliska
11

 frågor är inte endast något som är 

aktuellt inför själva intervjuarbetet, utan hela forskningsarbetet bör genomsyras av etiska 

överväganden. Vi har i vår uppsats valt att förhålla oss till de etiska principer som lyfts fram i 

texten God forskningssed som i huvudsak är författad av Göran Hermerén (2011). Vi har även 

utgått från de riktlinjer som Kvale och Brinkmann (2009) lyfter fram. Nedan kommer de mest 

centrala etiska övervägandena att redogöras.  

   Olika faser av forskningsarbetet kräver olika etiska överväganden. Under exempelvis 

intervjugenomförandet bör forskaren ha i åtanke att undersökningspersonen kan uppleva 

stress och annat obehag. Det kan också vara så att den intervjuade personens självbild delvis 

förändras. I analysen av empirin uppstår i sin tur andra etiska frågor som hur djupt materialet 

ska analyseras och om informanterna ska få någon möjlighet att delta i denna process (Kvale 

& Brinkmann 2009). Därför är det enligt Kvale och Brinkmann viktigt att hela tiden fundera 

kring vilka etiska problem som kan vara aktuella i varje enskild forskningsfas. Det är med 

andra ord viktigt att forskarnas etiska överväganden ständigt pågår och att man inte begränsar 

sig till ett fåtal etiska regler. 

   Det finns dock enlig Kvale och Brinkmann (2009) och Hermerén (2011) några etiska krav 

som i arbetet med kvalitativa intervjuer är väsentliga att lyfta fram. Ett sådant krav är att 

informera de undersökningspersoner som kommer att delta i studien om hur studien är 

uppbyggd och vilka förutsättningar det är som gäller. Det rör sig bland annat om att berätta 

syftet med undersökningen. Här kan det dock i vissa fall vara problematiskt att fullt ut avslöja 

undersökningens hela syfte för deltagarna. Jakobsson (2000) menar att informanternas 

kännedom om vissa aspekter i undersökningens syfte kan påverka resultatet. I vår uppsats har 

vi valt att inte helt beskriva för eleverna vad undersökningen syftar till. Vi nöjer oss med att 

berätta att vi vill studera elevers upplevelser av ämnet idrott och hälsa. Könsaspekten har vi 

valt att till en början dölja för eleverna. Risken finns nämligen för att elevernas kännedom om 

detta kan komma att påverka hur de besvarar frågorna och därmed studiens resultat. Enligt 

                                                 
11

 Vi har i likhet med Kvale och Brinkmann (2009) valt att inte särskilja på etik och moral i denna uppsats. Detta 

trots att en sådan åtskillnad ibland görs (se exempelvis Hermerén 2011). 
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Hermerén är det viktigt att hela tiden överväga hur mycket information deltagarna ska få. En 

riktlinje är att ge dem så mycket information om studiens syfte som är möjligt utan att riskera 

att undersökningens resultat blir lidande av detta. I sådana fall gäller det att ta hänsyn till i 

vilken mån utelämnandet av information kan tänkas vålla undersökningspersonerna skada 

eller problem. I det här fallet har vi ansett att undersökningspersonerna inte bör ta någon 

större skada av detta utelämnande. Som Kvale och Brinkmann förespråkar kan det i vissa fall 

dock vara lämpligt att efter varje avlutad intervju ge deltagarna full information om studiens 

upplägg och syfte. Detta är också något vi valt att följa.    

   Förutom information om studiens syfte är det även viktigt att deltagarna får kännedom om 

att de när som helst kan avbryta sitt deltagande i studien. Detta gäller i alla led av 

undersökningen. Slutligen är det viktigt att som forskare upplysa deltagarna om att de 

kommer anonymiseras samt vilka regler som gäller angående vilka personer som kommer att 

få tillgång till forskningsmaterialet, det vill säga undersökningens grad av konfidentialitet 

(Kvale & Brinkmann 2009 och Hermerén 2011).  
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Resultat  

I detta kapitel kommer resultatet av vår analys att återges. Kapitlet syftar således till att ge 

svar på de frågeställningar som ställdes i uppsatsens inledning. Vi har valt att redovisa dessa i 

tre avsnitt som grundas i de tre första frågorna, det vill säga; Hur beskriver elever sina 

upplevelser av skillnader mellan flickor och pojkar när det gäller beteende och prestation i 

ämnet idrott och hälsa?, Hur beskriver elever sig själva, det vill säga jaget, i förhållande till 

sina upplevelser av kategorierna pojkar och flickor? och Hur ser elevernas inställning till 

sär- och samundervisning ut? Den fjärde frågan; Hur ser skillnader ut mellan hur pojkar 

respektive flickor upplever ovanstående frågor? redogör vi för som en del inom var och ett av 

de tre avsnitten.  

   Avsnitten syftar med andra ord till att dels finna essensen, det vill säga det oföränderliga i 

elevernas utsagor, dels till att lyfta fram eventuella skillnader mellan flickors och pojkars 

upplevelser. Gällande de essenser som har påträffats ska det framhållas att vi inte funnit något 

tema som samtliga elever helt oproblematiskt instämmer i. Därmed har vi valt ut de essenser 

som tydligast framkom utifrån analysarbetet och som även majoriteten av eleverna instämmer 

i. Vidare är det av vikt att nämna att de resultat som nedan lyfts fram bygger på vår tolkning 

av de intervjuer som genomförts. Därför har vi valt att redovisa resultatet så öppet som 

möjligt, genom att använda oss av många citat, och därigenom låta läsaren följa med i 

tolkningsprocessen. På så sätt kan läsaren även avgöra om våra tolkningar är rimliga. Här vill 

vi återigen lyfta fram de dimensioner som vi utgått från då vi intervjuade eleverna, nämligen; 

samspel, estetik och tävlingsmomentet. För att konkretisera dessa för eleverna valde vi att 

benämna dem som lagspel, dans och rörelse till musik samt tävlingar, vilket även syns i de 

citat som nedan lyfts fram. Det är också relevant att nämna att vi innan varje intervju 

påpekade för eleverna att det just var deras upplevelser vi var ute efter. Därmed är vår 

förhoppning att elevers svar på intervjufrågorna verkligen utgår från deras egna perspektiv.  

   Vi har tagit oss friheten att ta bort och ändra vissa ord då vi citerat för att på så sätt 

underlätta för läsaren. Det rör sig om att vi tagit bort upprepningar, raderat läten såsom ”eh” 

(då eleverna tänker) och vi har även ändrat vissa ord så som ”mm” till ja och ”dom” till de. Vi 

har följaktligen gjort citaten mer läsvänliga utan att för den sakens skull ändrat innehållet. 

Vidare har vi i vissa fall fört samman olika delar av intervjuer vilket markerats med 

hakparenteser. Hakparenteser har dessutom använts för att förtydliga vissa citat. 

Avslutningsvis ska det återigen framhållas att elevernas intervjuer har kodats med 

bokstäverna P (för pojke) och F (för flicka). Efter denna könskodning har intervjuerna även 
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kodats med en till bokstav (A–E) som markerar elevernas turordning. PA står således för 

pojke A och FA för flicka A osv.  

Elevers upplevelser av pojkars och flickors beteende och prestation i idrott 

och hälsa 

I detta avsnitt avser vi redogöra för de centrala teman som återfinns i majoriteten av elevernas 

utsagor, det vill säga essenserna, rörande skillnader i pojkars och flickors beteende och 

prestation i idrott och hälsa undervisningen. Vidare kommer även skillnader mellan flickor 

och pojkars upplevelser av könskategorierna att lyftas fram. Vi har utifrån den analys som 

gjorts funnit tre essenser, vilka nedan presenteras under separata rubriker. 

Dominans i utrymmestagande  

Det mest markanta resultatet som vi funnit utifrån den analys som gjorts kring fråga ett är att 

pojkar upplevs dominera utrymmestagandet i samspel och tävlingsmomentet, då nio av tio 

elever framhåller detta i intervjuerna.  

 

I2: Upplever du att killar och tjejer agerar olika i lagspel?  

FA: Ja, jag kan tycka att tjejer ofta är mer försiktiga, kanske håller sig undan lite mer. 

Framförallt om det är bollsporter så brukar killarna dominera oftast.  

 

PC: I helhet så skulle jag säga att det är killarna som tar mest utrymme.  

I1: Okej, och hur ser du det? […].  

PC: Jo men de kan vara lite mer dominanta skulle jag säga, i tävlingen. 

 

Enligt elevernas upplevelser dominerar således pojkarna utrymmestagandet i både samspel 

och i tävlingsmomentet. Flickorna tar däremot mindre utrymme under dessa moment vilket 

det första citatet påvisar. Men hur ser då pojkarnas och flickornas utrymmestagande mer 

konkret ut under de lektioner som innefattar de två momenten? Följande citat låter oss får en 

inblick av detta: 

 

I1: Upplever du att killar och tjejer agerar olika i lagspel på idrotten?  

PA: I allmänhet så tar killar för sig mera, enligt mig […].  

I2: På vilket sätt tar de för sig mer?  

PA: Ja kanske vill ha mer passningar om det är fotboll eller handboll… ropar mera, snackar 

mera.  

I2: De blir mer högljudda?  

PA: Ja. 
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I2: Om [lärarens namn] kommer och säger idag ska vi ha tävlingar vilka syns och hörs mest då?  

FD: Då är de väl killarna som är extrema i sådana fall, men det blir det här att de blir lite 

övertaggade, och tjejerna kanske inte ställer sig och skriker lika mycket. 

 

I1: Upplever du att tjejer och killar agerar olika i lagspel?  

FB: Ja alltså, det brukar väl vara så att killarna tar för sig lite mer, än vad tjejer gör.  

I2: Kan du ge något exempel?  

FB: Nej men är det, spelar man fotboll så kanske killarna är lite mer på medan tjejerna är mer 

tillbakadragna. Så brukar det vara. […] Flickorna kör kanske lite mer schysstare spel medan 

killar är rätt så här, hårda skott och, springer på personer medan tjejer, vi tänker väl lite mer på 

att få med alla. Killarna är väl mer tävlingsinriktade. De ska vinna.   

 

Som dessa tre elever tycks påpeka tar pojkarna större utrymme under samspel och tävlingar 

då de både hörs mer och är mer hårdhänta. Flickorna framhålls däremot som mindre 

högljudda och mer tillbakadragna. Andra elever lyfter på liknande sätt fram detta då de bland 

annat framhåller att pojkar är ”… mer framåt…” (PE), de ”… hörs mest…” (FE), och är ”… 

mycket fysiska” (PB) medan flickorna lyfts fram som ”… mer försiktiga…” (FA), ”... inte 

våga[r] ta i…” (PB) och är ”… lite mer tillbakadragna…” (FD).  Det framkommer alltså i 

intervjuerna att pojkar både syns och hörs mer, det vill säga att de upplevs ta ett större 

utrymme, än vad flickor gör i momenten samspel och i tävlingar. Flertalet elever lyfter dock 

även fram att detta är en generell bild av hur de upplever pojkar och flickor i ämnet då även 

individen och dess tidigare erfarenheter samt aktiviteten har en betydande roll i frågan om 

vem det är som tar störst utrymme under lektionerna. På frågan om några tar för sig mer i 

lagspel svarade exempelvis en flicka ”… det beror ju också på lite hur bra man är på 

sporten…” (FE). Även en pojke belyser detta; ”… ja, och det tror jag beror mycket på vilken, 

tidigare erfarenhet, man har av sporter och lagsporter” (PB). Därmed finns det enligt flertalet 

elever även de flickor som tar större utrymme och de pojkar som tar mindre utrymme i ämnet 

idrott och hälsa. Vi vill även här framhålla att individens och aktivitetens roll är mer eller 

mindre återkommande i de intervjuer som genomförts, varvid detta resonemang även gäller 

för hela resultatkapitlet. 

   Generellt sett tar pojkar således enligt elevernas upplevelser ett större utrymme i samspel 

och tävlingar. I estetiska moment är eleverna dock mer neutrala i sina svar kring vem som tar 

störst utrymme. Majoriteten av elevernas svar tyder på att det inte finns någon större skillnad 

mellan könskategorierna gällande utrymmestagande i estetiska moment, vilket följande två 

citat visar: 
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I1: Tar killarna och tjejerna lika stort utrymme i just de här lektionerna? […].  

FB: Ja alltså i min klass tycker jag ändå det. Vi har ju dansat några gånger och då gick ju alla in 

[för] det. Så då blev det ju roligt.   

I2: Både killar och tjejer, det var ingen skillnad där?  

FB: Nej. 

 

I1: Känner du att killar och tjejer tar lika stort utrymme i de här momenten eller finns det någon 

skillnad där? […]. 

PC: Visst så kan vi killar liksom skratta och prata eller liksom skämta högt när vi dansar och 

sådär, då är det fortfarande vi som hörs mer, men sen så kan liksom tjejerna också skoja med 

varandra ibland och sen så kan de också på så sätt höras mer det är lite olika.  

