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Sammanfattning 
 

Med egna erfarenheter som tidigare elev och som lärarkandidat på verksamhetsförlagd 

utbildning upplevde jag en särbehandling mellan pojkar och flickor i ämnet idrott och hälsa. 

Tidigare forskning lyfter fram att det finns skillnader i lärares bemötande av eleverna ur ett 

genusperspektiv. Utifrån mina erfarenheter och tidigare forskning är syftet med studien att 

undersöka om pojkar och flickor upplever särbehandling i idrott och hälsa med avseende på 

kön, och i så fall hur detta visar sig i undervisningen. Studiens frågeställningar är Hur 

upplever pojkar och flickor att de bemöts av lärare i idrott och hälsa utifrån ett 

genusperspektiv? Samt Upplever elever att de särbehandlas med avseende på kön och i så fall 

vilka mönster finns det att se? Studien använde intervju som metod där åtta högstadieelever 

på två skolor i mellersta Sverige har intervjuats.  

Resultat visar att elever, mer eller mindre, upplever att de särbehandlas på 

lektionerna. Resultatet visar att läraren har högre förväntningar och krav på pojkar jämfört 

med flickor som istället förväntas att prestera på en lägre nivå. Resultatet visar vidare att 

flickor får mindre uppmärksamhet och att lärarens förväntningar på flickorna är lägre, 

samtidigt som det synliggörs att de verkar acceptera könsordningen av omgivningen. Studiens 

resultat visar att de som påverkas mest negativt av särbehandlingen är pojkar som inte kan 

prestera på samma nivå som resterande pojkar i klassen. Ett av studiens huvudfynd är att 

särbehandling med avseende på kön är något som beror på aktiviteterna då aktiviteten 

bestämmer om elever kan delta på lika villkor eller inte.  
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1. Inledning  
 

Mina erfarenheter från verksamhetsförlagd utbildning och som tidigare elev tyder på att lärare 

medvetet eller omedvetet möter elever olika beroende på om de är pojkar eller flickor, vilket 

kan resultera till särbehandling i undervisningen. Jag menar att normer kan speglas i lärarens 

sätt att förmedla kunskap, och att dessa beteenden kan vara något läraren själv inte är 

medveten om. Dessa spekulationer om min egen skoltid, i förhållande till särbehandling med 

avseende på kön, har dykt upp i efterhand. När jag var elev uppmärksammade jag inte att 

läraren bemötte pojkar och flickor olika ur ett genusperspektiv. Det föll sig naturligt att se 

pojkar springa efter fotbollen, medan flickor satt lugna och samlade i en diskussion om de nya 

klädesplaggen kompisen bredvid hade köpt. Det föll sig även naturligt att en av flickorna fick 

ansvaret att hämta bollen som läraren hade glömt i arbetsrummet, och att pojkarna ansvarade 

för att plocka fram den tunga tjockmattan. Varför flickor och pojkar fick olika 

ansvarsuppgifter i gympasalen hade jag ingen aning om.  

Håkan Larsson, Birgitta Fagrell och Karin Redelius1 menar att idrott och hälsa 

genom historien är ett av de skolämnen som mest har förknippats med särbehandling med 

avseende på kön. Flickor och pojkar har inte behövt följa samma villkor för att uppnå 

styrdokumentens mål. Lärare har indirekt gett ut signaler till klassen som visar att de har 

högre krav på pojkar eftersom pojkar är fysiskt starkare än flickor. Idrott och hälsa är det enda 

skolämnet där statistik visar ett högre betygsnitt bland pojkar än bland flickor.  Var fjärde 

pojke har det högsta betyget medan var sjätte flicka har det högsta betyget.  

 I tidig ålder lär sig pojkar och flickor vad som förväntas av dem i idrottssalen. 

Elever lär sig hur man som pojke respektive flicka bör vara för att bli accepterade av 

omgivningen2. Observationer på skolor visar att många lärare förväntar sig en högre 

prestation bland pojkar i övningar som kräver styrka och snabbhet. Flera studier visar att det 

finns en problematik i idrottsundervisningen i förhållande till genus3.  

Vi vet att många lärare har en tendens att se olika på pojkar och flickor. Vad som 

undersöks i denna studie är hur elever upplever att de bemöts av läraren ur ett genusperspektiv 

och om de upplever att de särbehandlas med avseende på kön, och i så fall hur detta visar sig 

på lektionerna.  

                                                 
1 Larsson, Håkan Fagrell, Birgitta & Redelius, Karin (2005) 
2 Redelius, Karin (2002) 
3 Larsson m.fl. (2005) 
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2. Syfte 
 

Tidigare forskning om elevers upplevelser av särbehandling med avseende på kön i idrott och 

hälsa beskriver i hög utsträckning skillnader mellan pojkars och flickors beteenden. Däremot 

finns få studier som undersöker elevernas upplevelser av lärares bemötande ur ett 

genusperspektiv samt om elever upplever en särbehandling med avseende på kön under 

idrottslektionerna.  

Därför är syftet med denna studie att undersöka hur elever upplever att de blir 

bemötta av lärarna utifrån ett genusperspektiv. Studien kommer även att undersöka om elever 

upplever att pojkar och flickor särbehandlas i idrott och hälsa och i så fall hur detta visar sig.  

 

2.1 Frågeställningar: 
 Hur upplever pojkar och flickor att de bemöts av lärare i idrott och hälsa utifrån ett 

genusperspektiv?  

 Upplever elever att de särbehandlas med avseende på kön och i så fall vilka mönster 

finns det att se? 
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3. Bakgrund  
 

Följande kapitel har delats in i två avsnitt. Första avsnittet kommer att beskriva vad begreppen 

genus och normer innebär, följt av en kort presentation av idrott och hälsa ur ett historiskt 

perspektiv. Det andra avsnittet kommer att lyfta fram lärares arbete för en jämställd 

undervisning i relation till läroplanen. 

3.1  Genus, normer och jämställdhet  
Vad innebär begreppet genus? Begreppet bygger på uppfattade skillnader mellan män och 

kvinnor ur ett maktperspektiv, där män är den grupp med högre dominans. Karin Redelius 

menar att genus är ett positivt laddat begrepp för jämställdhet som strävar efter att emotstrida 

maktdimensioner. Föreställningar om män respektive kvinnor finns i samhället och detta 

orsakar skillnader mellan genus. På grund av dessa faktorer bör förhållanden med avseende på 

kön problematiseras, menar Redelius4. En av utgångspunkterna i idrott och hälsa, menar 

Carlsson, Christina Wetteberg och Anna Jansdotter, är att inte ha givna föreställningar, normer 

och värderingar om vad som betraktas som manligt och kvinnligt. Utgångspunkten syftar till 

att individer ska sträva efter att alltid skapa och omskapa föreställningar, normer och 

värderingar via våra uttryck om kvinnor och män5. Studier av Redelius visar att språket är en 

av många faktorer som bidrar till särbehandling mellan flickor och pojkar, då språket 

producerar och formar en beskrivande verklighet. I samma studie, under en intervju, uttrycker 

en lärare i idrott och hälsa att eleverna själva beskriver hur en ”normal” pojke och flicka ska 

förväntas bete sig ur ett normperspektiv.6  

Vad kan begreppet normer innebära? Tina Mattsson menar att normer är 

samhällets oskrivna regler som ställer krav på hur individer ska leva och agera för att bli 

accepterade av omgivningen. Dessa oskrivna regler kan se olika ut beroende på vilken kultur 

individen lever i. Normer begränsar avvikelser och kontrollerar det sociala livet, som vidare 

kan leda till att individen uppfattas annorlunda och konstig om dessa samhällsregler bryts7.   

I relation till genus och normer blir det även viktigt att ta upp begreppet 

jämställdhet. Maria Hedlin menar att jämställdhet är ett positivtladdat begrepp som det brukar 

talas mycket om. Det faller sig naturligt att vilja arbeta för jämställdhet, dock ser inte 

verkligheten ut så i många situationer, menar Hedlin. Människor är lärda att skilja mellan män 

                                                 
4 Redelius, Karin (2009)  
5 Wetteberg Carlsson, Christina & Jansdotter, Anna (red.) (2004) 
6 Redelius, Karin (2009) 
7 Mattsson, Tina (2005)   
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och kvinnor, och att tolka deras handlingar på olika sätt. Det finns en problematik med att de 

individer som förväntar sig olika från män och kvinnor inte kommer bemöta dem på samma 

sätt, därav kan arbetet för jämställdhet bli bristfälligt. Å andra sidan behöver det inte betyda 

att likabehandling mellan genus är en jämställdhetsåtgärd. Hedlin menar att män och kvinnors 

villkor inte är detsamma, vilket istället skulle kunna problematisera hela situationen om de 

alltid skulle behandlas lika. Att tala om likabehandling är ett uttryck för omedvetet och 

könsblint förhållningssätt. Att sträva efter jämställdhet är inte alltid en fråga efter 

likabehandling, utan det krävs en förståelse av vad begreppet jämställdhet faktiskt innebär och 

kräver, vilket är kunskap, eftertanke och analys8. 

Sedan 1980-talet fram till idag har könsmönster i idrott och hälsa identifierats 

som relativt stadigvarande. Det var under 1960-talet som undervisningen gick från sär- till 

samundervisning. Flickidrotten innehöll mestadels gymnastik medan pojkidrotten innehöll 

fysisk träning med fokus på prestation. Pojkar och flickors sätt att lära sig eftersträvade en 

moralisk riktning om hur de borde fostras, och än idag registrerar forskare dessa skillnader i 

idrott och hälsa9. Redan vid tidig ålder lär sig pojkar och flickor vad som förväntas av dem i 

idrottshallen av både lärare och klasskamrater. Eleverna lär sig vad som betraktas som manligt 

och kvinnligt, samt hur de ska agera i olika situationer för att bli accepterade av omgivningen. 

Att pojkar och flickor inte tävlar mot varandra är för många ”naturligt” då de har lärt sig att 

det finns fysiska skillnader mellan dem10.  

Håkan Larsson och Kajsa Ohrlander menar att skolan har ett ansvar för att 

behandla frågor gällande genusperspektiv och normer, samt att få eleverna att se genus ur en 

jämställd synvinkel. Målet är att genusfrågor ska genomsyras i skolans alla områden, så som 

frågor om värdegrund, kunskapsinnehåll, pedagogik, didaktik, och integrering. Mötet mellan 

lärare och elever ska genomsyra genusfrågorna eftersom lärarens kroppsspråk kan skapa 

könsidentiteter. Genusansvaret ligger på lärare, elever och hela skolan. För att kunna nå en 

jämställd skola bör lärarna ha kunskaper om vad som ska reproduceras och förändras11. 

4. Tidigare forskning  
 

I detta kapitel kommer tidigare forskning att presenteras i förhållande till särbehandling med 

                                                 
8 Hedlin, Maria (2004) 
9 Larsson, Håkan, Fagrell, Birgitta, Johansson, Susanne, Lundvall, Suzanne, Meckbach, Jane, Redelius, Karin 
(2010) 
10 Redelius (2002) 
11 Larsson, Håkan & Ohrlander, Kajsa (2005) 
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avseende på kön i ämnet idrott och hälsa. Lärarens och elevens betydelse och påverkan på 

lektionerna kommer även behandlas. 

4.1 Särbehandling i idrott och hälsa  
Nedan kommer ett citat från en observationsstudie av Larsson, Fagrell och Redelius. Citatet 

omfattar en undersökning som ägde rum i en högstadieklass i Stockholm. Eleverna skulle 

utöva redskapsgymnastik och läraren visade klassen i en genomgång hur övningarna skulle 

utföras: 

Läraren beskriver övningarna medan eleven visar: Kullerbytta framåt … böj på armarna, böj på 

armarna. När eleven så småningom gör ”lilla korset” går ett sus genom klassen. Ah! hojtar en 

flicka. Tjejer, ni behöver inte göra det här, säger läraren. Eleverna fnissar, men ingen 

kommenterar. Läraren fortsätter: Det kräver jättemycket styrka för man är ju ganska högt 

upp … Och sen kommer en riktig superövning för killar … Inte heller nu kommenterar någon av 

eleverna. (Larsson, Håkan Fagrell, Birgitta & Redelius, Karin. Kön Idrott Skola, 2005, s.1)  

 

Detta citat visar hur särbehandling i undervisningen kan se ut och hur elever inte 

reagerar på lärarens kommentarer. Observationsstudier visar att idrott och hälsa genom 

historien är ett av de skolämnen som mest förknippats med särbehandling med avseende på 

kön. Flickor och pojkar har inte behövt följa samma villkor för att uppnå kunskapskravens 

mål.  Lärare har indirekt signalerat till klassen att de har högre förväntningar och krav på 

pojkar, eftersom pojkar förväntas vara fysiskt starkare än flickor. Under dessa 

observationsstudier hävdar Larsson, Fagrell och Redelius att lärare har en tendens att 

förmedla budskap till klassen som tyder på att det finns biologiska skillnader mellan pojkar 

och flickor. Detta innebär att pojkar förväntas prestera mer i övningar som kräver fysisk 

styrka, och att lärarens syn på dessa skillnader även medför en särbehandling i undervisningen 

i idrott och hälsa12.  

En studie från Queensland Universitet, Australien, lyfter fram att pojkar överlag 

behöver ändra sitt tankesätt gällande genus eftersom många ser på kvinnor utifrån gamla 

könsroller. Analyserna visar att pojkar i idrottssammanhang saknar respekt för flickor och har 

ett homofobiskt och aggressivt beteende mot sina kamrater. Studien menar att pojkarna själva 

är sina största fiender eftersom de riskerar utanförskap om inte ovanstående beteenden ageras 

i pojkgruppen. För att få status och respekt av sina klasskamrater förväntas handlingar och ett 

tänkande som representerar en manshierarki av omgivningen. För att åtgärda problemet ansåg 

lärarna att en lösning var könsuppdelad av idrottsundervisning. Tanken var att det skulle 

underlätta för lärarna att arbeta med pojkar med patriarkatiskt tänkande. Studien visade 

däremot att pojkar och flickor egentligen inte behövde separata lektioner. Problemet fanns hos 

                                                 
12 Larsson m.fl. (2005) 
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enskilda individer, pojkar med ett patriarkalt tänkande, som successivt påverkade resterande 

pojkar i klassen13. 

Redelius menar att idrott och hälsa betraktas som mer populärt bland pojkar än 

bland flickor, och att pojkar generellt är mer positivt inställda till ämnet. Det skiljer sig även 

mellan kön när det kommer till önskemål av aktiviteter. Redelius hävdar att de dominerande 

aktiviteterna i undervisningen i idrott och hälsa är de som kan förknippas med 

föreningsidrotten. Vidare menar forskaren att pojkar är den grupp som mest är delaktiga i 

någon form av föreningsidrott och finner aktiviteterna mest intressanta14. Larsson lyfter fram 

att Skolverket visar att pojkar har ett högre betygsnitt än flickor, från och med 2003 och fram 

tills idag. Idrott och hälsa är det enda skolämnet där statistik visar ett högre betygsnitt hos 

pojkar än hos flickor. Var fjärde pojke har det högsta betyget medan var sjätte flicka har det 

högsta betyget15.  Larsson visar även i en annan studie att statistik visar att pojkar har bättre 

betyg än flickor och att de oftare når måluppfyllelse i idrott och hälsa samt att detta bör 

problematiseras. Larsson menar att lärare och elever har en attityd som tyder på att det är 

”normalt” för pojkar att vara bättre på idrott då de finner ett större intresse av ämnet16.  

Den likhetsnorm som gäller i Sverige är ett jämställt samhälle, och en jämställd 

skola. Eftersom skolan ska vara jämställd finns det pedagoger som blundar för könsskillnader 

och hävdar att inga särbehandlingar sker mellan pojkar och flickor. Detta är ett av problemen i 

arbetet med kön- och genusperspektiv i undervisningen. Att diskutera och arbeta för att nå 

jämställdhet kan vara svårt då frågor angående kön- och genusperspektiv kan ta fram 

anklagande och hotande känslor som i sin tur kan resultera i en avvisande hållning17. Två 

viktiga citat som finns skrivna i läroplanens allmänna del är ”skolan har ett ansvar för att 

motverka traditionella könsmönster”18 och ”ämnesövergripande kunskapsområden, som 

jämställdhet, ska integreras i undervisningen i olika ämnen”19. Håkan Larsson, Birgitta 

Fagrell, Susanne Johansson, Suzanne Lundvall, Jane Meckbach och Karin Redelius fick i 

uppdrag av Skolverket att undersöka hur arbetet för jämställdhet såg ut i några skolor, och hur 

lärarna gick tillväga för att eleverna skulle kunna delta på lika villkor. När lärarna svarade på 

frågan om de tidigare hade deltagit i någon form av utbildning gällande jämställdhetskraven, 

svarade 74 % att de inte hade det. När frågan om läroplanens allmänna del hade diskuterats i 

                                                 
13 Mills, Martin & Keddie, Amanda (2007) 
14Redelius, Karin (2009) 
15 Larsson m.fl. (2005) 
16 Larsson m.fl. (2010) 
17 Tallberg Broman, Ingegerd (2002) 
18 Lgr11 s. 8 
19 Ibid, s. 8 
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skolan svarade majoriteten ja. Däremot svarade 80 % att de aktivt arbetat med att motverka 

traditionella könsmönster för att få ett jämställt förhållande mellan eleverna i klasserna. Dessa 

80 % av lärarna hävdade att vägen till en jämställd lektion mellan pojkar och flickor var att 

tänka på språket, det vill säga att lärare tänker på hur de formulerar sig och uttrycker sig i 

olika sammanhang. Lärarna ansåg även att det var nödvändigt att få flickorna mer synliga och 

hörda på lektionerna för att få dem mer aktiva, samt att respektera både pojkar och flickors 

idrottsintressen lika mycket20. I nästa avsnitt kommer lärarens betydelse och påverkan av 

särbehandling med avseende på kön i idrott och hälsa att lyftas fram. 