I1: Okej så där är det mer lite jämt det är ingen som [tar] speciellt [utrymme].  

PC: Det är blandat skulle jag säga. 

 

Dessa två citat antyder att pojkar och flickor upplevs som mer lika gällande utrymmestagande 

då exempelvis pojken framhåller att både flickor och pojkar hörs under dessa lektioner. Andra 

elever påpekar dock att pojkar och flickor tar utrymme på olika sätt. Det vill säga att flickorna 

enligt vissa exempelvis upplevs synas mer medan pojkarna hörs mer. 

 

I1: Känner du att tjejer och killar tar lika stort utrymme under de här lektionerna då?  

PD: Under de där lektionerna då, tar tjejerna mer utrymme då.   

I1: Okej på vilket sätt eller hur?   

PD: Då är de väl de som är villiga och kanske visar mera rörelser i danssteg till exempel och 

sådant där. 

I1: Hur är det om du tänker på, vem som hörs mest då under de här lektionerna […].  

PD: Under lektionerna är de fortfarande killarna som hörs mer och då är det mest inte positivt då 

är det negativa kommentarer – vad tråkigt, och va ja inte dans o sånt där.  

I1: Så killarna tar mer, de hörs mer men tjejerna kanske syns mer.  

PD: Ja tjejerna de syns mer, i det här fallet då om man tänker på estetik.  

 

På så sätt är det i dessa fall svårt att göra någon tolkning kring vem som tar störst utrymme då 

både flickor och pojkar tar utrymme men på olika sätt. Därmed har vi valt att låta dessa 

elevers upplevelser räknas som mer neutrala, det vill säga att de inte vet vem som tar det 

största utrymmet. En tredje typ av svar som vi har fått från ett par elever är att de är 

tveksamma till vem som tar störst utrymme i estetiska moment.  

 

I1: Finns det någon skillnad [i beteende] när ni har de här momenten?  
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FC: Nej jag ser inte så stora skillnader faktiskt.  

I2: Det är inte så att någon viss grupp tar för sig mer syns mer? […].  

FC: Nej alltså jag vet inte det är sådana fall om någon ska ta för sig där så är det tjejerna som tar 

för sig där men samtidigt där tycker inte jag att det syns så mycket.   

 

Dessa elevers svar har vi tolkat som allt för tveksamma för att kunna kategoriseras så som att 

något kön dominerar utrymmestagandet.   

   Emellertid finns det även de elever som påpekar att antingen flickor eller pojkar tar större 

utrymme i estetiska moment. En pojke uttrycker sig så som ”… fortfarande killarna som är 

mer högljudda skulle jag vilja säga...” (PA) då han svarar på frågan om det finns några andra 

skillnader i estetiska moment. Ytterligare går det att tolka en flickas svar så som att flickor tar 

större utrymme då hon påpekar att ”… där [i estetiska moment] tror jag nästan att det är 

tvärtom att tjejer alltså tar för sig mer…” (FA). Det är emellertid enbart två elever som 

motsäger sig övriga elevers upplevelser av att pojkar och flickor tar lika stort utrymme i 

estetiska moment. Detta tyder på att elevernas upplevelser om vem som dominerar utrymmet i 

estetiska moment, till skillnad mot i samspel och i tävlingsmomentet, är neutrala - det vill 

säga att inget av könen kan anses ta större utrymme än det andra. Utifrån detta är det möjligt 

att påpeka att utrymmestagandet är styrt av de moment som undervisningen innefattar.  

Tävlingskaraktär 

Nästa essens vi funnit som berör elevers upplevelser av skillnader mellan flickor och pojkar 

har redan skymtats förbi i ett av citaten ovan. Majoriteten av elevernas svar går nämligen att 

tolka som att pojkar upplevs vara mer tävlingsinriktade än flickor under idrottslektionerna. 

Detta syns då eleverna pratar om hur de upplever framförallt tävlingsmomentet i skolan, men 

även då de förhåller sig till samspel. Nedan lyfts tre exempel vilka kan tolkas som att eleverna 

upplever pojkar som mer tävlingsinriktade än flickor.  

    

PE: Det är väl utövandet av själva sporten, att man är mer framåt att man verkligen, man 

engagerar sig mer för att vinna, man ser vinsten som slutmålet det är inte själva utförandet, jag 

tror att tjejerna ser mer utförandet och om ha roligt, och det är klart att vi killar gör också men 

jag tror det är mer att vi inriktar oss på vinsten.  

 

I2: Varför tror du killar märks mest i tävlingen, har du någon tanke om det alls eller?  

FE: (skratt) impar på tjejer nej jag skojade bara, men, de vill visa vad de går för, det är så, tjejer 

vill också göra det men, jag tror killar tar steget längre faktiskt. 

I2: De vill hävda sig mer?  
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FE: Exakt. 

 

I2: Så du upplever att såväl killar som tjejer tycker att det är kul att tävla och att det inte finns 

någon skillnad direkt.  

FD: Ja fast det finns ju alltså det finns väl men det är också såhär jag tycker, ja jag skulle väl 

säga att en del killar tycker väl det är mer roligt och tävla än en del tjejer.  

I1: Så återigen till det generella, så är pojkarna lite mer.  

FD: Ja men det är väl för att de taggar upp varandra och står och bara – å jag ska krossa dig och 

sådär visst det kan ju jag säga till mina kompisar också, men alla kanske inte har det sättet så.  

I2: Så du upplever att killar kanske blir lite mer extrema gällande tävlingar.  

FD: Precis, de kan bli lite mer extrema.  

 

Som citaten ovan visar är det möjligt att tolka elevernas svar som att pojkar upplevs som mer 

tävlingsinriktade än flickor. I ovanstående citat framkommer detta bland annat då pojkar 

upplevs vara mer extrema och fokusera mer på vinsten medan flickor mer betonar att ha roligt 

i undervisningen. Det finns fler exempel på detta som eleverna lyfter fram i intervjuerna. 

Exempelvis upplever en flicka att pojkar är mer tävlingsinriktade då hon påpekar att ”… de 

[killarna] har väl mer att de måste bevisa och de har större prestige. De måste, de kan inte 

förlora medan tjejer kanske mer kan ta en förlust…” (FB). En pojke framhåller det som ”… 

nu så generaliserar jag men i alla fall det är vi killar vill att det är vi som ska vara bäst, vi vill 

göra mål […] [I2:] så killar de vill vinna mera [PC:] ja precis…” (PC). Dessa två citat menar 

vi kan tolkas som att pojkar upplevs vara mer tävlingsinriktade och i större grad vill vinna än 

flickorna som enligt det ena citatet kan ta en förlust.  

   Emellertid finns det även de elever som menar att det inte finns någon större skillnad mellan 

pojkar och flickor då det handlar om tävlingsinstinkt i idrott och hälsa undervisningen. Dessa 

elever betonar istället individen, vilket följande citat belyser:  

 

I1: Om vi kollar på skillnader återigen då fast i tävlingsmomentet tycker du att det finns några 

skillnader? […].  

I2: Att några är på ett visst sätt eller att vissa tar för sig mer? […]. 

FC: Nej jag tycker nog det är ganska mycket från person till person också där.  

 

En annan elev är inne på samma spår: 

 

PD: Där finns inte så stor skillnad jag tror det beror på, då där är vi mer individuellt, hur 

tävlingsinriktad man är, vi har alltså många tävlingsinriktade killar och många tävlingsinriktade 

tjejer faktiskt, så där är mer individuellt spelar roll då. 



34 

 

 

Dock är dessa elever i minoritet, då det är fler elever som upplever pojkar som mer 

tävlingsinriktade än flickor. Det ska även nämnas att vissa av eleverna är otydliga om de 

upplever att antingen pojkar eller flickor är mer tävlingsinriktade. Vid ett tillfälle kan de 

påpeka att pojkarna är mer tävlingsinriktade medan de vid senare tillfälle kan framhålla att det 

inte finns någon speciell skillnad. I dessa fall har vi avvägt hur många gånger eleven 

framhåller det ena eller det andra svaret samt med vilken styrka eleven lyfter alternativen. 

Därefter har vi tolkat elevens berättelse i sin helhet och på så sätt avgjort vilken upplevelse 

eleven förmedlar kring vem som har mest tävlingsinstinkt av flickor och pojkar.
12

 Ett exempel 

på ett sådant tolkningsproblem ger en pojke som vi redan citerat då han framhåller att ”… nu 

så generaliserar jag men i alla fall det är vi killar vill att det är vi som ska vara bäst, vi vill 

göra mål […] [I2:] så killar de vill vinna mera [PC:] ja precis…” (PC). Detta följer han sedan 

upp med ”… det finns ju killar som är liksom som är det spelar ingen roll ifall vi vinner […] 

sen så finns det jättemånga [tjejer] som såhär ja vi vill vinna […] så att det är olika från 

person till person om man är, om man har en vinnarskalle eller om man inte har det…”. 

Utifrån detta är det svårt att avgöra om pojkar har en större tävlingsinstinkt än flickor. Det 

som avgör att vi har tolkat att denna pojke upplever pojkar som mer tävlingsinriktade än 

flickor är att han vid ytterligare ett par tillfällen framhåller pojkar som mer tävlingsinriktade. 

Bland annat påpekar han att ”… jag tror att det kan vara för att vi killar har en jäv[la] 

vinnarskalle…” (PC) då han svarar på frågan kring varför han upplever att pojkar är mer 

dominanta i tävlingar.  

   Utifrån den tolkning och analys vi gjort av intervjuerna har vi, som ovan påpekats, funnit att 

pojkar upplevs vara mer tävlingsinriktade än flickor i framförallt tävlingsmomentet men även 

i samspel av olika slag. En intressant iakttagelse som går att göra här är att estetiska moment 

knappt berörs då elever talar om vem de upplever som mer tävlingsinriktad. 

Prestation i estetiska moment 

Den sista punkten som vi redogör för i detta avsnitt gäller vem av pojkarna och flickorna som 

presterar bättre i estetiska moment. Majoriteten av eleverna antyder nämligen att de upplever 

att flickor är bättre än pojkar i estetiska moment. Emellertid ska det här påpekas att de flesta 

elever använder sig av dans som en synonym till estetiska moment. Detta beror troligtvis på 

att vi, när vi presenterade området estetiska moment konkretiserade begreppet så som dans 

                                                 
12

 Denna tolkningsstrategi gäller för hela resultatkapitlet. 
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och rörelse till musik för eleverna vilket sannolikt påverkat elevernas svar. De två följande 

citaten belyser att eleverna upplever att flickor är bättre i estetiska moment: 

 

I1: Vilka tror du är bättre då i de här momenten? […].  

PC: Bättre är ju tjejer för oftast så har de flesta dansat eller så dansar de nu alltså på fritiden.  

I2: Så tjejerna är bättre än killarna?  

PC: Ja. 

 

I2: Är tjejer eller killar bättre i dans.  

PD: Ja tjejer kanske kan vara bättre i dans, de dansar ju oftast säkert, de kanske gillar och dansa, 

med tanke på alla dansfilmer och sådant där bara.  

I1: Men hur upplever du det här på lektionerna liksom är de.  

I2: Hur syns det?  

PD: Lektionerna, det syns bara jag vet inte faktiskt […] Det är som att de gillar det alltså.  

I1: Men du upplever att tjejer är bättre helt enkelt på de här lektionerna.  

PD: Ja tjejer är bättre på att dansa då än killarna, på lektionerna då, de deltar mer, mer 

engagerade. 

 

Dessa båda elever upplever att flickor är bättre än pojkar i estetiska moment då de framhåller 

att flickorna är bättre på att dansa samt är mer engagerade. På liknande sätt gör flertalet elever 

både genom klara besked, så som denna pojke gör ”… tjejerna är de som utövar det bäst om 

man säger det så då… (PE), men även genom mer tveksamma svar vilket nästa flicka 

exemplifierar då hon svarar på frågan om det finns några skillnader mellan eleverna då de 

dansar: 

 

FC: Oftast kan man ju känna att tjejer överlag kanske är lite bättre egentligen precis som att 

killar är lite bättre på lagsporter och så. Men sen så tycker jag ändå i och för sig att om man 

tänker att hur folk försöker och att de kämpar liksom för att blir bättre då tycker jag inte att det 

är någon skillnad alls, överlag överhuvudtaget. 

 

I detta fall har vi tolkat elevens svar som hon upplever att flickor är lite bättre i estetiska 

moment då hon först framhåller det som att flickorna är det. Dock kontrar hon detta påstående 

en aning, men detta handlar enligt vår tolkning om hur alla kämpar och strävar mot att bli 

bättre, inte att de är lika bra. Nedanstående citat visar vidare en intervju där vi tolkat elevens 

svar som att det inte finns några skillnader i vem som är bättre i estetiska moment.  

 

I2: Men upplever du att tjejer är bättre på att dansa då än killar. 
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FE: Jag brukar inte lägga märke till det men om man tänker i allmänhet så tror jag faktiskt tjejer 

är bättre. 

I1: Om du kollar på din klass? […].  