4.2 Lärarens ansvar och påverkan  
En undersökning visar att frågor i förhållande till genusperspektiv inte alltid uppmärksammas 

av idrottslärare. I studien analyserades intervjuer som ett antal idrottslärare hade deltagit i, 

majoriteten ansåg att samundervisning med både pojkar och flickor kunde upplevas 

problematiskt när lektioner skulle planeras. Dessa lärare ansåg att det kunde underlätta att ha 

särundervisningar eftersom lektioner var enklare att planera. I samma studie har Larsson, 

Fagrell och Redelius undersökt lärarens syn på eleverna. Forskningsresultatet visar på att 

lärares kommentarer och kroppsspråk under genomgångar talar för att det finns fysiska 

skillnader mellan pojkar och flickor. I övningar som kräver styrka och snabbhet förväntar sig 

läraren ett bättre och högre resultat bland pojkarna, medan läraren antar att flickorna inte 

kommer prestera lika bra i samma övning. Läraren visar indirekt till klassen att flickor är 

fysiskt svagare än pojkar och därför förväntar sig läraren ett sämre resultat ibland flickor21. 

Även Julien Bois och Anthony J. Amorose, forskare i Frankrike, menar att lärare talar olika 

till pojkar och flickor, vilket kan leda till könsskillnader när det gäller bemötande och 

förväntningar. Observationsstudier visar att pojkar får mer uppmärksamhet på 

idrottslektionerna än vad flickor får. Pojkar får även mer respons, beröm, kritik och feedback 

för att utveckla sina färdigheter. Forskning visar att lärarens feedback till eleverna är ett 

effektivt arbetssätt för att höja betygen i idrott och hälsa22. 

 Larsson, Fagrell och Redelius menar att idrottslärare är medvetna om att pojkar 

dominerar på idrottslektionerna, men att det inte uppfattas som ett stort problem. Istället 

uttrycker lärare att de inte finner detta faktum förvånande då det ”av naturen” finner det 

lämpligt att pojkar ska prestera mer på lektionerna och därför få högre betyg23. I avsnittet 3.2 

                                                 
20Larsson m.fl. (2010)  
21 Larsson m.fl. (2005) 
22 Bois, Julien & J. Amorose, Anthony (2006)  
23 Larsson, Håkan, Fagrell, Birgitta, Redelius, Karin (2007) 
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Läroplanen och Jämställdhetsarbetet står det skrivet i läroplanens allmänna del att ”skolan 

har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster”24. Larsson, Fagrell och Redelius har 

lyft fram att idrottslärare är medvetna om att det finns skillnader i bemötandet ur ett 

genusperspektiv och menar att en strategi som lärare använder sig av för att förebygga 

problemet är att bemöta flickor med mer hänsyn.25.  

I en annan studie visar Håkan Larsson, Mikael Quennerstedt och Marie Öhman 

att både lärare och elever finner det naturligt att pojkar tar mer plats på lektionerna. Studien 

undersökte lärarens synpunkter på genusstrukturerna i idrott och hälsa och menade att ämnet 

är byggt på styrka och uthållighet som underlättar för pojkarna eftersom de representerar det 

starka könet jämfört med flickor som representerar det svaga könet. Även i denna studie ansåg 

lärarna att det var lämpligt och av ”naturliga skäl”, att pojkarna presterade mer på 

uthållighetsaktiviteter baserat på styrka. Det fanns lärare som svarade annorlunda i samma 

studie, de hävdade att sammanhållning och ett harmoniskt samarbete mellan eleverna 

uppmärksammades mest i undervisningen26.  

En annan undersökning tyder på att samundervisning är mer lärorikt ur ett 

socialt sammanhang än i ett didaktiskt sammanhang. Detta innebär att eleverna lär sig bättre, 

utifrån ett socialt perspektiv, i en blandad grupp. Dessa slutsatser lyftes fram när eleverna fick 

frågan om de önskade ha särundervisning, förslaget röstades ner27.  

Det är inte ovanligt att idrottslärare saknar utbildning. Ibland räcker det med att 

vara aktiv i sport för att få arbeta som idrottslärare. På grund av det kan det inte förväntas att 

läraren ska ha en formell kompetens eller specifika kunskaper om ämnet. Utbildningens 

viktigaste syfte, menar Redelius, är betydelsen av idrottspedagogik. Under utbildningen lär 

sig den studerande hur hon eller han ska kommunicera med eleverna och hur färdigheter(?) 

ska framföras ur ett genusperspektiv. Utbildningen ska ge en bild av vad lärarjobbet innebär 

och kunskaper om barns utveckling socialt, mentalt och fysiskt. Utbildningen ska ge 

idrottsläraren en uppfattning om vad uppdraget innebär28. 

Idrottslärare, så som alla övriga lärare, undervisar inte bara i ämnes färdigheter 

utan förmedlar även normer och värderingar via språk och handling. Lärare utövar en 

påverkan på gruppen som läser av och tar till sig det som förmedlas. Allt från föreställningar, 

synsätt, uppfattningar, och beteendemönster och vanor, lär sig eleverna av sina lärare. Det 

                                                 
24 Lgr11 s. 8 
25 Larsson m.fl. (2007) 
26 Larsson, Håkan, Quennerstedt, Mikael, Öhman, Marie (2014) 
27 Fagrell, Birgitta & Larsson, Håkan & Redelius, Karin (2011) 
28 Redelius (2002) 
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finns även fler faktorer som påverkar elevernas sätt att tänka Media, reklam, kamrater och 

föräldrar är några av de faktorer som påverkar eleverna. Forskning visar att idrottslärare är 

den starkaste länken mellan idrotten och elevernas lärande29. 

Larsson, Mikael Quennerstedt och Marie Öhman menar att ett effektivt 

arbetssätt för att ”motverka traditionella könsmönster” är att samtala med eleverna om vad 

begreppet innebär. Forskarna hävdar att en jämställd undervisning snabbare kan växa fram om 

läraren bidrar med diskussioner om exempelvis stereotypa könsroller med eleverna. Syftet 

med diskussionerna är att få eleverna medvetna om att det kan förekomma skillnader med 

avseende på kön, för att därefter tillsammans sträva efter jämställdhet. Larsson, Quennerstedt 

och Öhman anser att idrottsläraren inte ska undvika att tala om normer och värderingar, utan 

istället öppet samtala kring genusstrukturer då situationer med särbehandling med avseende 

på kön uppstår. Vidare menar forskarna att idrottslärare bör ha kunskap om genusperspektiv 

för att kunna ha meningsfulla diskussioner i frågan. Dessa diskussioner behöver 

nödvändigtvis inte vara inplanerade vid genomgångar eller vid lektionens slut, utan kan lika 

väl uppstå mitt i en aktivitet, menar Larsson, Quennerstedt och Öhman. Läraren bör tydligt 

förmedla till eleverna att det är lika godtagbart att avbryta en aktivitet för att ställa frågor om 

genusperspektiv som att ställa vilken fråga som helst30. I nästa avsnitt behandlas hur elever 

påverkas av de bemötande de får av lärare i ämnet idrott och hälsa ur ett könsperspektiv och 

vilka konsekvenser detta kan få. 

4.3  Elevers uppfattning av lärarens bemötande  
Bois och J. Amorose har genomfört undersökningar i grundskolans alla stadier, samt på 

gymnasiet, och granskat lärarens bemötande ur ett genusperspektiv. Den särbehandling som 

sker mellan pojkar och flickor på idrottslektionerna har en stor betydelse för deras utveckling. 

Forskarna menar att flickor generellt har lägre förväntningar på sig själva då lärare bemöter 

flickor på ett kvantitativt annorlunda sätt jämfört med pojkar. På grund av att lärare ger pojkar 

mer uppmärksamhet faller det sig naturligt för pojkar att lektionerna mest fokuseras på dem. 

De flesta observationerna som har gjorts när det kommer till särbehandling med avseende på 

kön i idrott och hälsa är genomförd av genusforskare. Även om skillnader mellan genus kan 

uppfattas som ett tydligt mönster finns det inte mycket som talar för att elever själva uppfattar 

en särbehandling i undervisningen, menar Bois och J. Amorose31. 

I en studie undersöktes hur individers tidigare idrottsupplevelser, i förhållande 

                                                 
29 Ibid.  
30 Larsson m.fl. (2014) 
31 Bois & J. Amorose (2006) 
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till genus påverkar deras självförtroende inför olika aktiviteter. Studien utfördes på två 

kvinnor som analyserade två bilder där båda bilderna visade en tävlingssport där pojkar och 

flickor deltog. Den ena kvinnan fick en positiv upplevelse av bilderna då hennes tidigare 

erfarenheter i idrottssammanhang innehöll tävlingar mellan pojkar och flickor, där både 

pojkar och flickor lyckades vinna. Den andra kvinnan fick negativa upplevelser av bilderna, 

då hon ansåg att flickor var i underläge i förhållande till pojkar. Dessa känslor uppstod på 

grund av hennes tidigare erfarenheter där hon blivit lärd att flickor och pojkar klarar av olika 

mycket på grund av biologiska skillnader. Hennes självuppfattning gav en bild att hon inte 

klarade av de flesta idrottsmomenten på grund av att hon var kvinna. Studien visar att genus 

och könsroller kan formas av vår självuppfattning. Individen lär sig att agera utifrån andras 

förväntningar och beteenden. Azzarito och Katzew menar att könskillnader skapas när ett 

beteende granskas, memoreras och formas32. 

    Idrott och hälsa är det skolämne som har störst fokus på elevers fysiska 

färdigheter och störst påverkan på elevers egen kroppsuppfattning. Forskning visar att elevers 

kroppsuppfattning antingen resulterar till bättre eller sämre prestationsförmåga. Elever med 

god självkänsla och god kroppsuppfattning vågar prestera mer på idrottslektionerna jämfört 

med de elever som känner motsatsen. Kroppen betraktas som en tillgång i idrottsaktiviteterna, 

och om måttet för en god idrottskropp inte uppfylls, väljer eleverna ett passivt deltagande vid 

sidan av planen, för att inte förstöra för sina lagkamrater.33. 

4.4 Sammanfattning  
Den likhetsnorm som gäller i Sverige är ett jämställt samhälle, och likaså en jämställd skola34. 

Två viktiga citat som finns skrivna i läroplanens allmänna del är ”skolan har ett ansvar för att 

motverka traditionella könsmönster”35 och ”ämnesövergripande kunskapsområden, som 

jämställdhet, ska integreras i undervisningen i olika ämnen”36. I förhållande till särbehandling 

i idrott och hälsa visar tidigare forskning att idrott och hälsa genom historien är ett av de 

skolämnen som mest förknippats med särbehandling med avseende på kön. Vad gäller 

lärarens ansvar och påverkan av särbehandlingar med avseende på kön förväntar sig läraren 

ett bättre och högre resultat bland pojkarna i aktiviteter som kräver styrka och snabbhet. 

Läraren visar indirekt till klassen att flickor är fysiskt svagare än pojkar och förväntar sig 

                                                 
32 Azzarito, Laura & Katzew Adriana (2010) 
33 Fagrell m.fl. (2011) 
34 Tallberg Broman (2002) 
35 Lgr11 s. 8 
36 Ibid, s. 8 



13 

 

därför ett sämre resultat 37. I relation till elevers uppfattningar av lärarens betydelse visar 

tidigare forskning att lärare ger pojkar mer uppmärksamhet som gör att det faller sig naturligt 

för pojkar att lektionerna mest fokuseras på dem. Lärare och klasskamrater har högre 

förväntningar på att pojkar ska kunna prestera mer under aktiviteter som i vidare steg har gjort 

att pojkarna själva är sina största fiender eftersom de riskerar utanförskap om inte 

förväntningar och krav från omgivningen uppnås38. Flickor har generellt lägre förväntningar 

på sig själva då lärare bemöter flickor på ett kvantitativt annorlunda sätt jämfört med pojkar. 

Trotts detta finns det inte mycket som talar för att elever själva uppfattar en särbehandling i 

undervisningen39.  

I min eftersökning av tidigare forskning om elevers upplevelser av 

särbehandling med avseende på kön i idrott och hälsa upplever jag att det finns en mängd 

forskning som beskriver skillnaderna mellan pojkars och flickors beteenden. Däremot finns 

det inte mycket forskning som beskriver hur eleverna upplever lärares bemötande. Jag anser 

att det finns en kunskapslucka gällande elevers upplevelser och påverkan av lärares 

särbehandling med avseende på kön, och anser därför att det är viktigt att undersöka detta 

område i min studie för att på så sätt bidra med ytterligare kunskaper. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
37 Larsson m.fl. (2005) 
38 Mills, Martin & Keddie, Amanda (2007) 
39 Bois & J. Amorose (2006) 
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5. Metod 
 I detta avsnitt kommer intervju som metod att behandlas samt vad som kvalificerar kvalitén i 

en kvantitativ studie. Avsnittet kommer även att presentera förberedelser av intervjuer och hur 

dessa genomförts. Vidare kommer urval och etiska överväganden kommer att behandlas. Jag 

kommer även att beskriva hur det empiriska materialet har analyserats. 

5.1 Metodval  
Kvalitativ data kan se olika ut då det finns många former, bland annat ”fältanteckningar, 

intervjuutskrifter, texter, fotografier, etc.”40. En likhet mellan formerna för kvalitativ data är 

att all data måste ”förberedas och organiseras innan de låter sig analyseras”41. Jag valde att ha 

intervju som metod i min studie för att jag bedömde att metoden passade min undersökning 

bäst. Martyn Denscombe menar42 att intervju som metod passar en undersökning som söker 

en djupare inblick och förståelse för respondenternas tankar och då är följdfrågor och 

uppföljande diskussioner viktiga, därför valde jag denna metod. 

 Denscombe lyfter fram att den som håller i intervjun får tillfället att styra 

samtalet eftersom forskaren väljer vilka frågor som ska ställas. Om forskaren istället söker 

enkla och korta svar är enkätundersökningar en lämpligare metod. Eftersom undersökningen 

söker elevens uppfattning om hur läraren bemöter dem utifrån ett genusperspektiv behövdes 

en metod som lyfter fram uppfattningar, åsikter, erfarenheter och känslor. Det finns ytliga 

likheter mellan intervjuer och samtal. Vad som skiljer dem åt är att intervjuer är mer än bara 

konversationer.  I en intervju presenteras en högre grad av kunskaper om en situation43.  

Jag valde att ha semistrukturerade intervjuer, vilket innebär att forskaren har 

förberedda frågor. Denscombe menar att semistrukturerade frågor ska vara öppna för att ge 

respondenterna en chans till att utveckla sina idéer och tankar. Fokus hamnar på 

respondentens utvecklade synpunkter. En likhet mellan semistrukturerade och ostrukturerade 

intervjuer är viljan att låta respondenterna få möjlighet att använda sina egna ord och utveckla 

svaren utifrån sina egna tankar. De sorters intervjuer har i regel en strävan efter ”upptäckt” 

snarare än ”kontrollerande”44. Anledningen till att jag valde semistrukturerade intervjuer var 

att jag ansåg att de mest viktiga och användbara empiri oftast framförs när respondenterna får 

chansen att fundera över frågorna och förmedla de tankar eleven sitter och grubblar över. Jag 

anser att strukturerade frågor riskerar att styra svaren mot forskarens egna önskningar, vilket 

                                                 
40 Denscombe, Martyn (2009), s. 370 
41 Ibid, s. 370 
42 Ibid.  
43 Ibid. 
44 Ibid. 
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kan leda till att viktig information inte framförs. I nästa avsnitt beskrivs förberedelser inför 

intervjuer och genomförandet av dessa. Avsnitten kommer även beskriva hur en intervjuguide 

ska skrivas. 

5.2 Tillvägagångssätt  
Jag valde att utföra intervjuerna på två högstadieskolor där jag tidigare hade haft mina 

verksamhetsförlagda utbildningar. Jag började med att kontakta rektorerna på skolorna för att 

få ett godkännande att intervjua. Därefter kontaktade jag två idrottslärare som tidigare varit 

mina handledare. Efter att kort förklarat studiens idé bad jag idrottslärarna att välja ut fyra 

elever, två flickor och två pojkar, som var villiga och bekväma med att bli intervjuade. 

Sammanlagt skulle det bli åtta intervjuer fyra pojkar och fyra flickor. Jag hade inga krav på att 

få kontakt med endast motiverade eller/och omotiverade elever, utan ansåg att båda grupperna 

kunde bidra med lärorik information. Ett önskemål var att få intervjua elever som var 

bekväma och vana vid att diskutera. Intervjuerna genomfördes individuellt och pågick i 

ungefär 35-45 minuter. Jag valde att intervjua individuellt för att eleverna inte skulle 

påverkades av varandras svar. Denscombe menar att gruppintervjuer kan leda till att 

deltagarna startar en diskussion och kommer fram till ett gemensamt svar45. Jag ansåg därför 

att det fanns en risk med att ha gruppintervjuer då de dominerande eleverna skulle styra 

svaren och att blyga elever skulle instämma med resterande. 

     Denscombe menar att ”forskaren bestämmer dagordningen för diskussionen”46. 

Detta innebär att intervjuaren ska vara förbered på att styra diskussionen, oavsett intervjustil. 

En intervjuguide är ett effektivt verktyg för att åstadkomma en välplanerad intervju. Innan 

varje intervju är det lämpligt att förberedda sig.. Detta kan göras med hjälp av en 

intervjuguide47. Steinar Kvale och Svend Brinkmannm menar att en intervjuguide möjliggör 

ett strukturerat intervjuförlopp där frågorna och följdfrågorna skrivs som ett manus. Manuset 

är mer eller mindre utformat beroende på vilken sorts intervju forskaren söker. När frågor och 

följdfrågor formuleras bör det alltid formuleras utifrån studiens syfte och frågeställningar. 