FE: I klassen är det, det är blandat, det är inte så här att, det beror på hur man visar de också vi 

säger om någon hade varit jättebra på dans hade den såklart visat det, men i vår klass tror jag 

inte det är någon som är så jätte bra på dans, så alla delar ju med sig av sina kunskaper, så man 

ser inte direkt någon stor skillnad på, hur tjejer gör och hur killar gör […].  

 

Flickan påpekar i början av citatet att hon upplever att flickor i allmänhet är bättre i estetiska 

moment än pojkar. Trots detta är hon mer tveksam då vi ställer motfrågan hur det är i hennes 

egen klass. Detta medför att vi tolkat att flickan inte anser att vare sig flickor eller pojkar är 

bättre då vi förlitar oss till det svar som tydligast kan tolkas som att de bygger på hennes 

upplevelser från idrott och hälsa undervisningen.  

   Vissa elever framhåller, till skillnad mot de otydliga svar vi ovan exemplifierat, mer tydligt 

att de inte tycker att någon könskategori kan ses som bättre än den andra utan att det är mer 

individens erfarenheter som spelar in.  

 

I1: Upplever du att tjejer eller killar är bättre i dans? […].  

FD: Jag vet inte, de är det är väl mer folk som är stela då som kanske inte har en så bra fördel 

(skratt).  

I1: Så att, det handlar mer om liksom individerna alltså vem som är duktig på.  

FD: Ja det tycker jag.  

 

   Det finns således även de elever som inte upplever att flickor är bättre i estetiska moment 

utan ser flickor och pojkar som jämbördiga prestationsmässigt. Emellertid återger majoriteten 

av eleverna att flickor upplevs vara bättre än pojkar i estetiska moment vilket bidrar till att 

detta, enligt vår mening, bör ses som essensen utifrån elevernas utsagor. I detta sammanhang 

ska det även lyftas fram att pojkar framförallt upplevs som mer negativa än flickor till 

estetiska moment då detta framkommer i flertalet intervjuer. Följande citat påvisar detta; ”… 

jag menar det är sällan man hör en suck från tjejerna liksom när det [estetiska moment] 

kommer på planeringen och det är sällan, en suck uteblir bland killarna när, det ska vara 

det…” (PB). Vi har dock valt att inte fördjupa detta i avsnittet på grund av uppsatsens 

begränsade omfång, dock återkommer vi till detta i vår diskussion. 
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Skillnader mellan pojkars och flickors upplevelser 

I texten ovan har vi behandlat elevernas upplevelser av könsolikheter utan att ta hänsyn till 

skillnader mellan pojkar och flickor. Men skiljer sig då pojkars och flickors upplevelser åt 

gällande de tre essenser vi lyft fram? Gällande utrymmestagande är eleverna relativt 

samstämmiga. I dimensionerna samspel och tävlingsmomentet upplever samtliga elever utom 

två flickor att pojkar dominerar utrymmestagandet. Exempelvis svarade en av flickorna 

följande, då hon fick frågan om pojkar och flickor tar lika stort utrymme i relation till 

tävlingsmomentet:  

 

FC: Där känner jag nog att alltså […] att där är det verkligen så för att alla vill vinna, så där 

tycker jag att alla tar för sig lika mycket faktiskt. 

 

Denna flicka tycks följaktligen mena att varken pojkar eller flickor tar större utrymme i 

tävlingar. Den andra flickan framhåller emellertid att hon inte ser någon skillnad gällande 

utrymmestagande under lagspelslektionerna (FE). I de estetiska momenten finns det däremot 

ingen skillnad i pojkars och flickors upplevelser av utrymmestagande. Samtliga elever utom 

en pojke (PA) och en flicka (FA) upplever nämligen att vare sig pojkar eller flickor tar ett 

större utrymme i estetiska moment.  

   Skillnaderna mellan könen är därmed inte särskilt stora då det gäller elevernas upplevelser 

av utrymmestagande i de tre dimensionerna samspel, estetik och tävlingsmomentet. Den 

(mindre) skillnad som går att finna är dock att flickor i mindre grad, än pojkarna, tycks 

uppleva att pojkar tar större utrymme i undervisningen i idrott och hälsa. 

   Som resultatet tidigare påvisat upplevs även pojkar vara mer tävlingsinriktade än flickor 

enligt eleverna. Detta är en samstämmig syn som går att finna hos majoriteten av eleverna. 

Ovan lyfts emellertid två citat (se sida 33) från dels en pojke och dels en flicka som motsäger 

denna samstämmighet. Dessa betonar istället vikten av individens tävlingsinstinkt och gör 

ingen skillnad mellan flickor och pojkar. Förutom dessa elever finns det ytterligare två, en 

pojke (PB) och en flicka (FA), som är osäkra i sina svar då de både framhåller pojkar som 

mer tävlingsinriktade men även avviker från detta. Pojken påvisar ett tydligt exempel på detta 

då han först framhåller att ”… ja killar är ju vanligtvis i alla fall mycket fysiska och lite 

pondus om det är någon match eller någonting, vill ta plats, vill avgöra…” för att sedan 

påpeka att ”… i just tävlingsmomentet oavsett vilken aktivitet det är så [är] viljan [mellan 

flickor och pojkar] lika stor att vinna...” (PB). Dessa två elever har vi tolkat som att de inte ser 

vare sig pojkar eller flickor som mer tävlingsinriktade. Utifrån detta konstaterande går det 
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därmed inte att se någon skillnad mellan hur flickor och pojkar upplever elevers 

tävlingsinstinkt i undervisningen. Detta eftersom det både är lika många pojkar som flickor 

som upplever att pojkar är mer tävlingsinriktade än flickor samt lika många flickor som 

pojkar som inte upplever någon skillnad beträffande kön och tävlingsinstinkt.  

   Inom den sista essensen som vi hittat i elevernas svar, det vill säga att flickor upplevs vara 

bättre i estetiska moment än pojkar finns det emellertid en mer markant skillnad i pojkars 

respektive flickors utsagor. Fyra av de fem pojkar som analysen och resultatet grundas på 

framhåller flickor som bättre i estetiska moment. Tre av dem har ovan citerats och den fjärde 

pojken uttrycker sig på följande sätt: 

 

PB: Jag upplever att det är en stor skillnad. Det är fler tjejer som har dansat […].  

I1: Så det handlar om tidigare erfarenhet i ämnet [estetik]?  

PB: Jag tror det och där har ju tjejer större tidigare erfarenhet.   

I2: Du märker att tjejerna, är bättre helt enkelt då?  

PB: Ja. 

 

Således går det att konstatera att majoriteten av pojkarna upplever att flickor är bättre i 

estetiska moment. Ett undantag från detta utgör dock den femte pojken då han är osäker kring 

vilken av könskategorierna som är bättre i estetiska moment. Han påpekar att ”… man kan ju 

inte riktigt se om tjejerna är bättre eftersom att, det finns säkert många tjejer som dansar på 

sin fritid men det dras inte upp på den nivån liksom” (PA). Citatet visar att pojken är osäker 

kring vem han upplever som bättre i estetiska moment och han kan därför inte räknas till de 

övriga pojkarna som ovan framhållits.  

   De flesta flickorna upplever, till skillnad från majoriteten av pojkarna, att inte vare sig 

flickor eller pojkar är bättre i dans. De två citaten som framhålls på sidorna 35-36 belyser 

detta på ett bra sätt liksom även följande flicka gör då hon påpekar att ”… jag kan inte dansa. 

Så att det, men vissa kanske tycker att tjejer ska kunna dansa. Killar ska kunna spela fotboll. 

Men, nej jag tycker ändå att man är bra på olika grejer. Och det är viktigt att ta hänsyn till” 

(FB). Givetvis finns det även de flickor som upplever att flickor är bättre på de estetiska 

momenten i ämnet idrott och hälsa vilket framkommer på sidan 35 då en flicka påpekar att 

”oftast kan man ju känna att tjejer överlag kanske är lite bättre…” (FC).  

   Utifrån detta går det med andra ord att påpeka att flickors och pojkars berättelser skiljer sig 

en aning åt då de pratar om vem de upplever som är bättre i estetiska moment av de bägge 

könen. Medan pojkarna framförallt framhåller flickorna som bättre i dessa moment, är det 
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vanligare att flickorna inte ser någon av könskategorierna som bättre utan snarare betonar 

individens tidigare erfarenheter på området. 

Sammanfattning  

Sammanfattningsvis har vi utifrån vår första forskningsfråga funnit tre essenser som är 

genomgående i majoriteten av elevernas utsagor. Dessa benämner vi som pojkar upplevs 

dominera utrymmestagandet (vilket förövrigt är den tydligaste essensen), pojkar upplevs vara 

mer tävlingsinriktade än flickor och flickor upplevs vara bättre än pojkar i estetiska moment. 

Det ska dock framhållas att vi i vår uppsats avsett att finna skillnader mellan könen, vilket 

medfört att vi i intervjuarbetet fokuserat på just skillnader. Trots detta uttrycks många av de 

skillnader som elever upplever på ett vagt sätt
13

 och flertalet elever lyfter att individen och 

aktiviteten även spelar roll. Därmed tycks det som att eleverna ej lägger särskilt stor vikt vid 

könskillnader. Förutom de elever som i viss mån belyser skillnader mellan flickor och pojkar 

finns det även de elever som inte håller med om dessa skillnader då de snarare antyder att 

pojkar och flickor är mer lika varandra. Det vill säga att de elever som exempelvis inte 

upplever att flickor är bättre i estetiska moment tycker att det är svårt att avgöra om någon av 

könskategorierna kan ses som bättre än det andra. Det är ovanligt att någon helt motsätter sig 

ett av dessa tre påståenden i intervjuerna, exempelvis genom att påpeka att pojkar är bättre i 

estetiska moment än flickor.   

   När det gäller skillnader mellan hur pojkar respektive flickor förhåller sig till de tre 

essenserna varierar de kring hur markanta de är. Utifrån den första essensen, som handlar om 

utrymmestagande, finns det en mindre skillnad mellan könen då flickor i mindre grad än 

pojkar tycks uppleva pojkar som dominanta då det gäller utrymmestagande. Kring den andra 

essensen som lyfts fram, det vill säga att pojkar upplevs vara mer tävlingsinriktade än flickor, 

finns det inga skillnader mellan könen. Lika många flickor som pojkar upplever att pojkar är 

mer tävlingsinriktade än flickor. Beträffande vem som upplevs vara bättre i estetiska moment 

finns det dock en mer markant skillnad mellan flickors och pojkars utsagor. Flickor framhålls 

i större utsträckning som bättre i estetiska moment av pojkarna, medan majoriteten av 

flickorna däremot inte ser något av könen som bättre i dessa moment. Utifrån detta är det 

möjligt att påstå att pojkar lägger något större vikt vid könskillnader och därmed även vid 

könskategorierna än flickorna. Dock ska detta inte ses som någon markant skillnad då 

eleverna, som ovan nämnts, överlag inte lägger särskilt stor vikt vid könskillnader.
 

                                                 
13

 Med ”vagt sätt” menar vi att eleverna inte tenderar att prata om skillnaderna som stora då de ofta använder sig 

av begrepp så som ”brukar”, ”oftast”, ”lite mer” och ”kanske” i samband med att de uttrycker sina upplevelser.  
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Skillnader mellan jaget och det generella 

I avsnittet ovan har det konstaterats att elever till viss del upplever skillnader mellan pojkar 

och flickor i idrott och hälsa-undervisningen. Den mest markanta skillnaden är att pojkar 

upplevs dominera utrymmestagandet i tävlings- och samspelsmomenten. Andra skillnader är 

att pojkar upplevs vara mer tävlingsinriktade än flickor och att flickor upplevs vara duktigare 

än pojkar samt mer positiva till estetiska moment. Det tycks således bland eleverna finnas en 

– om än något vag – bild av hur en stereotypisk flicka respektive pojke bör agera och uppföra 

sig i undervisningen i idrott och hälsa.  Men finns det då de elever som bryter mot dessa 

upplevda skillnader mellan könen? I detta avsnitt ska vi redovisa hur elever talar om sig själva 

i förhållande till de könsskillnader som har lyfts fram i föregående avsnitt. Inledningsvis 

kommer vi fokusera på undersökningens flickor, för att sedan vända fokus mot pojkarna. 

   I avsnittet ovan har det framkommit att det finns vissa skillnader i hur flickor och pojkar 

upplevs under idrott och hälsa undervisningen. Dessa skillnader har påvisats av både flickor 

och pojkar – i vissa fall i olika grad – men hur förhåller sig flickor till dessa skillnader när de 

utgår från sig själva? I det analyserade materialet visar det sig att en majoritet av flickorna på 

ett eller annat sätt kan tolkas vända sig mot dessa utmålade könsskillnader när de utgår från 

sig själva. Exempel på detta är att några av flickorna antyder att de tar för sig och dominerar 

utrymmet mer likt pojkarna i samspel:  

 

I1: Men du tillhör inte någon av de här tjejerna som blir liksom tillbakadragna mer då utan du är 

med killarna, och kör på liksom? 