Intervjufrågorna ska hjälpa till att besvara studiens frågeställningar och syfte. Ju bättre 

intervjustudien är planerad desto bättre blir förutsättningarna för en god behandling med 

högre kvalité på den kunskap som framkommer under intervjuerna48. Min intervjuguide (se 

Bilaga 1.) var indelad i tre olika områden varav de två sista områdena var skrivna utifrån 

                                                 
45 Ibid. 
46 Ibid, s. 232 
47 Ibid. 
48 Kvale, Steinar & Brinkmannm Svend (2009) 
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studiens frågeställningar; bakgrundsfakta, elevens uppfattning och lärarens ansvar och 

påverkan. Syftet bakom första området var att informera respondenterna om etiska 

överväganden (se 5.4 Etiska överväganden nedan), och att ställa personliga frågor som visar 

på personligt engagemang från intervjuaren. Denscombe menar att en kall intervjustil kan 

skapa en klyfta mellan den intervjuade och forskaren. För att få en varmare intervjustil där 

respondenterna känner sig trygg och bekväm med att diskutera, är personligt engagemang en 

viktig faktor. Ett sådant engagemang innebär att forskaren är benägen att visa känslor och 

sträva efter att skapa en dialog.49 En bra start, anser jag, är att inleda intervjun med 

bakgrundsfrågor för att få respondenterna att bli varma i kläderna innan huvudfrågorna ställs.   

Om man inte har skrivit en intervjuguide tidigare kan det vara svårt att veta hur 

frågorna bör formuleras för att få välutvecklade svar. Jag fick bearbeta och utveckla min 

intervjuguide tills den var väl konstruerad för att svara på mina frågeställningar. Intervjuaren 

ska undvika att ställa frågor som kan besvaras med ett ”ja” och ett ”nej” eftersom den typen 

av svar inte innehåller så mycket information, enligt Denscombe50. Det är därför viktigt att ha 

välformulerade frågorna i sin intervjuguide som ger deltagaren möjligheten att svara mer 

utförligt. Detta var jag medveten om under processen när intervjuguiden skevs, och 

formulerade därför mina huvudfrågor på så vis att de inte skulle kunna besvaras med ett ”ja” 

eller ett ”nej”.  

 För att vara säker på att intervjuguiden innehåller bra frågor som håller i 

praktiken är en pilotstudie lämplig. En pilotstudie innebär en provintervju med en frivillig 

deltagare i syfte för att se om intervjufrågorna fungerar51. Pilotstudien används inte i studiens 

slutresultat utan genomförs endast för att ge mig en chans att redigera intervjuguiden, om så 

behövs. Min pilotstudie genomfördes tillsammans med en 15 årig flicka. Jag kontaktade 

flickans äldre syster och frågade om lillasyster var intresserad av att delta i en provintervju. 

Efter att hon tackade ja bestämde vi mötesplats, som var på ett café. Jag valde en bekväm och 

lugn miljö för att bakgrundsljud inte skulle störa inspelningen. Under min pilotstudie 

antecknade jag vad som skulle justeras i min intervjuguide inför kommande intervjuer. Jag 

bytte plats på två frågor ,då flickan ansåg att det var lättare att svara på i en annan ordning. 

Jag upplevde att intervjuguiden fungerade under hela pilotstudien då flickan ansåg att 

frågorna var tydliga. Jag var förberedd på att förklara begrepp om deltagarna så önskade. Jag 

ändrade därför inte frågorna utan var istället förberedd på att förklara oklarheter om det skulle 

                                                 
49 Denscombe (2009) 
50 Ibid.  
51 Ibid. 
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uppstå.    

 Att fundera kring mötesplats är en viktig aspekt för ett lyckat samtal.  Den 

arrangerade mötesplatsen bör vara i en lugn miljö där det kan samtalas ostört. Denscombe 

menar att detta är nödvändigt då respondenten ska känna sig trygg i att besvara frågorna utan 

att någon annan höra samtalet. Det bör även vara en någorlunda tyst plats för att samtalet ska 

höras tydligt i ljudupptagningen när transkript ska skrivas. Av dessa skäl valde jag att 

genomföra alla intervjuerna i ett grupprum för att inte riskera att bli avbruten eller störd, och 

för att ljudupptagningen skulle fånga rösterna tydligt. Jag valde att spela in intervjuerna 

istället för att anteckna, en ljudinspelning fångar all information risken att missa viktig 

information utesluts. Jag anser även att anteckningar kan störa samtalet om intervjuaren 

regelbundet behöver stanna upp för att anteckna kommentarer. Med ljudinspelning upplever 

jag att intervjun får en bekvämare stil då pauser för anteckningar utesluts. Om intervjuerna är 

individuella bör båda parterna placeras i 90 graders vinkel i förhållande till varandra, anser 

Denscombe. Syftet med placeringen är att det tillåter ögonkontakt utan att en känsla av 

konfrontation, som kan upplevas om parterna sitter mittemot varandra52. Jag genomförde 

mina intervjuer med denna placering. I följande avsnitt kommer en presentation av 

respondenterna att ske samt syftet bakom mitt urval. 

5.3 Urval  
Studien bygger på intervjuer med åtta elever, varav fyra flickor och fyra pojkar. Alla åtta 

elever hade manliga idrottslärare, vilket inte var ett avsiktligt urval från min sida. Syftet med 

att genomföra åtta intervjuer var att säkerställa att tillräckligt mycket information hämtas in. 

Jag ansåg att det var lämpligt att intervjua hälften pojkar och hälften flickor då frågorna 

handlar om genus och skillnader mellan kön. Intervjuerna ägde rum på två skolor i mellersta 

Sverige, där jag tidigare hade haft min verksamhetsförlagda utbildning.  

På varje skola intervjuades två pojkar och två flickor i grundskolans senare år. 

Anledningen till att undersökningarna genomfördes på högstadiet var för att jag ansåg att 

eleverna var tillräckligt gamla för att förstå frågor inom studiens område.  

 Mitt urval av respondenter gjordes utifrån sannolikhetsurvalet, som innebar att 

jag i förväg inte hade valt ut deltagarna. En anledning till att sannolikhetsurvalet väljs kan 

vara att forskaren inte kan avgöra vilka som är mest lämpliga för undersökningen och ber 

därför någon annan göra ett urval.53 I mitt fall bad jag idrottslärarna att göra ett urval då de var 

bekanta med sina elever och visste vilka som kunde bidra med ett intressant samtal. Eleverna 

                                                 
52 Ibid. 
53 Ibid.  
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var mellan 13 och 16 år gamla, där vissa av dem var mer idrottsintresserade än andra.  

P1: Pojke, 13 år gammal  F1: Flicka, 14 år gammal 

P2: Pojke, 15 år gammal  F2: Flicka, 15 år gammal 

P3: Pojke, 15 år gammal  F3: Flicka, 15 år gammal 

P4: Pojke, 16 år gammal  F4: Flicka, 16 år gammal 

I nästa avsnitt redogörs för etiska överväganden och vilka krav som finns när en 

forskningsstudie ska produceras.   

5.4 Etiska överväganden  
För att få en ärlig och uppriktigt diskussion menar Denscombe att det måste finnas en rimlig 

grad av förtroende. Om respondenterna känner sig misstänksamma och hotade är 

sannolikheten mindre att de svarar uppriktigt på frågorna. För att få deltagarna att svara öppet 

och fritt behöver de känna tillit till intervjuaren.54 För att deltagaren ska känna en tillit till 

intervjuaren behöver information angående bland annat anonymitet förklaras innan intervjun, 

vilket jag noggrant förmedlade varje respondent innan inspelningsbandet startades. Nedan 

kommer information som forskaren ska förmedla deltagarna innan varje intervjustart, vilket 

jag självklart gjorde med mina deltagare; 

När en forskning involvera andra människor ska forskaren vara tydlig med att 

deltagarnas identitet är skyddad. Jag var tydlig med att informera respondenterna om att 

deltagandet var fritt och att intervjuerna kunde avbrytas om så önskades. Om en eller flera 

frågor ansågs olämpliga, av olika skäl, gavs respondenten möjlighet att inte besvara dessa. Ett 

krav i en kvalitativ studie är att all ny kunskap och data inte ska kunna identifieras till 

individer som har deltagit i undersökningar. Kravet uppvisar god etik som innebär att 

individen är skyddad. Däremot råder det inte fullt skydd vid all information, då forskare inte 

har tystnadsplikt.55 Även detta krav genomförde jag då jag informerade deltagarna om 

anonymitetsprincipen innan varje intervju. 

Forskaren har skyldighet att visa respekt för respondenternas självbestämmande 

och integritet56. Däremot finns det sådant som forskaren inte kan lova deltagarna, men som 

ändå lovas på grund av kunskapsbrist. Forskare är skyldig anonymisering av uppgifter i en 

studie. Detta är inte detsamma som sekretess och tystnadsplikt, som innebär ett högre skydd 

av information och deltagare57. Men vad som gäller för begreppet konfidentialitet är att 

forskaren har ett ansvar att skydda försökspersonens integritet och insyn i privatlivet. Jag var 

noggrann med att förklara för varje respondent vad konfidentialitet innebar, innan 

                                                 
54 Ibid.  
55 Larsson, Staffan (2005)  
56 Vetenskapsrådet (2011) 
57 Ibid.  
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intervjuerna startades. Forskaren bör även innan intervjuerna komma överrens med 

respondenterna om att andra namn ska användas under inspelningen för att stärka 

anonymiteten.58 Jag uppmanade de jag intervjuade att överhuvudtaget undvika att använda 

namn. Samtyckekravet innebär att respondenterna frivilligt ska delta i studien59, och för att 

förhålla mig till detta krav bad jag idrottslärarna att informera eleverna om att deltagandet var 

friviligt. Jag informerade även respondenten om samtyckekravet i samband med intervjun. 

Martyn Denscombe menar att ”det finns ett samtycke till att delta”60. Detta 

innebär att deltagaren är villig, av egen vilja, att delta under intervjun. Om forskaren väljer att 

spela in intervjun ska deltagaren vara medveten om detta. En annan åsikt är att 

”respondentens ord kan betraktas som protokollförda och dokumenterade”61. Stycket 

beskriver att deltagaren har rätten att vara anonym och att hans eller hennes namn inte 

offentliggörs. För att genomföra en bra intervju, krävs att ”forskaren bestämmer dagordningen 

för diskussionen”62. I nästa avsnitt redogörs för data som framkom under intervjuer samt hur 

data har bearbetats.  

5.5 Analysmetod 
Efter att varje intervju hade spelats in på band transkriberades allt till text. Varje ord som hade 

uttalats under inspelningen formades om till ett skriftligt manus. Denscombe menar att man 

ställs inför vissa standardval om hur detaljerad transkripten bör vara. Ett urval behöver göras 

om hur många dimensioner i samtalet som ska skrivas ner63. Kvale och Brinkmann menar att 

det inte finns några rätt svar på hur en transkript ska ske, utan svaret beror på syftet med 

utskriften. Skriften kan ha en språkligt detaljerad analys eller en samtalsanalys, eller en läsbar 

offentlig berättelse av intervjupersonernas redogörelser64. Eftersom elevernas svar skulle 

användas i resultatanalysen, då svaren hörde till frågeställningarna och syftet, var det 

nödvändigt att skriva om transkriberingen från talspråk till skriftspråk, för att få texten så 

läsbar som möjligt. Detta gjorde jag endast vid behov om en mening var svårläst, men behöll 

de meningar som var välformulerade. 

När alla intervjuer var transkriberade och läsbara var nästa steg att analysera det 

empiriska materialet. När data ska analyseras är första steget att koda och kategorisera data65. 

                                                 
58 Ibid.  
59 Ibid.  
60 Ibid, s. 231 
61 Ibid, s. 231 
62 Ibid, s. 232 
63 Denscombe(2009)  
64 Kvale & Brinkmann (2009)  
65 Denscombe (2009)  
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Att koda data innebär märkning eller etikettering av de oredigerade intervjuerna. Val av 

märkning eller etikettering har ingen betydelse för slutresultatet utan forskaren väljer själv sitt 

arbetssätt. All kodning är användbar så länge det används på ett systematiskt sätt när idéer 

länkas och redovisas i analysen. Nästa steg i analysprocessen var att ”identifiera teman och 

samband bland koder och kategorier”66. Detta innebär att forskaren har blivit bekant med 

empirin och är redo för att göra kopplingar mellan koder och kategorier samt att forskaren 

börjar se ett mönster och teman i det empiriska materialet. När data har identifierats är sista 

steget i analysen att visa vilka slutsatser som har framkommit baserat på de mönster och 

teman som tidigare hade analyserats67. 

 Kvale och Brinkmann menar att det underlättar att använda koder som står för 

olika dimensioner, exempelvis en stjärna som innebär en längre paus.68 Ett förslag, menar jag, 

för kodning är att färglägga frågeställningarna med två olika färger, data som svarar på 

frågeställningen utmärks i samma färg. Detta ger en tydlig överblick på vilken dataanalys som 

tillhör vilken frågeställning. Jag färggav data på detta sätt, jag ansåg att det var det enklast 

sättet att se kopplingar mot resultatet på så vis. Ett annat moment som jag utförde under 

analys av data var att plocka ut citat som svarade till studiens syfte, för att sedan behandla 

varje citat i resultatanalysen. För att data skulle placeras under rätt kategori var nästa steg att 

koda data, ungefär som olika paraplybegrepp där sammankopplade koder kan placeras. 

Denscombe menar att när transkripten kodas och kategoriseras på det här sättet ger det en 

klarare bild av vilka delar av materialet som har något gemensamt, och om deltagarna har 

uttryckt sig samstämmigt vid någon fråga69. Även här kodade jag svaren under olika 

paraplybegrepp som gjorde det enklare att hålla reda på informationen från transkripten. Ett 

exempel på hur jag kodade data var att jag sökte efter nyckelord i varje transkript som kunde 

komma till användning. Om citatet handlade om beröm sökte jag efter begrepp som kunde 

relateras till beröm.  

 När data av data ska kodas, kategoriseras och analyseras gäller det att agerar likt 

en redaktör, menar Denscombe, då mycket information som fångas under intervjuerna inte får 

plats i studiens analys. Detta innebär att urval av data bör prioriteras, då mycket av empirin 

inte kommer att svara på frågeställningarna och syftet. All data kommer inte att ha betydelse 

för analysen 70. Jag fick agera likt en redaktör, som Denscombe beskriver det, och valde 

                                                 
66Ibid, s. 374 
67 Ibid.  
68 Kvale & Brinkmannm (2009) 
69 Denscombe (2009)  
70 Ibid. 
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endast ut det data som gav mest information. När jag började med dataanalysen var det svårt 

att hålla sig inom gränserna och prioritera rätt information. Successivt plockades delar bort, 

tills endast relevant och användbar data återstod. I nästa avsnitt redogörs för hur jag gjorde för 

att säkerställa god kvalitet i min kvalitativa studie. 

5. 6 Kvalitet i kvalitativa studier 
När en kvalitativ studie ska skrivas är det viktigt att verifiera forskningen. Detta innebär att 

forskaren i studien ska bevisa att resultaten är trovärdiga, för att andra läsare ska känna tilltro 

det som framställs och redovisas. För att visa att resultaten är trovärdiga behöver det grundas 

på metoder och tillvägagångssätt för god forskning71. Under analysen av mitt arbete strävade 

jag efter att upprätthålla god forskaretik. 

En av grundvalarna för att bedöma en kvalitativ studie är validitet. Begreppet 

kan gå under termen ”trovärdighet”, då det finns forskare som anser att en kvalitativ studie 

inte kan, med full säkerhet, garantera att informationen är korrekt. Därför föredrar en del 

termen ”trovärdighet” hävdar Denscombe 72. Validitet bygger på precisionen och 

noggrannheten i bearbetning av data och strävar efter att det verkligen är forskningsfrågan 

som undersöks. ”Är data av rätt typ för att undersöka ämnet och har data uppmätts på ett 

riktigt sätt?”73. För att detta krav skulle uppnås kontrollerade jag regelbundet att data hade en 

koppling till mina frågeställningar. När jag regelbundet kontrollerade att empiri var av rätt 

data i förhållande till mina frågeställningar riskerade jag inte att lyfta upp resultat som inte 

förhöll sig till studiens syfte. 

Tillförlitlighet (eller pålitlighet) är en annan grundval för att bedöma en 

kvalitativ studie. Det innebär att forskningsinstrumentet ska vara neutralt för att inte styra 

resultatet från data74. Då jag formulerade öppna intervjufrågor berördes inte eleverna av en 

styrd intervju, som kunnat påverka deras svar. Däremot fanns det några intervjuer där 

respondenten visade ett ointresse till temat, och gav många gånger svaret ”jag vet inte”. I 

sådana situationer behövde jag ställa spontana följdfrågor för att utveckla en diskussion, 

samtidigt som följdfrågorna skulle formuleras neutralt för att inte styra intervjun. Detta fann 

jag besvärligt och ansträngande, men på grund av kraven gällande tillförlitlighet höll jag mig 

neutral.  

Objektivitet är en annan grundval som påminner om tillförlitlighet, eftersom 

                                                 
71 Ibid. 
72 Ibid. 
73 Ibid, s, 378 
74 Ibid.  
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begreppet utmärker forskaren till att vara neutral och opartisk och att inte låta resultatet av 

datainsamlingen påverka vad forskaren vet och anser.75. Även detta krav genomfördes då jag 

undvek att diskutera med eleverna eftersom det kunde riskera att mina argument påverkade 

datainsamlingen. Jag valde därför att hålla mig till min intervjuguide samtidigt som eleven 

gavs tid att fundera på svaren utan min hjälp. Jag ställde däremot fler öppna följdfrågor vid 

behov, när jag upplevde att intervjun inte hade bidragit med tillräckligt mycket data som 

svarade på syftet och frågeställningarna.  

Staffan Larsson menar att det alltid finns en egen tolkning i allt tänkande. Detta 

kan kallas för en förförståelse, vilket innebär en föreställning om vad saker kan betyda. Under 

tolkningsprocessen av tidigare forskning kommer denna förförståelse ändras, då tolkningar 

ständigt kommer att ändras. Ett krav i en kvalitativ studie är att tydliggöra sin förförståelse så 

att forskarens tolkningar blir tydliga. Detta gör att forskaren inte kommer att påverka läsarens 

perspektiv samt hålla studien öppen för kritisk granskning76. Under processen av studien var 

jag noggrann med att visa var i texten mina tolkningar och min förförståelse beskrevs för att 

inte påverka läsarens perspektiv.  