FA: Ja ja. 

 

FB: Nej men är det, spelar man fotboll så kanske killarna är lite mer på medan tjejerna är mer 

tillbakadragna. Så brukar det vara. 

I1: Gäller det då alla tjejer?  

FB: Nej, jag kan bara tala för mig själv, vad jag tror. Jag är en sådan som tar för [mig] lite mer… 

 

Citaten påvisar att flickorna upplever att de agerar på ett sätt som skiljer sig mot den 

stereotypa upplevelsen av flickor som ovan framhållits. Istället antyder de att de tar för sig i 

större utsträckning, mer likt pojkarna i undervisningsmomentet. Ytterligare ett exempel på 

detta finns då en flicka påpekar att hon kan ta lika stor plats som pojkarna i samspel ”… jag 

menar jag kan ju också ställa mig och skrika ganska mycket om vi spelar fotboll…” (FD). Det 

finns således vissa fall som tyder på att flickor, trots att de generellt upplever att det är 
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pojkarna som tar störst plats, upplever att de tar för sig mer likt pojkarna i samspel när de 

utgår från sig själva.  

   Även på andra sätt verkar ett par av flickorna anse att de till viss del strider mot hur den 

typiska flickan upplevs i vissa idrottsmoment. Det finns exempelvis de flickor som antyder att 

de är mer tävlingsinriktade – något som de flesta elever upplever att pojkar i större 

utsträckning än flickor är. Bland annat uttrycker sig en flicka på detta sätt: ”… jag är väldigt 

tävlingsinriktad, så jag kan bli… väldigt sur [i]fall mina lagkamrater… om det inte går som 

jag vill i mitt lag…” (FA). En annan flicka uttalar sig på ett liknande sätt:  

 

FB: Jag älskar att tävla. Jag är en tävlingsmänniska, det är jag. 

I1: Vad är det som är roligt med att tävla då?[...]  

FB: Kämpa (skratt). Kämpa och få resultat.  

 

Dessa båda citat visar på att vissa av flickorna även framställer sig som tävlingsinriktade, det 

är dock svårare att säga om de upplever sig själva som lika, eller mer, tävlingsinriktade än 

pojkarna. Därmed är det också svårt att säkert hävda att de verkligen anser sig bryta mot dessa 

skillnader som framhållits mellan pojkar och flickor gällande tävlingsinstinkten. Vi har dock 

tolkat att dessa två senast citerade flickor till viss del anser sig vara lika tävlingsinriktade som 

pojkar, vilket därmed kan innebära att vissa flickor upplever att de skiljer sig från hur den 

stereotypa flickan utmålas.  

   Även i estetiska moment finns det exempel på flickor som upplever sig frångå den 

stereotypa bilden av flickor, som påvisats i föregående avsnitt, av hur flickor upplevs förhålla 

sig till dessa moment. Två av de intervjuade flickorna påpekar nämligen att de inte tycker det 

är vidare roligt med dans och att de inte heller är duktiga på detta. En av flickorna uttrycker 

sig på följande sätt:  

 

I1: Vad tycker du om de estetiska momenten i skolan. 

FD: Alltså, ja det är ju inte det roligaste området, tycker inte jag då (skratt) men det är ju också 

det blir, ja man tycker väl att det kan vara lite pinsam om man inte har taktkänslan riktigt så och 

då blir det ju alltså mer jobbigt då tycker man ju inte att det är lika kul så, men, ja, det är väl bra 

och lära sig man kanske behöver det någon gång. 

 

Det är alltså inte alla flickor som anser att estiska moment är speciellt roliga och inte heller 

upplever sig alla flickor vara bättre än pojkarna i dessa moment, vilket förövrigt antytts i 

föregående avsnitt.  
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   Som helhet går det att konstatera att det finns de flickor som upplever att de, mer eller 

mindre starkt, motstrider vissa av de könskillnader som har påvisats i tidigare avsnitt. Det ska 

dock framhållas att intervjuerna ofta är svåra att tyda och det är därmed svårt att avgöra hur 

utbrett detta fenomen är. Slutligen ska det påpekas att det är tre flickor som, i mer än ett 

moment, uttrycker sig frångå de stereotypa bilder som målats upp i föregående avsnitt.  

   Hur ser det då ut bland pojkarna som undersökningen innefattar, finns det också vissa av 

dessa som anser skilja sig från de könsskillnader som de själva, samt andra elever, upplever 

finns? Utifrån det analyserande materialet tycks det som att pojkar i mindre grad anser skilja 

sig från de könsskillnader som påvisats i de olika moment som har undersökts. I det estetiska 

momentet finns det dock exempel på två pojkar som upplever skilja sig från hur pojkar 

generellt sett framställts:  

 

I2: Nästa moment är dans och rörelse till musik. Vad tycker du om de momenten i ämnet?  

PB: Jag, jag tror som de, återigen, drar jag inte alla över en kam, men överlag så är ju killar 

mindre positivt inställda till sådana här aktiviteter än vad tjejer är. Men för min del är det 

liksom, bara det att jag inte känner att det är det, det går liksom lika naturligt att röra mig i dans 

eller sådana saker [som] när man springer, eller fotboll eller handboll eller sådana saker.   

 

I1: Alltså dans och rörelse till musik och allt som har med det och göra, vad tycker du om just de 

momenten i skolan? 

PE: [De är] väldigt små tycker jag, vi har det så lite faktiskt, just nu har vi inte haft det något, vi 

har haft det en enstaka gång tror jag dans [alltså] och jag tycker dans är kul, [andra pojkar] kan 

ju tycka det är lite tråkigt, men generellt så är väl killar inte (skratt) så mycket för dans, i 

allmänhet, då det är mest en tjejutövande, gren. 

 

Citaten visar att dessa båda elever antyder att dans är något som vanligtvis inte uppskattas i 

någon högre grad av pojkar. Trots detta påpekar pojkarna att de, mer eller mindre, likt 

flickorna tycker det är kul med dans. Pojkarna är således medvetna om att dans inte anses 

vara ett manligt kodat moment, men likväl lyfter de att de själva uppskattar det.  

   Bortsett från de exempel som ovan redovisats är det dock svårare att hitta exempel på pojkar 

som skiljer sig från de könsskillnader som har målats ut i föregående avsnitt. Det finns som 

påvisats fler exempel från flickor som på olika sätt upplever att de agerar eller handlar på ett 

sätt som skiljer sig från den stereotypa flickan i vår undersökning. Vissa av dessa exempel får 

ses som vaga och det är därmed svårt att tolka hur det verkligen förhåller sig. Dock menar vi 

att flickor i högre grad än pojkar upplever att de uppför sig, agerar och beter sig på ett sätt 
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som delvis skiljer sig från de könsskillnader som i ovanstående avsnitt påträffats i vissa av 

ämnets moment.  

Sammanfattning 

I ovanstående avsnitt framkommer det att vissa elever agerar på ett sätt som delvis strider mot 

de stereotypa upplevelser av flickor och pojkar som framhålls i kapitlets första avsnitt. Flickor 

tycks i något högre grad än pojkar uppleva att de själva agerar på ett sätt som strider mot de 

stereotyper som finns. Exempelvis antyder majoriteten av flickorna att de mer likt pojkarna 

tar stort utrymme under samspelsmomenten. Även ett par pojkar tycker sig agera på ett sätt 

vilket strider mot den stereotypa upplevelsen av hur pojkar agerar i estetiska moment. Vi vill 

dock betona att det är problematiskt att lyfta fram någon essens – i den bemärkelse som 

begreppet definierats ovan – utifrån denna forskningsfråga. Detta då enbart hälften av de 

intervjuade eleverna på ett eller annat sätt motstrider de stereotyper som ovan framhållits. 

Emellertid fyller detta resultat ett syfte vilket både belyses i resultatsammanfattningen och i 

diskussionen.  

Elevernas inställning till sär- och samundervisning  

I detta avsnitt redovisas resultatet för uppsatsens tredje frågeställning som behandlar hur 

eleverna i studien förhåller sig till sär- och samundervisning. Vi kommer också redovisa de 

skillnader vi har hittat mellan pojkar och flickor gällande denna fråga. 

Sär- eller samundervisning?  

Trots att det finns variationer i det analyserade materialet, är elevernas upplevelser av 

samundervisning framförallt positiv och därmed vill också en majoritet av eleverna ha sam- 

och inte särundervisning om de måste välja. Följande citat belyser detta: ”… jag tycker man 

kan blanda det där [pojkar och flickor] för då blir det mycket bättre och roligare…” (PE), ”… 

själv så föredrar jag inte det [särundervisning]…” (PA), ”… jag tycker aldrig man ska 

särskilja alltså…” (FC), ”… det är bra att man försöker ha så mycket gemensamt som 

möjligt…” (FB). Citaten representerar på ett bra sätt elevernas positiva inställning till 

samundervisning och deras negativa inställning till särundervisning. Faktum är att så många 

som åtta av tio elever vill ha samundervisning i samspel, medan siffrorna i estetik- och 

tävlingsmomentet faktiskt är än högre då nio av tio elever uttrycker att de i dessa moment 

helst vill ha samundervisning. Om valet står mellan sär- och samundervisning föredrar 

eleverna således framförallt samundervisning.  
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   Men vilka fördelar framhåller då eleverna med samundervisning? Eleverna lyfter olika 

anledningar till varför samundervisning är fördelaktigt varav tre av dessa är mer framträdande 

än övriga. Den första anledningen, som kan ses som mer dominerande, har att göra med att 

samundervisning fyller en viktig funktion för eleverna då de lär sig att samarbeta och hjälpa 

varandra. Många elever tycker således att det är viktigt att man i klassen hjälps åt för att bli 

bättre och då är det fel att särskilja på pojkar och flickor utan istället bör man hjälpa varandra 

att utvecklas. En elev talar om samundervisning på detta sätt: 

 

I1: Det du menar är att man, att ni lyfter varandra istället [i samundervisning]? 

FE: Exakt, istället för att säga; nej sätt dig där du är inte bra på den här sporten, peppa personen 

istället och säg - kom o spela du kan bli bra på sporten. Så ja, man ska dra med sig personer som 

inte, eller man drar med sig personer som drar sig tillbaka. 

I2: Hjälpa varandra?  

FE: Exakt.  

 

Som citatet visar tycker denna elev att det är viktigt att man hjälper varandra i undervisningen 

och inte minst genom att försöka få med och motivera de elever som inte är lika duktiga som 

en själv. I citatet får eleven frågan om upplevelsen av sär- och samundervisning i relation till 

tävlingsmomentet i ämnet idrott och hälsa, men även i andra av ämnets moment tycks det för 

eleverna vara viktigt att man som en grupp samarbetar för att alla ska bli duktigare vilket även 

följande citat, som utgår från momentet samspel, belyser: 

 

I2: Finns det några fördelar tycker du med att, köra lagspel tjejerna för sig och killarna för sig 

[…]. 

PD: Ja inte som jag ser det, någon fördel nej inte om man delar upp kön då tycker jag det inte 

blir någon fördel då de jag tycker det är bättre kanske att blanda. Eftersom då lär man sig ju utav 

varandra, då kan man ju peppa till då kan man ju säga kom igen då! [...]. 

I2: Så en nackdel med att dela upp det är att man lär sig inte av varandra? 

PD: Man lär sig inte av varandra…  

 

Som påvisas är samarbete enligt denna pojke en viktig del av undervisningen eftersom man då 

lär sig av och motiverar varandra. En tredje elev är lite otydligare men lyfter även hon att det 

är viktigt med samundervisning för att man då motiverar varandra och att pojkarna driver på 

flickorna att kämpa och ta i: 

 

I2: Finns några fördelar tror du att bara tjejer tävlar med tjejer och killar tävlar med killar? […]. 
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FD: Nej alltså. Som jag sa att en del killar kan ju vara lite extremister och bli lite övertaggade 

det kan ju alltså, de är inte bara killarna som det pushar då utan tjejer blir ju också lite såhär bara 

- a men gud vad de ska hålla på, då kanske vi ska också köra lite, och då triggar man ju varandra 

så det blir liksom då blir det ju kanske ännu mer seriöst då eller lite mer allvarligt inte seriöst 

men, allvarligt så om man skulle skilja på de så kanske inte alltså de skulle inte bli, nej men lika, 

vad ska jag säga. Jag kommer inte på något ord. 

I1: De pushar varandra liksom? 

FD: Ja…  

 

Att samarbeta, det vill säga att lära sig av och motivera varandra, är enligt dessa tre 

redovisade citat viktigt för eleverna. Möjligtvis kan också denna fördel med samundervisning 

kopplas till att eleverna upplever att samarbete är viktigt inför det kommande vuxenlivet. Det 

vill säga att det är en viktig del att ha med sig när de träder in i samhället som vuxna 

medborgare. En pojke är inne på detta spår: 

 

I1: Finns det någon fördel med att ha särundervisning då? 

PE: Fördelar? Nej jag tror faktiskt inte det för då blir det väldigt, då känns det som man kan ha 

elitsatsning istället om man nu ska ha, väldigt bra för sig själva och de dåliga [i] en egen grupp, 

och då känns det lite som att, då får man inte se det riktiga livet då eller riktiga sidan av livet 

heller att man liksom inte får se de olika barriärerna som finns att folk faktiskt inte är lika bra 

[och] man måste kunna acceptera det också […] jag tror inte på det [särundervisning] jag tror 

mer på jämställt att det blir, att man förbättrar för de som är sämre först, att försöka få upp alla 

till samma nivå istället.  

 

Pojken nämner som synes att det är viktigt att lära sig att samarbeta eftersom detta är en viktig 

del av det ”riktiga livet”. Det är intressant att eleverna lägger en sådan vikt vid att lära sig att 

samarbeta och man kan fråga sig om detta är knutet till själva ämnet idrott och hälsa eller om 

det är ett mer ämnesöverskridande fenomen. Tyvärr är detta dock inget som vårt analyserande 

material möjliggör att besvara.  

   Den andra anledningen till varför samundervisning är fördelaktigt enligt eleverna är mer 

otydlig men tycks ha att göra med att det upplevs mer naturligt att ha undervisning med både 

flickor och pojkar – att det är samundervisning som är det rätta eftersom att det alltid varit så. 

En elev uttrycker sig om samundervisning på följande sätt:  

 

I1: Alltså finns det någon fördel med att ha samundervisning, med att vara blandad grupp?  



46 

 

PA: Alltså jag vet inte, det känns mer naturligt att vara en blandad grupp kanske. Det känns som 

att det är så det ska vara typ. Alltså jag föredrar ju att vara blandad men jag vet inte riktigt 

varför. […] det känns som att man liksom ska vara blandade, alltid varit så.   

 

Som citatet visar har denne elev något svårt för att förklara varför han vill ha 

samundervisning. Han tycker dock att det känns mer naturligt att ha undervisning – i detta 

enskilda fall i estetiska moment – med både flickor och pojkar. Även en annan elev är inne på 

samma spår och anser att det är mer ”klassiskt” att dansa flicka och pojke i pardans eller att 

det åtminstone känns bättre att inte endast dansa med elever av det egna könet. Eleven 

framhåller att ”… det är mer klassiskt att man dansar med en [flicka] då det är mer på riktigt” 

(PC). Denna fördel med att det är mer naturligt med samundervisning, som ett par elever 

lyfter, går som synes till stor del att relatera till just estetiska moment i ämnet idrott och hälsa. 

Därmed är denna fördel mer knuten till ett visst moment i undervisningen än vad exempelvis 

samarbetsfördelen, som lyfts tidigare, är.  

   Dessa fördelar som eleverna antyder finns med samundervisning, det vill säga att 

samundervisning stimulerar till bättre samarbete mellan flickor och pojkar och att 

samundervisning känns som mer naturligt i framförallt dans, utgår båda två från upplevelsen 

av att det finns olikheter mellan könen. I intervjuerna har dock också några av eleverna som 

föredrar samundervisning uttryckt att de inte upplever att det finns någon anledning med att 

särskilja på pojkar och flickor för att det ändå inte finns någon större skillnad mellan könen 

och/eller att könstillhörighet helt enkelt inte spelar någon större roll. Denna tredje och sista 

anledning skiljer sig således från de två första i och med att den inte utgår från könsolikheter. 

Följande citat tydliggör detta:  

 

I1: Tycker du att särundervisning i just de här ämnena också, är det någonting som är bra eller? 

FC: Nej det tycker jag inte. 

I1: Vad skulle kunna vara negativt med det? 

FC: Nej alltså med att särskilja, jag tycker aldrig man ska särskilja alltså […] men då tycker jag 

liksom att det är så mycket snack om att särskilja killar och tjejer alltså det förstår jag ju så men 

det är liksom, ska man särskilja de som kommer från ett visst område också då? Jämfört med de 

andra. Jag tycker att man ska aldrig särskilja bara på  grund av kön utan då borde man kanske 

kolla på andra saker också i såna fall. 

I1: Vad skulle en sådan sak kunna vara i så fall? 

FC: Vilka delar av staden de kommer ifrån…  
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I citatet berättar eleven att hon tycker det är svårt att se någon anledning till ett särskiljande 

mellan pojkar och flickor, istället anser hon att man i så fall kan göra andra typer av 

indelningar. En annan elev upplever detta på ett snarlikt sätt:        

 

I1: Att särskilja i de här tävlingarna har vi varit inne och snuddat lite på, kan det vara någon 

fördel med att särskilja på killar och tjejer?  

PB: Jag vet inte om det skulle ge så stort utslag eftersom att jag tycker att i just 

tävlingsmomentet oavsett vilken aktivitet det är så [är] viljan lika stor att vinna så jag ser liksom 

inte vitsen, med att särskilja för jag tycker det inte är större skillnad, mellan tjejer eller killar.  

 

Inte heller denne elev ser någon anledning till att ha särundervisning och detta på grund av det 

inte fyller någon större funktion då han inte, i detta fall i fråga om vem som är mest 

tävlingsinriktad, anser att flickor och pojkar skiljer sig nämnvärt åt. Ett tredje exempel är 

följande citat som även det antyder att könstillhörighet inte tycks spela någon stor roll: 

       

I1: Hur tänker du då kring att särskilja på killar och tjejer ihop med tävlingsmomentet?  

FE: Det är väl samma som innan, jag tycker inte man ska särskilja på tjejer och killar. Kön 

spelar ingen roll, tjej som kille, alla har sina, alla är bra på sina saker och alla har sina 

kunskaper. Man kan få bra kunskaper utan att ha nått från början, du behöver inte vara bra på en 

tävling, men du kan bli bra efter tävlingen när tävlingen är utförd. Så fortfarande man ska inte 

särskilja på tjejer och killar oavsett vad det är för aktivitet…  

 

   Som ovan påvisats upplever eleverna framförallt tre olika anledningar till varför det är 

fördelaktigt med samundervisning. Vissa av fördelarna lyfts av en majoritet av eleverna 

medan andra endast lyfts av ett mindre antal elever. På samma sätt är vissa av anledningarna 

knutna till ett visst moment i undervisningen medan i synnerhet fördelen som berör samarbete 

kan ses som gällande i samtliga av ämnets moment. De redovisade fördelarna är också endast 

ett urval av de mest centrala upplevelserna vilket således innebär att eleverna även upplever 

andra fördelar med samundervisning än de som ovan lyfts fram.  

Särundervisning - negativt eller positivt     

Trots att nästintill alla elever, som ovan redovisats, uttrycker att de föredrar samundervisning 

av de båda undervisningsformerna antyder också flertalet elever att det även finns fördelar 

med särundervisning i ämnet. Följande citat är ett exempel på detta:  

 

I1: Vi kan gå in på, när ni spelar lagspel då, i idrotten. Vilka vill du helst vara med, tjejer eller 

killar? Spelar det någon roll? […]. 
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PA: Alltså jag gillar ju bättre när vi delar in killar och tjejer i grupper liksom. För då blir det 

jämnare. Man behöver inte hålla igen och känna att man ska passa för att visa upp sig för 

läraren. Jag föredrar att spela mot killar. För att då kan man köra lite hårdare liksom. (PA) 

 

Som citatet visar upplever denne elev att det faktiskt även finns fördelar med att ha 

särundervisning och dennes upplevelse av särundervisning delas också av andra elever:  

 

I2: Om vi går tillbaka till den här frågan om att särskilja, skulle det vara en fördel eller nackdel 

att särskilja på lektionen i detta fall, tjejer för sig och killar för sig? 

PB: Ja kanske, det blir lite, jag kan tycka att det blir lite stor kontrast om vi har några tjejer som 

är jätteduktiga och sen några killar som är, aldrig har dansat någonting förut. Då kanske det 

skulle boosta killarnas självförtroende lite om de i alla fall fick göra, någonting, i en sluten grupp 

med killar som känner sig lika fåniga och töntiga när de dansar, och tjejerna blir liksom 

motiverade när de dansar med folk som faktiskt kan det. Tror jag.  

 

I likhet med tidigare citat visar även detta att vissa elever upplever fördelar med 

särundervisning, i detta fall för att det kan stärka pojkars självförtroende om de får dansa 

enbart med de som är på samma nivå. Detta medan flickorna, som upplevs som bättre i 

estetiska moment, också utvecklas mer eftersom att de får dansa med de som är på samma 

nivå. Andra elever betonar däremot att det är bra för flickorna att ha särundervisning i vissa 

moment för att spelet då kan bli lite snällare vilket följande citat visar: 

 

I1: Finns det någon idé med att särskilja tjejer och killar i lagspel, olika lagspel? Skulle det 

finnas någon positiv aspekt? 

FB: Jo men det tror jag alltså, skulle tjejer köra för sig och killar för sig så kanske det skulle bli 

bättre för då skulle nog fler vara med i spelet. För att tjejerna kör kanske lite mer schysstare spel 

medan killar är rätt så här, hårda skott och på, springer på personer och så här medan tjejer, vi 

tänker väl lite mer på att få med alla.  

 

De ovan redovisade citaten visar tydligt att elever även upplever fördelar med att särskilja på 

könskategorierna i ämnet idrott och hälsa. Men gäller detta då i alla moment, eller är det 

istället så att det endast är i enskilda moment som eleverna ser fördelar med att särskilja 

flickor och pojkar? Utifrån det analyserande materialet kan man konstatera att de intervjuade 

eleverna lyfter fördelar med särundervisning i samtliga tre ämnesmoment som vi har 

undersökt, det vill säga; samspel, estetik och tävlingsmomentet. Det finns dock skillnader 

mellan de olika momenten då det i vissa av dessa är tydligare att eleverna ser fördelar med 

särundervisning.  Det är exempelvis i samspelsmomentet som flest elever verkar uppleva att 
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det finns störst anledning till att särskilja på pojkar och flickor. Två av de citat som redovisats 

ovan är relaterade till just samspelsmomentet (se sidorna 47-48) och ytterligare ett exempel på 

hur elever lyfter fördelar i detta moment är följande citat:  

 

FC: Men sen så är det klart att oftast är det så kanske att tjejer överlag är mer försiktiga, och då 

kanske det i sådana fall kan vara bra att skilja på dem [från pojkarna] för att då kan de våga ta 

för sig lite mer […] där man känner kanske typ att fotboll och liksom innebandy sådant där som 

man kanske kommer nära och då blir killar lite mer ruffiga kanske då skulle det vara bra att 

särskilja. Sen så tycker inte jag att man ska göra det [särskilja] överhuvudtaget faktiskt.   

 

Även i tävlingsmomentet lyfter elever att det kan finnas fördelar med att skilja pojkar och 

flickor åt, dock ej i lika hög grad som fallet är i samspel. I estetiska moment verkar få elever 

uppleva fördelar med särundervisning och det citat som redovisats på föregående sida är ett av 

dessa få exempel. Det tycks således som att eleverna upplever det mindre fördelaktigt att ha 

särundervisning i estetiska moment än i de båda andra momenten. Möjligtvis kan detta bero 

på att estetik ses som ett mindre fysiskt moment som dessutom till stor del verkar sakna ett 

tävlingsinslag, vilket även antytts ovan (se sida 34).  Utifrån detta är det möjligt att påpeka att 

elevernas upplevda fördelar med särundervisning är kopplat till det moment som 

undervisningen innefattar. 

   Dessa citat som redovisats angående att elever – trots att nästintill alla uttrycker att de vill 

ha samundervisning i ämnet idrott och hälsa – även upplever fördelar med särundervisning är 

endast ett urval och fler exempel finns. Som helhet tycks många av de undersökta eleverna 

faktiskt se, mer eller mindre stora, fördelar med särundervisning. Faktum är att de fördelar 

som eleverna lyfter med särundervisning faktiskt är nästan lika många och tydliga som 

fördelarna de lyfter med samundervisning. De flesta av eleverna tycks också anse att det finns 

fördelar både med samundervisning och med särundervisning. Trots detta väljer alltså nästan 

alla elever samundervisning före särundervisning när de måste välja. Ett utmärkt exempel på 

detta är det senast framhållna citatet. Citatet visar nämligen att trots att eleven belyser fördelar 

med särundervisning är hon likväl mycket noga med att avsluta med att påpeka att hon inte 

tycker man ska ha det. 