Larsson menar att en annan viktig aspekt för att höja kvalitén i en kvalitativ 

studie är att det ska finnas en tydlig röd tråd genom hela studien. Denna aspekt handlar om att 

övertyga läsaren om en tolkning eller en slutsats. Detta görs genom att utveckla 

resonemangen och argumenten omsorgsfullt och till slut redovisa en tolkning eller en slutsats. 

För att följa upp en röd tråd bör bakgrund och tidigare forskningen bygga på 

syftet och frågeställningarna. Resultatet produceras av datainsamling, som i diskussionen ska 

anknyta till den tidigare forskningen. För att det ska finnas en röd tråd genom studien är en 

rekommendation att regelbundet kontrollera att studien bygger på syftet och 

frågeställningarna. Resultatet ska inte vara luddigt med mestadels tolkningar, utan behöver i 

större utsträckning bestå av rådata. På så sätt blir resultatet exakt och tolkningen blir 

uttrycksfull77.  För att få en röd tråd i min studie förhöll jag mig till ovanstående krav och 

kontrollerade regelbundet att allt data till analysen svarade på mina frågeställningar. Jag valde 

att kort presentera varje avsnittet i studien för att ge läsaren en tydligare uppfattning av vad 

stycket innehöll och vad som väntandes lyftas fram.  

                                                 
75 Ibid. 
76 Larsson, Staffan (2005)  
77 Ibid.  
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6. Resultat 
 

I detta avsnitt kommer analysen från mina intervjuer med åtta elever att redovisas och 

systematiskt presenteras i förhållande till studiens syfte och frågeställningar; Hur upplever 

pojkar och flickor att de bemöts av lärare i idrott och hälsa ur ett genusperspektiv? och 

Upplever elever att de särbehandlas med avseende på kön och i så fall vilka mönster finns det 

att se? Resultat kommer att presenteras i form av de olika kategorier jag identifierat vid 

analysen av det empiriska materialet. I resultatet använder jag mig av uttrycken, läraren och 

lärare. ”Läraren” syftar på elevens egen idrottslärare och ”lärare” syftar på idrottslärare 

generellt 

6.1 Hur upplever pojkar och flickor att de bemöts av lärare i idrott och hälsa 
utifrån ett genusperspektiv? 
 

Analysen av mitt empiriska resultat resulterade i att följande tre kategorier vad gäller lärarens 

bemötande av pojkar och flickor ur ett genusperspektividentifierades: Att bli mottagen, Att få 

ta plats och Att få beröm. Dessa kommer att presenteras nedan, där varje kategori inleds med 

en kortfattad beskrivning av dess mest centrala resultat för att på så sätt ge läsaren en 

förförståelse av vad avsnittet kommer att innehålla;  

I studien framkom information som inte är direkt relaterade till mina 

frågeställningar, däremot innehåller dessa resultat information som kan bidra till en större 

förståelse för hur eleverna upplever ämnet idrott och hälsa. Det har visat sig att samtliga 

elever upplever att de bemöts väl av läraren och menar att de alltid får hjälp vid behov . 

Vidare synliggörs att det skiljer sig mellan hur pojkar och flickor blir bemötta och att elever 

inte brukar reflekterat kring detta. Några av eleverna hade en tydlig uppfattning om att lärare 

bemötte elever olika medan andra elever menade att det vanligtvis var jämställt och neutralt 

på lektionerna. Det framkom att elever upplevde att de blev bemöta olika berodde på kön, 

traditionella föreställningar om kön visade sig i bemötandet från läraren.  

6.1.1 Att bli mottagen 
Under denna kategori presenteras resultatet i förhållande till hur elever upplever att de blir 

sedda av lärare utifrån ett genusperspektiv och hur de blir mottagna på lektionerna. Resultatet 

visar att läraren hälsar på pojkar och flickor på olika sätt. Flickorna blir bemötta med 

förväntningar om att de ska vara mer försiktiga än pojkar. Vidare innehåller kategorin resultat 

som visar att flickor blir bättre mottagna om de har goda kunskaper i idrott och hälsa, men att 

pojkar även då blir bättre mottagna av läraren.  
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[…]om typ jag kommer in kanske han (läraren) skulle ta i hand men om en tjej skulle komma in 

skulle han kanske bara säga hej. […] Min lärare bemöter tjejer och killar på samma sätt. Ja, 

alltså... Bortsett från att han inte hälsar likadant.(P1) 

 

Här uttrycks det att läraren bemöter pojkar och flickor lika, förutom när läraren hälsar på 

eleverna. Läraren tar endast pojkarna i hand när de stiger in i idrottshallen, och bemöter 

flickorna med en hälsningsfras. En pojke menar att om läraren ”hälsar på ett speciellt sätt 

påverkar det ingenting” (P1). Dessa upplevelser förstärks med att det ”finns väl alltid en 

skillnad på hur läraren hälsar på en tjej och en kille” (F3). Elever lyfter fram att läraren hälsar 

annorlunda på pojkar och flickor men att det inte påverkar dem och deras relation till läraren. 

En flicka anser att ”det inte finns några skillnader alls” (F2) på hur läraren hälsar på eleverna. 

Resultatet kommer nu lämna hälsning och gå över till kategorins andra del, nämligen att 

flickor blir mottagna som om de bör vara försiktiga. Nedanstående citat visar hur en pojke 

svarade när frågan ställdes om hur läraren bemöter eleverna under aktiviteterna: 

 

Han (läraren) behandlar flickor som att dom är lite mer försiktiga, o då kanske dom blir mer 

försiktiga. (P3) 

En aspekt som lyfts fram i förhållande till mottagandet är att flickor bemöts som om de är mer 

försiktiga av läraren både innan och under lektionerna.”Detta påverkar bilden av flickor och 

idrott” (P3) som i sin tur påverkar relationen med läraren negativt. En annan aspekt som lyfts 

fram av fler elever är att läraren manar pojkar till ett lugnare spel om flickor är inblandade. En 

flicka hävdar att läraren blir förvånad när flickor vill vara med på aktiviteter som kräver större 

prestation och att läraren uppmanar ” killarna att spela mer försiktigt då och dom ska inte 

spela fullt ut för det finns tjejer med i laget och man ska inte vara så hårdhänd” (F4). Vidare 

menar samma flicka att lärarens mottagande och bemötande har gjort att ”jag (flickan) kanske 

har hållit tillbaka lite” (F4) då flickan inte har vågat delta fullt ut på alla aktiviteter på grund 

av lärarens bemötande. Flickan har blivit bemött av läraren som om hon bör vara lugn och 

försiktig, vilket har gjort att hon inte känner för att prestera fullt ut. Resultatet nedan visar att 

duktiga elever upplevs bli bättre bemötta: 

Om en tjej är duktig kommer hon bli bättre bemött […]men mer att hon är bra för att vara tjej[…] 

han (läraren) kanske istället säger ”Men kolla, här har vi en duktig tjej”, typ. Och inte ”Här har vi 

en duktig fotbollsspelare”.(P4) 

Här synliggörs att flickor blir bättre bemötta av läraren om de har goda kunskaper i idrott och 

hälsa, men att uppmärksamheten mest består i att det är en flicka som är duktig på idrott. 
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Läraren blir överraskad när flickor genomför avancerade övningar och att ”man hör på tonen 

att han (läraren) blir förvånad när hon gör en snygg fint, men om en kille gjorde samma fint 

skulle det inte vara värsta grejen” (P4). Resultatet visar att både pojkar och flickor upplever 

detta beteende ibland läraren.  

6.1.2 Att få ta plats 
Denna kategori kommer presentera resultat vad gäller att ta plats på lektioner och om genus 

har en betydelse. Resultatet visar att pojkar har en bättre relation med läraren och att de får 

mer uppmärksamhet på lektionerna. Det är mer tillåtet för pojkar att vara högljuda än för 

flickor, och att flickor verkar ha accepterat könsordningar av både lärare och klasskamrater.  

Jag tycker att det är lätt att det blir mer fokus på killarna på idrotten […]Det blir mer negativt mot 

tjejerna än mot killarna.[…] Hade jag varit kille skulle jag få mycket mer uppmärksamhet.(F4) 

Under bollaktiviteter syns och hörs pojkar mer än flickor. Flickor tar inte lika mycket plats på 

plan och låter istället pojkarna möta bollen ”eftersom vi (flickor) inte vill förstöra spelet, för 

dom (pojkar) är ändå bättre än oss” (F3). En annan aspekt som lyfts fram av eleverna är att 

pojkar får mer uppmärksamhet både innan och efter aktiviteter. När läraren har en 

aktivitetsgenomgång är det ”bara pojkar som får gå upp och visa eftersom vi (pojkar) inte har 

några problem med att stå framför personer och visa” (P4). Resultatet visar att 

prestationsförmågan påverkas av lärarens bemötande. Det visar sig att pojkar tar mer plats på 

lektioner och att läraren glömmer att ge samma uppmärksamhet till flickor. En flicka menar 

att flickors deltagande sjunker när de ”inte känner sig sedda av läraren” (F1). Resultatet nedan 

visar hur elever upplever att lärare ser på pojkar och flickor: 

Som tjej ska man inte vara stökig, inte högljud, utan man ska vara fin. Men som kille får du prata 

högre och du får vara mer stökig och ta mer plats och synas och höras.[…]Dom flesta (lärare) 

påverkas väl av normer. (F4) 

 

Detta citat lyfter fram att lärare påverkas av normer som leder till olika uppfattningar om hur 

pojkar och flickor ska vara. Lärare har olika syn på pojkar och flickor som ”påverkar elevers 

bemötande, för dom (flickor) är mer söta o fina än killar, och då blir dom (flickor) bemötta så 

också” (P3). En flicka menar att deras lärare har ett normkritiskt tänkande men att ”det är klart 

han (läraren) skulle bli förvånad om tjejer sprang runt och härjade” (F2). Samma flicka 

framförde att ”killar kanske är mer stökiga och högljudda, men annars är det inte stora 

skillnader mellan oss (kön)” (F2) och menade att läraren inte skulle reagera lika starkt om det 

var en ”pojke som sprang runt och härjade” (F2). I resultatet nedan synliggörs det att pojkar 

skämtar mer med lärarna. Det bör även uppmärksammas att varje elev i studien har en manlig 

lärare: 
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Det känns som att vissa flickor undviker läraren […] det är mest killarna som skämtar med läraren. 