Skillnader mellan pojkars och flickors upplevelser 

Hittills har vi studerat elevers upplevelser av sär- och samundervisning på ett könsneutralt sätt 

– det vill säga utan att särskilja på flickors och pojkars upplevelser. Men är det verkligen så 

att flickor och pojkar förhåller sig till sär- och samundervisning på samma sätt, eller går det 
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att hitta skillnader mellan könskategorierna? Utifrån det analyserande materialet går det att 

konstatera att pojkars och flickors upplevelser av sär- och samundervisning i mångt och 

mycket överensstämmer. Exempelvis ser såväl pojkar som flickor fördelar med båda 

undervisningsformerna, vilket har påvisats ovan. Det finns dock även vissa skillnader mellan 

könskategorierna. Det tydligaste exemplet på detta är att pojkar tycks förespråka 

samundervisning i estetik i större utsträckning än vad flickor gör. Fler pojkar än flickor 

uttrycker nämligen tydligt att det i just estetiska moment, såsom dans, är bra med 

samundervisning. De flesta flickorna betonar i sin tur ofta samundervisning som helhet och 

understryker inte estetik som ett moment där det är extra viktigt med samundervisning. Varför 

lyfter då de undersökta pojkarna samundervisningens värde i estetik på detta tydliga sätt? När 

man tittar närmare på det analyserade materialet går det att konstatera att det framförallt är i 

pardans som många av pojkarna tycks vara noga med att det ska vara samundervisning:  

 

I1: Okej, är det någon som du känner att, om ni får välja liksom i en pardans exempelvis vem 

väljer du då, väljer du en kille eller en tjej? 

PD: Då väljer jag en tjej. 

I1: En tjej? 

PD: Ja. 

I1: Varför då de är bara. 

PD: Ja, de gillar ju bättre dans generellt så därför går man alltså en tjej och då dansar, för då mer 

man kanske då kommer jag (mummel) drar till en kille då blir det inte, då blir det lite fjantigt 

och sådant där.  

I2: Det blir lite oseriöst?  

PD: Ja men det blir det, blir oseriöst mycket skratt och sådant där. 

I1: Okej, så tjejerna kan hjälpa dig liksom? 

PD: Ja tjejerna de hjälper till… 

 

Som citatet visar vill pojken dansa med en flicka i pardanser om han får välja. I citatet får vi 

också ett tänkbart svar på varför pojken vill dansa med en flicka, nämligen för att det blir mer 

seriöst och att han därmed lär sig mera än vad fallet varit om han hade dansat med en annan 

pojke. Gäller denna upplevelse även för andra pojkar? Följande citat tycks tyda på detta:  

 

I1: Känner du att det är viktigare att dansa med killar eller med tjejer? 

PE: Vem jag vill dansa med? Jag tror att, hellre dansar jag med tjejer än killar faktiskt, för att de 

tar för sig mer och kan mer i allmänhet och då får man lära sig mer också. 

I1: Ja du känner att du kan få hjälp av dem liksom? 

PE: Ja precis.  
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Det tycks alltså som att pojkar föredrar att dansa med flickor för att de därmed lär sig mera. 

Detta kan låta logiskt då det i tidigare avsnitt har framkommit att eleverna upplever att flickor 

är bättre i estetik än vad pojkar är. Men varför är det särskilt i pardans som pojkar önskar 

dansa med flickor? Kan detta också ha att göra med stereotypa könsroller som gör det svårt 

för pojkarna att dansa med andra av samma kön. Följande citat tycks antyda detta:  

 

I1: Men känner du att det är viktigt att dansa med killar eller tjejer, spelar det någon roll? 

PA: Alltså [i] pardans så föredrar jag ju tjejer så klart. 

I2: Varför? 

PA: Ja det känns lite obekvämt att dansa med killar, kanske. Eftersom att normen är ju att dansa 

med tjejer i pardans.  

 

I citatet uttrycker eleven att han hellre dansar med flickor än med pojkar. Anledningen till 

detta är att eleven tycker det känns obekvämt att dansa med en person av samma kön. Han 

nämner också att det är normativt att dansa könsblandat i pardans och att det eventuellt är 

detta som gör det obekvämt att dansa med andra pojkar. Det tycks således från pojkar finnas 

en motvilja till att dansa pardans samkönat på grund av att detta strider mot normer och 

traditioner. Också följande citat visar på detta:  

 

I2: Tycker du det är viktigt att dansa med tjejer eller killar alltså om det är en pardans eller om 

det är en enskild dans eller både och, vilka dansar du helst med? 

PC: Med en tjej.  

I2: Med tjejer? 

PC: Ja. 

I2: Varför? 

PC: Alltså visst så kan [jag] dansa med en kille, inga liksom så problem utan det är ju att, det är 

mer klassiskt, och det är ju pardans och det första jag får upp i huvudet är en tjej och en kille, 

och det är mer klassiskt att man dansar med en [flicka] då det är mer på riktigt.  

 

Även denna elev berör att det ses som mer normativt – ”klassiskt” – att dansa könsblandat i 

pardans.  Det tycks således finnas två skäl till varför de undersökta pojkarna föredrar att ha 

samundervisning i estetik, dels för att de anser att de lär sig bättre om de dansar med flickor 

och dels för att de anser att det känns mer obehagligt att dansa med pojkar, möjligtvis på 

grund av att detta strider mot rådande normer. Medan fyra av fem pojkar påpekar att de vill 

dansa med flickor uttrycker sig däremot samtliga flickor ingen specifik önskan om att få 
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dansa könsblandat i pardans utan hävdar exempelvis istället att ”… nej, alltså, nej för mig 

spelar det ingen roll” (FB) eller ” … nej det tycker jag nog inte, det spelar nog ingen roll” 

(FA). Det finns följaktligen en viss skillnad mellan hur flickor och pojkar upplever 

samundervisning i estetik och då i synnerhet pardanser.  

   Andra skillnader mellan flickors och pojkars upplevelser av sär- och samundervisning har 

varit svårare att finna. En skillnad skulle dock eventuellt kunna vara att pojkar tenderar att 

vara något mer positiva till att ha särundervisning i dimensionerna samspel och 

tävlingsmoment. 

 

I1: Upplever du att det är lika roligt att tävla mot killar som tjejer, spelar det någon roll vem du 

tävlar mot? 

PD: Om jag tävlar mot killar alltså då blir det mer att man kör på seriöst, om jag tävlar mot tjejer 

då alltså, enligt normer utifrån (mummel) då känns det som om att man måste, kanske ge tjejen 

en liten förstart och sådant, att man inte ger sitt hundra sitt max då. 

I2: Så om du vill tävla på riktigt så föredrar du tävla mot killar.  

PD: Ja.  

 

I2: Vilka tävlar du helst mot då pojkar eller tjejer? 

PE: Jag vet faktiskt inte, om jag utövar någon lagsport så är det klart det är killar för då blir det 

mer utmaning. Det är ju väldigt stora klyftor [mellan flickor och pojkar] som sagt mellan de 

olika sporterna i lagsport, men sen om det är tävling i något annat, något som inte är så fysiskt 

kanske som dans eller så här, så utmanar jag mer unisex. Alltså mot olika för det spelar faktiskt 

ingen roll, men i allmänhet killar.  

 

Som citaten visar lyfter pojkarna att det kan vara positivt med särundervisning i framförallt 

samspels- och tävlingsdimensionerna. Detta troligtvis för att det ger mer utmaning och för att 

de kan kämpa mer i fysiska moment. Att lyfta fördelar med särundervisning i dessa moment 

är dock inget unikt för de undersökta pojkarna utan även flickor, vilket påvisats i föregående 

avsnitt, uttrycker liknande tankar. I det analyserade materialet tycks det dock som att pojkar i 

något högre grad antyder att det finns fördelar med särundervisning i samspel- och 

tävlingsmoment medan flickor ofta tenderar att inte lägga någon större vikt vid detta. 

Eftersom pojkarna också vill ha samundervisning i estetik, och dessutom mycket uttalat 

föredrar att dansa med flickor i diverse pardanser, har vi gjort tolkningen – likt i tidigare 

avsnitt – att pojkar i något högre grad än flickor tycks lägga större vikt vid könskategorierna.  
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Sammanfattning 

Essensen av elevernas inställning till sär- och samundervisning är enligt vår tolkning att 

eleverna föredrar samundervisning i samtliga moment. Således tycks det finnas en 

samundervisningsnorm bland eleverna i skolan som får dem att välja samundervisning före 

särundervisning. Eleverna lyfter olika anledningar till varför de föredrar samundervisning. 

Dessa baseras dels utifrån könsolikheter då de exempelvis framhåller att pojkar och flickor 

kan lära sig av varandra genom samarbete, dels utifrån att vissa elever inte upplever att det 

finns någon större könsskillnad samt att de inte lägger någon större vikt vid könstillhörighet 

varpå särundervisning blir irrelevant. Trots att eleverna föredrar samundervisning lyfter 

flertalet elever även fördelar med särundervisning framförallt i samband med samspel och 

tävlingar men inte i samma utsträckning i estetiska moment. Sär- och samundervisningsfrågan 

är således även delvis kopplad till de moment som undervisningen innehåller.  

   Vidare går det att hitta vissa skillnader mellan flickor och pojkar gällande deras inställning 

och upplevelser av sär- och samundervisning. Som helhet tycks det som att pojkar lägger 

större vikt vid könstillhörighet i ämnet idrott och hälsa då de bland annat upplever att det är 

viktigt att dansa med en person av motsatt kön i pardanser, medan det för flickor inte spelar 

någon roll vem de dansar med. 

Resultatsammanfattning  

Innan vi påbörjar uppsatsens avslutande diskussion avser vi genom en diskuterande ansats 

sammanfatta de resultat som lyfts fram i detta kapitel. 

   Utifrån uppsatsens första frågeställning – hur elever upplever skillnader i beteende och 

prestation mellan kategorierna flickor och pojkar – framkommer tre essenser. Den mest 

markanta essensen vi funnit är att pojkar upplevs dominera utrymmestagandet i samspel och 

tävlingsmomentet. En vanlig upplevelse bland eleverna är nämligen att pojkar tar större 

utrymme än flickor i dessa dimensioner då de framställs som mer ”framåt”, ”fysiska” och att 

de ”hörs mest”. Flickorna upplevs däremot som mer tillbakadragna och passiva. Den andra 

essensen är att pojkar upplevs vara mer tävlingsinriktade än flickorna då pojkarna anses 

kämpa hårdare och tycker det är viktigare att vinna än vad flickor gör. Den sista essensen 

utifrån uppsatsens första forskningsfråga är att flickor upplevs vara bättre i, samt även mer 

positiva till estetiska moment än pojkar. Detta framkommer då eleverna upplever att flickor 

helt enkelt är duktigare och mer engagerade i estetiska moment.  

   Dessa tre essenser kan enligt vår mening ses som ett uttryck för kvinnliga och manliga 

stereotyper i ämnet idrott och hälsa. Vår åsikt är dock att essenserna inte är det mest 
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intressanta resultatet av den första frågeställningen, utan det mest intressanta är att samtliga 

essenser enligt vår mening kan ses som vaga. För det första är det enbart pojkars dominerande 

i utrymmestagandet, det vill säga den första essensen, som är särskilt markant. För det andra 

är elevernas svar i intervjuerna vaga då de använder begrepp som ”oftast”, ”lite mer” och 

”kanske” i många fall då de belyser dessa skillnader. Det vill säga att eleverna är aningen 

tveksamma då de framhåller sina svar. För det tredje betonar flertalet elever även att individen 

och aktiviteten spelar en betydande roll. Slutligen ska det framhållas att vi i intervjuprocessen 

valde att fråga eleverna specifikt kring könsskillnader, vilket troligtvis påverkade deras svar. 

Om eleverna istället enbart fått prata om deras upplevelser av ämnet som helhet hade 

resultatet sannolikt blivit annorlunda. Med andra ord går det att påstå att könskillnader inte 

uppmärksammas särskilt tydligt av eleverna och att dessa skillnader därmed inte har någon 

stor betydelse för eleverna. Emellertid framhåller eleverna likväl att det finns vissa 

könskillnader – om än vaga – vilket är viktigt att lyfta fram utifrån uppsatsens syfte.  

   Även uppsatsens andra frågeställning som behandlar hur elever beskriver sig själva i 

förhållande till elevers upplevelser av kategorierna pojkar och flickor tycks tyda på att 

eleverna inte lägger någon större vikt vid könskillnader. Detta då resultatet visar att hälften av 

eleverna genom sitt agerande upplever att de på ett eller annat sätt frångår de stereotyper som 

framkommit utifrån första forskningsfrågan. Bland annat upplever majoriteten av flickorna att 

de mer likt pojkarna tar ett stort utrymme i samspel och tävlingsmomentet. Detta trots att de 

generellt sett upplever att det är pojkarna som dominerar utrymmestagandet i dessa 

ämnesmoment. Även ett par pojkar frångår de stereotyper som finns inom estetiska moment 

då de, mer likt flickorna, antyder att dans är roligt trots att de delar upplevelsen att pojkar 

generellt sett inte uppskattar dessa moment i särskilt hög grad. Detta resultat tyder på att 

elever i vissa fall tycks ha en generell upplevelse av könsskillnader men då de utgår från sig 

själva upplever de att de inte passar in i dessa stereotyper. Enligt vår mening kan detta ses 

som att könsskillnader inte tycks ha stor betydelse för eleverna då de utgår från sig själva. Det 

får emellertid inte glömmas bort att hälften av eleverna inte på något märkbart sätt frångår de 

stereotyper som beskrivs i den första frågeställningen och därmed kan detta resonemang ses 

som relativt vagt. 

   I frågeställning tre har vi undersökt hur elevernas inställning till sär- och samundervisning 

ser ut. Resultatet visar att eleverna i stor utsträckning föredrar samundervisning. En av 

anledningarna till detta är att vissa av eleverna inte upplever att det finns några betydande 

könskillnader varvid särundervisning blir irrelevant. Detta kan anses styrka den tankegång 

som ovan presenterats, det vill säga att elever inte lägger någon större vikt vid könsskillnader 
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och därmed inte heller vid könskategorierna. Emellertid är denna anledning till 

samundervisning inte den mest framträdande i elevernas svar. Istället motiverar flertalet av 

eleverna sitt val av samundervisning med att samarbete mellan flickor och pojkar är positivt, 

och att man då även lär sig av varandra. Detta bekräftar att eleverna upplever att det finns 

vissa skillnader mellan pojkar och flickor. Emellertid menar vi att detta även tyder på att 

eleverna inte ser de (mindre) könskillnader som ovan framkommit som problematiska då 

eleverna i nästan samtliga fall förespråkar samundervisning. Det som eventuellt skulle kunna 

tolkas som att könsskillnader upplevs som problematiskt är att eleverna lyfter fram vissa 

positiva fördelar med särundervisning, framförallt i samspel, som bygger på skillnader mellan 

könen. Återigen är det emellertid viktigt att påpeka att nästan samtliga elever trots detta 

förespråkar samundervisning.  

   Utifrån ovanstående resonemang har det framkommit att könsskillnader inte tycks vara av 

stor betydelse för eleverna och att dessa inte heller upplevs som något stort problem. Men 

finns det någon skillnad mellan pojkars och flickors upplevelser av detta? Vi har i 

undersökningen påträffat mer eller mindre markanta skillnader mellan pojkars och flickors 

upplevelser av könskategorierna. Undersökningens resultat antyder nämligen att pojkarna 

lägger något större vikt vid könsskillnader och könstillhörighet än vad flickorna gör. Utifrån 

uppsatsens tre första frågeställningar finns det mer eller mindre tydliga exempel som tyder på 

detta. Bland annat upplever pojkar, utifrån den första frågeställningen, i större utsträckning att 

flickor är bättre i estetiska moment, medan flickor snarare inte upplever att det finns någon 

skillnad mellan könskategorierna. Utifrån uppsatsens andra frågeställning är det svårare att 

säga något om vilken betydelse pojkar respektive flickor lägger i könsskillnader. Resultatet av 

forskningsfrågan tyder dock på att flickorna i något större utsträckning tenderar att strida mot 

könsstereotyperna än vad pojkarna gör. Detta visar sig då fler flickor än pojkar motstrider 

dessa stereotyper samt att flickorna gör detta i samtliga moment medan pojkarna enbart gör 

detta i estetik. Det tycks således som att pojkarna i större utsträckning accepterar rådande 

könsstereotyper och inte i samma grad som flickorna överskrider dessa. Detta kan möjligtvis 

tolkas som att pojkarna lägger större vikt vid könstillhörighet än vad flickorna gör. Utifrån 

den sista frågeställningen finns det tydligare exempel på att pojkar lägger större vikt vid 

könsskillnader och könstillhörighet. Detta visar sig bland annat då de tydligt uttrycker att de 

vill dansa med flickor i pardanser medan det för flickorna inte spelar någon roll om de dansar 

med antingen pojkar eller flickor. Vidare upplever pojkarna i större utsträckning än flickorna 

att det är positivt med särundervisning i samband med samspel och tävlingsmomentet. Detta 

beror bland annat på att pojkarna antyder att de får ett jämnare motstånd då de möter andra 
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pojkar och att det därmed blir roligare. Vi menar dock även att detta kan ses som ett uttryck 

för att pojkar lägger större vikt vid könsskillnader och könstillhörighet än vad flickor gör.  

   Resultatet som helhet påvisar att elever upplever att det finns vissa – om än vaga – 

skillnader mellan flickor och pojkar i ämnet idrott och hälsa. Vidare tycks det inte som att 

eleverna upplever dessa (mindre) skillnader som problematiska då eleverna förespråkar 

samundervisning. Skiljer man på pojkar och flickors svar går det att finna en viss skillnad 

mellan könen då pojkar i något högre grad tycks lägga större vikt vid könsskillnader och 

könstillhörighet.  
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Diskussion  

I detta kapitel avser vi att först diskutera några kritiska aspekter som kan riktas mot vår 

metodologi för att sedan diskutera det resultat som vår undersökning påvisat i relation till den 

forskning som lyfts under rubriken ”Tidigare forskning”.  

Metodkritik  

Alla de val som görs i ett forskningsprojekt, så som i en uppsats, får konsekvenser för 

resultatets utseende och utfall. Exempelvis skulle ett kvantitativt metodval i denna studie givit 

ett bredare och troligtvis något annorlunda resultat än vårt kvalitativa metodval som snarare 

ger ett mer djupgående resultat (jfr Eklund 1999). Likaså skulle exempelvis en hermeneutisk 

ansats istället för vår fenomenologiska utgångspunkt medfört att uppsatsen och dess resultat 

troligtvis sett annorlunda ut, bland annat på grund av hermeneutikens krav på att framhålla sin 

förförståelse (Westlund 2009). Då man gör flertalet val i en uppsats finns det även kritik som 

kan riktas mot dessa val. Ett exempel på detta, vilket även tidigare nämnts, är att vår 

eftersträvan att sätta vår förförståelse om fenomenet inom parentes kan kritiseras och då inte 

minst från hermeneutiskt håll. Vi är medvetna om denna kritik och kan till viss del ge den 

medhåll då vi under olika delar av arbetsprocessen funnit det mycket svårt att bortse från vår 

förförståelse. Exempelvis har det under analysarbetet varit svårt att frångå de uppfattningar 

om manligt och kvinnligt som vi sedan tidigare har. Likväl anser vi att detta varit en viktig del 

i vår undersökning, bland annat på grund av vårt induktiva förhållningssätt. Därmed har vi 

eftersträvat att i högsta möjliga mån sätta vår förförståelse om fenomenet inom parentes. 

   En annan kritik som kan riktas mot vårt metodval grundas i utgångspunkten att, i likhet med 

Kvale och Brinkmann (2009), se intervjuprocessen som ett hantverk. Detta innebär bland 

annat att forskarens erfarenheter kring intervjuprocessen blir betydelsefulla för intervjuns, och 

därmed resultatets, kvalitet. Vi är medvetna om erfarenhetens betydelse och valde därför att 

genomföra så många testintervjuer som möjligt innan uppsatsens resultatbaserade intervjuer 

utfördes. Trots detta ser vi oss själva som noviser inom arbetet med forskningsintervjuer 

vilket medfört att våra intervjuer eventuellt inte blivit så djupgående och nyanserande som 

hade varit fallet om vi hade haft större erfarenhet. Likaså finns det en risk att vi, på grund av 

vår oerfarenhet, till viss del ställt ledande frågor vilket kan ha påverkat informanternas svar. 

Ledande frågor har ofta, enligt Kvale och Brinkmann, uppmärksammats som problematiska 

då dessa kan tänkas styra vilka svar som informanten ger. Kvale och Brinkmann menar dock 

att ledande frågor nödvändigtvis inte alltid behöver innebära något negativt. Istället kan 
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ledande frågor, som medvetet används som ett sätt att säkerställa informantens svar, vara 

nödvändiga. 

   Som tidigare nämnts kan det, enligt Kvale och Brinkmann (2009), finnas vissa språkliga 

svårigheter i intervjuarbetet vilket även kan medföra risker för feltolkning. För att 

problematisera detta vill vi lyfta Jens Normann Jørgensens (2003) resonemang om att man 

kan se de ungas språk som upprinnelsen till den språkutveckling som hela tiden sker. 

Eftersom vår undersökning bygger på intervjuer av ungdomar var det möjligt att vi skulle 

stöta på nya begrepp och fraser som för oss var främmande, vilket vi till viss del även gjorde. 

Därmed är det, under intervjuprocessen, viktigt att ställa vad Kvale och Brinkmann benämner 

som tolkande frågor, vilka kan ses som ett sätt att verifiera det svar man fått av en respondent. 

   Vidare skulle man utifrån ett etiskt perspektiv kunna kritisera vårt val att inte synliggöra 

hela syftet med uppsatsen för eleverna, vilket möjligtvis kan strida mot vissa etiska principer. 

Vi anser dock, i likhet med Jakobssons (2000) resonemang, att om informanterna gavs 

kännedom kring könsaspekten i vårt syfte skulle detta eventuellt ha kunnat få dem att inta 

stereotypa uppfattningar kring kön. Detta skulle vidare, menar vi, ha kunnat ge ett 

missvisande resultat. Då vi emellertid valt att efter intervjuerna upplysa eleverna om studiens 

fullständiga syfte och att de även fick möjligheten att när som helst avstå från fortsatt 

deltagande anser vi att vårt etiska övervägande är befogat.  

   Avslutningsvis vill vi återknyta till att vi ser de resultat vi funnit som kontextberoende och 

även att vårt urval är mindre brett, vilket innebär att vi inte har för avsikt att generalisera vårt 

resultat. Emellertid kan vi ge en inblick i hur elevers upplevelse av könskategorierna kan se ut 

samt även ge inspiration till framtida studier. 

Diskussion utifrån tidigare forskning  

Som vi tidigare påvisat finns det en hel del forskning som belyser skillnader mellan flickor 

och pojkar så som bland annat Eklund (1999), Jakobsson (2000) och Skolverket (2006 och 

2010). Denna forskning bygger på att man kategoriserar elever i pojkar och flickor. Även vi 

har funnit vissa skillnader då vi studerat hur gymnasieelever upplever kategorierna flickor och 

pojkar. Bland annat upplever eleverna att pojkar i större utsträckning dominerar 

utrymmestagandet än vad flickor gör. Denna essens liknar delvis det resultat som Skolverket 

(2010) lyfter fram i sin rapport, det vill säga att det bland lärare i idrott och hälsa finns ett 

jämställdhetsarbete som syftar till att tona ned de pojkgrupper som anses vara allt för 

dominanta. Således finns det både enligt elevers upplevelser (vilket vår undersökning påvisar) 

och idrottslärares arbete kring jämställdhet en tendens till att pojkar anses vara mer dominanta 
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än flickor under idrott och hälsa lektionerna. Vår undersökning visar dock att detta även styrs 

av undervisningens innehåll då pojkar upplevs ta ett större utrymme under samspel och 

tävlingsmomentet men inte under estetiska moment. Här går det med andra ord även att dra en 

parallell till Karlson (2003) och Holm (2008) då dessa forskare lyfter fram att sammanhanget 

spelar roll för elevers könsgestaltning. 

   De elever som deltagit i vår undersökning upplever vidare att pojkar är mer 

tävlingsinriktade än flickor. Detta kan liknas med Jakobssons (2000) och Skolverkets (2010) 

resultat då de lyfter fram att tävlingsmomentet i högre utsträckning uppskattas och tolereras 

av pojkar än av flickor. Jakobssons och Skolverkets resultat skulle med andra ord även kunna 

relateras till varför pojkarna, i vår undersökning, upplevs som mer tävlingsinriktade än 

flickorna. 

   Ytterligare en skillnad som vi funnit i vårt resultat är att flickorna både upplevs vara bättre 

på, samt upplevs tycka att det är roligare med estetiska moment än pojkarna. Larsson (2004) 

framhåller ett resultat som påminner om vårt då han fann att eleverna i hans undersökning 

uppfattade att flickor tycker att dans – som vi inkluderar i estetiska moment – är det roligaste 

momentet i ämnet (trots att det i själva verket var få flickor som upplever det som roligast). 

Larssons (2005) historiska perspektiv ger en möjlig förklaring till varför flickor upplevs tycka 

det är roligare med, samt att de upplevs vara bättre i estetiska moment än pojkar. Larsson 

lyfter i sin artikel fram att estetik började kopplas samman med flickor under mitten av 1900-

talet medan pojkar började kopplas samman med prestationsinriktade aktiviteter under samma 

period. Det är därmed inte helt omöjligt att vårt resultat speglar en norm kring att flickor ”hör 

ihop” med estetik och därmed ska tycka att det är roligare än vad pojkar ska göra. Denna 

norm kan möjligtvis också vara en orsak till att flickor upplevs vara bättre i estetiska moment, 

vilket vår undersökning visat. Även Larssons (2004) påpekande att eleverna i hans 

undersökning ser dans som kvinnligt könskodat går att koppla till detta resonemang. Givetvis 

kan ett liknande resonemang föras kring att pojkar i vår undersökning upplevs som mer 

tävlingsinriktade än flickor då de historiskt sett kopplats samman med prestationsinriktade 

aktiviteter. Vårt empiriska material räcker dock inte längre än till en gissning i dessa fall, 

varvid det hade varit intressant att undersöka detta närmare i framtida studier. 

   Uppsatsens resultat går således till viss del att likna med undersökningar som behandlar 

skillnader mellan flickor och pojkar. Emellertid har vi ovan framhållit att det mest intressanta 

med vår undersökning är att elevernas upplevelser av könsskillnader kan ses som vaga och att 

det därmed är möjligt att påstå att könskategorierna inte har stor betydelse för eleverna.  

Eleverna lägger med andra ord inte så stor vikt vid könsskillnader varvid det blir 
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problematiskt att kategorisera flickor och pojkar som två homogena grupper vilket även 

Lundgren (2000), Karlson (2003), Larsson (2004) och Redelius (2004) lyfter fram i sina 

texter. Som påpekats ovan valde vi i uppsatsen att utgå från kategorierna pojkar och flickor 

för att sedan låta vårt resultat avgöra om pojkar och flickor kan ses två homogena grupper 

eller snarare som en heterogen grupp. Vårt resultat tyder på att det är problematiskt att 

kategorisera elever i två homogena grupper men även på att elever upplever att det finns vissa 

(mindre) könsskillnader som möjliggör denna homogena kategorisering. Detta innebär enligt 

vår mening att det är problematiskt att ta ett ställningstagande i denna fråga. I och med detta 

menar vi dock i likhet med Larsson (2004) att det som lärare är viktigt att inte begränsas av att 

se flickor och pojkar som två homogena grupper eftersom det finns aspekter i vårt resultat 

som pekar på att könskillnader inte har någon större betydelse för eleverna. Det är även 

viktigt att komma ihåg att vi, till skillnad från större delen av den tidigare forskning vi ovan 

presenterat, undersökt gymnasielevers upplevelser. Möjligtvis hade vårt resultat blivit 

annorlunda om vi istället intervjuat yngre elever.  

   En annan intressant aspekt som vi vill lyfta fram är att det finns de elever som upplever att 

de agerar på ett sätt som får dem att frångå den generella upplevelsen av hur pojkar respektive 

flickor beter sig. Detta resultat går att likna med ett flertal forskares (se Fagrell 2000, 

Lundgren 2000, Larsson 2004 och Holm 2008) då de lyfter fram att könsstereotyper 

framträder tydligare på ett abstrakt plan än på ett konkret plan. Utifrån vår undersökning har 

vi emellertid enbart utgått från elevernas upplevelser av ämnet idrott och hälsa, det vill säga 

att eleverna relaterar till sina upplevelser i idrottssalen. Det blir därmed svårt att tala om ett 

abstrakt plan. Dock kan vi se tendenser till detta då det finns de elever som själva upplever att 

de frångår den generella stereotypen av hur en flicka respektive en pojke agerar i 

undervisningen i idrott och hälsa. Därmed blir det även enligt vår mening viktigt att lärare, i 

sin undervisning, talar om könsstereotyper på både ett abstrakt och ett konkret plan för att på 

så sätt problematisera elevernas egen syn på könsstereotyper.   

   Trots att vi i vår undersökning funnit att elever inte lägger någon större vikt vid 

könsskillnader är det inom genusforskning vanligt att dessa skillnader ses som problematiska 

då de exempelvis kan vara ett tecken på att det råder en maktobalans mellan könen. Vanligtvis 

är det samhällets kvinnor som brukar lyftas fram som underordnade en maskulin norm. Som 

Jakobsson (2000) påpekar i sin avhandling återfinns denna maktasymmetri även i skolvärlden. 

Jakobsson framhåller att denna manliga dominans leder till att skolflickor känner sig 

underlägsna pojkarna och att de därmed kämpar mer i skolan vilket i sin tur leder till att de får 

bättre betyg. Annan forskning tyder även den på att könsskillnader ses som problematiska. 
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Bland annat framhåller Skolverket (2010) att pojkar i större utsträckning än flickor gynnas i 

idrott och hälsa-undervisningen då den innehåller stora mängder bollspelsmoment som pojkar 

har större erfarenhet av från sin fritid. Undervisningen innehåller även prestations- och 

tävlingsmoment vilket både Jakobsson och Skolverket (2010) framhåller uppskattas och 

tolereras i större utsträckning av pojkar än av flickor. 

   Såväl Jakobsson (2000) som Skolverket (2010) anser således att det finns en problematik 

kring könsskillnader och att flickor kan ses som underordnade i skolan. Enligt vår, och i viss 

mån även Dysons (2006), mening förbiser emellertid mycket av den forskning som finns 

elevernas egna perspektiv och upplevelser då det gäller könsskillnader och könstillhörighet. I 

vår studie har vi lagt fokus på detta och resultatet visar att de undersökta eleverna som helhet 

inte tycks uppleva att könsskillnader och könstillhörighet är särskilt problematiskt. Detta 

framkommer inte minst då åtta av tio av de undersökta eleverna förespråkar samundervisning 

före särundervisning. Många av eleverna motiverar också valet av samundervisningen med att 

det är bra för att man lär sig samarbeta och hjälpa varandra. Vår undersökning tyder alltså på 

att eleverna själva inte tycks lägga någon större vikt vid de (mindre) könsskillnader som de 

upplever existera och de verkar överlag inte anse att dessa är problematiska. Det är även 

intressant att betona att eleverna snarare upplever skillnader som positiva då de anser att man 

då tar lärdom av varandra. Det är dock svårt att säga att våra resultat direkt motstrider de 

resultat som Jakobsson (2000) och Skolverket (2010) påvisat. Vår uppsats ämnar nämligen 

inte, likt Skolverket, besvara vad konsekvenserna av könsskillnader i ämnet idrott och hälsa 

blir, utan istället har vi valt att endast fokusera på elevers upplevelser av skillnader mellan 

könskategorierna. Att eleverna i vår undersökning inte finner könsskillnader och därmed även 

könskategorierna som vidare betydande eller problematiska kan dock till viss mån anses 

kontrastera mot den bild som framkommer i Jakobssons avhandling. Möjligtvis kan detta bero 

på att Jakobsson utgår från en genusteori – vilket innebär att resultatet i undersökningen 

präglas av tanken på att kvinnor är underordnade en maskulin norm – i sin avhandling. Vi har 

däremot, utifrån vår fenomenologiska ansats, försökt ta oss an det empiriska materialet 

förutsättningslöst. Avsikten med att inte utgå från exempelvis en genusteori har varit att vi 

önskat inta ett induktivt förhållningssätt för att därmed kunna bemöta elevernas perspektiv 

med så öppna ögon som möjligt. Detta tror vi möjliggör att man kan ta sig an forskning kring 

könskategorier på ett annorlunda sätt än vad exempelvis Jakobsson (2000), Lundgren (2000) 

och Karlson (2003) gör i sina avhandlingar. 

   Vår undersökning har alltså påvisat att elever inte tycks uppleva att könsskillnader och 

könstillhörighet är av någon större betydelse och att dessa mindre skillnader inte ses som 
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något större problem utifrån elevernas perspektiv. Men vi har också påvisat att det finns vissa 

skillnader mellan pojkar och flickor i dessa upplevelser. Pojkarna tycks nämligen lägga något 

större vikt vid könsskillnader och könstillhörighet än vad flickorna gör. Ett tydligt exempel på 

detta finns inom momentet estetik då fyra av fem pojkar uttrycker att de hellre vill dansa med 

flickor i pardans än med pojkar, medan samtliga flickor i undersökningen inte bryr sig om 

vilket kön de dansar med. Hur kan detta komma sig? Vårt resultat visar på ett par möjliga 

förklaringar till detta, som exempelvis att pojkarna upplever att de lär sig mer då de dansar 

med flickor. Ett par pojkar upplever också att det beror på att normen är att de ska dansa med 

flickor och att det därmed känns onaturligt att agera på ett sätt som strider mot denna norm. 

Detta skulle kunna kopplas samman med Larssons (2004) påpekande att dans är kvinnligt 

könskodat. Eftersom momentet kan ses som kvinnligt könskodat skulle detta även kunna 

innebära att det ses som onormalt om två pojkar dansar tillsammans medan det inte spelar 

någon större roll vem flickor dansar med. I kontrast till detta, det vill säga pojkarnas tendens 

att lägga större vikt vid könsskillnader och könstillhörighet, tycks flickor i högre grad 

överskrida könsgränserna. Med andra ord upplever majoriteten av flickorna – då de utgår från 

sig själva – att de i relativt hög grad agerar på ett sätt som frångår de stereotyper som finns. 

Detta kan liknas vid de resultat som Fagrell (2000) och Gard (2006) påvisar. Men hur 

kommer det sig då att flickor i högre grad agerar på ett könsöverskridande sätt? Eller för att 

vända på frågan; hur kommer det sig att pojkar är mindre könsöverskridande än vad flickor 

är? Det är utifrån vårt resultat svårt att finna något svar på detta. Klart är dock att flickor 

uppenbarligen finner det lättare att frångå könsstereotyper än vad pojkar gör. Möjligtvis kan 

det vara så att det helt enkelt är lättare för en flicka att agera på ett typiskt ”manligt sätt” än 

vad det är för pojkar att agera på ett typiskt ”kvinnligt sätt”. Om så är fallet är det möjligt att 

resonera kring om det inte är så att pojkarna i skolan lever under en normativitet som gör det 

svårare för dem att bryta mot könsstereotyper än vad flickorna har. Detta skulle vara 

intressant att studera vidare. 

   Avslutningsvis vill vi återknyta till jämställdhetsdebatten i skolan vilket belystes i vår 

inledning. Såväl vår jämställdhetsminister som delar av den tidigare forskning vi redogjort för 

lyfter fram en jämställdhetsproblematik i skolan. Vår uppsats tycks däremot tyda på att 

eleverna själva inte upplever könsskillnader och könstillhörighet som vare sig betydande eller 

särskilt problematiskt (även om detta varierar något mellan pojkar och flickor). Därmed kan 

det vara rimligt att dra slutsatsen att de gymnasieelever som uppsatsen baseras på inte 

upplever att det finns några betydande jämställdhetsproblem i undervisningen i idrott och 

hälsa. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjumall   

 

Intro 

Förklara återigen villkoren, dvs. att de när som helst kan avsluta sitt deltagande osv. Förklara 

även att det just är den specifika eleven det vill säga duets upplevelser som vi är ute efter! Det 

vill säga det som den varit med om under idrottslektionerna. Ta gärna tid på dig när du svarar. 

 

Övergripande fråga 

 Kan du berätta lite om dig själv. Vilken årskurs går du? Vad gör du på din fritid? 

(någon sport?)  

 

Lagspel (fotboll, handboll, bandy, lekar och basket)  

 Vad tycker du om olika lagspel inom idrott och hälsa? 

  

 Upplever du att killar och tjejer agerar olika i lagspel? 

 

 Upplever du att tjejer eller killar är bättre i lagspel?  

 

 Upplever du skillnad mellan killar och tjejer i lagspel? (ex. skillnad i högljudhet, 

tysthet, aktivitet, fysisk skillnad). Likhet?  

 

 Känner du att killar och tjejer tar lika stort utrymme i lagspel (både tal och fysiskt) 

 

 Tycker du att det är viktigt att vara med andra killar (eller tjejer) under olika lagspel? 

 

 Hur tänker du kring att särskilja på killar och tjejer i samband med lagspel?  

o Kan du berätta om några eventuella fördelar? 

o Kan du berätta om några eventuella nackdelar? 
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Estetik (dans, rörelse till musik) 

 Vad tycker du om det estetiska momentet (det vill säga exempelvis dans) inom idrott 

och hälsa? 

 

 Upplever du att det finns skillnader mellan killar och tjejer i olika estetiska moment? 

(ex. skillnad i högljudhet, tysthet, aktivitet, fysisk skillnad) Likhet? 

 

 Känner du att killar och tjejer tar lika stort utrymme i estetiska moment (både tal och 

fysiskt) 

 

 Upplever du att killar och tjejer har samma förutsättningar (sker dansen på samma 

villkor?) i estiska moment så som dans eller annan rörelse till musik?  

 

 Upplever du att tjejer eller killar är bättre i estetiska moment? 

 

 Känner du att det är viktigt att dansa med killar eller tjejer?  

 

 Hur tänker du kring att särskilja på killar och tjejer i samband med estetiska moment?  

o Kan du berätta om några fördelar? 

o Kan du berätta om några nackdelar? 

Tävlingsmoment 

 Vad tycker du om tävlingsmomentet (att tävla?) inom idrott och hälsa? 

 

 Upplever du att det är lika roligt att tävla mot killar som tjejer? 

 

 Upplever du att det finns skillnader mellan killar och tjejer i tävlingsmomentet. Likhet? 

 

 Upplever du att tjejer eller killar är bättre i tävlingar? 

 

 Känner du att killar och tjejer tar lika stort utrymme i tävlingar (både tal och fysiskt) 

 

 Hur tänker du kring att särskilja på killar och tjejer i samband med olika tävlingar?  
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o Kan du berätta om några fördelar? 

o Kan du berätta om några nackdelar? 

 

 

 

 

 

 

 

 