(P3) 

En flicka hävdar att läraren har en ”varmare relation med killar”(F3) och att flickor väljer att 

hålla sig på avstånd. Vidare hävdar en annan flicka att genus inte har någon betydelse för 

relationen med läraren, men att ”han (läraren) kanske skämtar lite mer med killarna” (F2). Det 

synliggörs att läraren är bekvämare med att skämta med pojkar än med flickor, och att orsaken 

är ”för att tjejerna verkar inte vilja och dom kanske skäms” (P3). Läraren ger mer plats för 

skämt och roliga kommentarer till pojkar under lektionerna. En aspekt som lyfts fram är att 

det är svårare för flickor att få en relation med manliga lärare eftersom pojkar tenderar att få 

mer uppmärksamhet av lärare på lektionerna. En pojke hävdar att flickornas relation med 

läraren inte påverkar dem negativt, medan en flicka anser att flickor ”kan känna sig utanför, 

och ja... utstött och så” (F1). 

6.1.3 Att få beröm 
Resultatet visar att elever upplever att de får olika mycket beröm på lektionerna och hur 

elever upplever att beröm har en påverkan på lärande och utveckling.  

Killar får mer beröm (av läraren) än vad tjejer får. Dom känner sig kanske mer bekväma där 

(idrottshallen). Men det finns ju en anledning till att dom (pojkarna) känner sig mer bekväma och 

det är ju för att man kanske blir mer pushad (av läraren). (F4) 

Resultatet visar att läraren berömmer pojkar mer än flickor, vilket gör att pojkar blir 

bekvämare på lektionerna. Beröm upplevs även kunna påverka utvecklingen av färdigheter 

eftersom ”om han (läraren) inte säger någonting orkar man inte vara med bara, så det spelar 

en roll” (F2). En aspekt som betonas är att dessa skillnader syns tydligt. En pojke menar att 

”om jag var tjej skulle jag inte vara glad, för jag skulle också märka”(P2) att pojkar får mer 

beröm och uppmärksamhet. Elever som får komplimanger får en högre trivsel i idrottshallen 

och ”det känns lättare att jobba mot målen”(F1). Det synliggörs även från en flicka att läraren 

berömmer både pojkar och flickor, men att det faller sig naturligt att pojkar får mer beröm 

eftersom ”dom (pojkar) är bättre än oss (flickor), så klart” (F3).    

 […] mycket av fokusen han lägger på oss (pojkarna) är inte teknik, utan även beröm […] han 

höjer vårt (pojkarnas) självförtroende, och då vill man fortsätta göra det man göra. Jag tror inte han 

gör det med flit men han brukar inte göra det med dom (flickorna) lika mycket.(P4) 

Det lyfts fram att läraren mest berömmer elever som kan hantera och genomföra aktiviteter 

bäst. Vidare menar en pojke att flickor behärskar dans bättre än pojkar, men att pojkar även 

under danslektioner får mer beröm eftersom ”då peppar och berömmer han (läraren) killarna 

mer för tjejer kan ju redan sånt (dans) och då behöver han inte peppa dom (flickorna) (P1). 
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Flickors självförtroende påverkas av att läraren berömmer dem mindre då ”man inte riktigt 

känner den där bekräftelsen att man är tillräckligt bra, och om de händer gång på gång sänks 

självförtroendet” (F4).  En pojke menar att beröm får elever att ”vilja kämpa mer” (P4). 

6.2 Upplever elever att de särbehandlas med avseende på kön och i så fall 
vilka mönster finns det att se? 
 

Resultatet av analysen till denna frågeställning har delats in i två olika kategorier; Att kunna 

delta på lika villkor och Att ha förväntningar och krav. Den sista kategorin har delats in i två 

teman, där dessa teman visar resultatet för två olika inriktningar av förväntningar och krav; 

Att behöva prestera mer och Att styrka får betydelse. Kategoriernas innehåll kommer att 

presenteras kort innan resultat lyfts fram. Nedanstående stycke ger en kort introduktion om 

vad resultatet visar gällande studiens andra frågeställning. Detta ges för att läsaren ska få en 

förförståelse av vad avsnittet kommer att innehålla. 

Elever upplever mer eller mindre en särbehandling med avseende på kön i idrott 

och hälsa. Några av eleverna menar att särbehandling är tydligt att se för elever, men att det är 

oklart om läraren känner till problematiken. Resultatet visar att särbehandling kopplas till 

aktiviteten då lekar verkar vara en av de få aktiviteter som ger elever möjligheter att delta på 

lika villkor. Det synliggörs även att det finns elever som inte upplever större skillnader i 

lärarens behandling mellan pojkar och flickor, samtidigt som dessa elever formulerar sina svar 

som tyder på att det finns skillnader. Särbehandling med avseende på kön visar sig både i 

lärares tal- och kroppsspråk, samt elevers beteende mot varandra. Lärare och elever har en 

gemensam uppfattning av hur pojkar och flickor bör vara. 

 

6.2.1 Att kunna delta på lika villkor 
Denna kategori kommer lyfta fram vad som krävs för att pojkar och flickor ska kunna delta på 

lika villkor. Resultatet visar att aktiviteten har en stor betydelse för särbehandling med 

avseende på kön, då det synliggörs att flickor och pojkar endast deltar på lika villkor under 

vissa få lekar.  

Jag tycker inte vi (pojkar och flickor) kan delta på lika villkor. […] för har man redan som lärare 

en viss inställning, o ett sätt att tänka, så blir det aldrig på lika villkor ändå (F4) 

Det visar sig att elever upplever en särbehandling med avseende på kön på lektionerna och att 

”man märker när läraren favoriserar killarna, och sånt kan märkas av mer än vad folk tror” 

(F4). En pojke menar att ”det gynnar elever om man e duktig på idrott” (P3) eftersom läraren 

ser och lyssnar mer på elever som har goda färdigheter i idrott. Samma pojke menar att det 
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gynnar pojkar eftersom pojkar är den grupp som är bättre på sport och menar att ”jag tror inte 

jag hade fått bestämma lika mycket om jag var tjej”(P3). Resultatet visar att deltagande på 

lika villkor tycks vara beroende av vilken aktivitet som utövas. Det lyfts fram att fotboll är en 

aktivitet som mest förknippas med att elever inte deltar på lika villkor, eftersom ”killar brukar 

vara bättre på fotboll (P2). Särbehandlingar verkar därför ha en koppling till aktiviteten. En 

flicka menar att ”som flicka tappar man lite självförtroende, om man bli behandlad som ”du är 

tjej så du kan inte spela fotboll”.”(F1). Det synliggörs att elever upplever särbehandling med 

avseende på kön men att denna problematik inte framförs till läraren. Att elever inte deltar på 

lika villkor menar en pojke är ” rätt så vanligt och inget speciellt, de har ju varit så här sen 

lågstadiet så jag har inte sett det som ett problem” (P4). 

 
På lekar, typ spökboll, är det lika mellan pojkar och flickor. Där är vi mest bekväma för då krävs 

inte lika mycket skicklighet. För när man spelar basket och fotboll handlar det om hur skicklig 

man är. Då är det inte på samma villkor. Men såna lekar som är mest för skojs skull är det samma 

regler för alla, och man märks inte ut på någon sätt (F4) 

 

Det synliggörs att lekar är den främsta aktiviteten där elever främst upplever ett deltagande 

med lika villkor mellan pojkar och flickor. Resultatet visar däremot att inte alla lekar 

möjliggör för deltagande på lika villkor, det är endast ”lekar som inte kräver styrka eller sånt, 

bara lekar där alla har samma förutsättningar för att vara bra” (P4). Exempelvis hävdar en 

pojke att en lek som får alla att deltar på lika villkor är inte-nudda-mark, då leken kan 

anpassas till individnivå och att ”där känns det jämställt”(P4). Vidare lyfts det fram att lekar 

ger varje elev ”samma behandling som till resten”(F2), speciellt om leken är okänd bland 

eleverna som gör att ”man hamnar på samma nivå för ingen kan reglerna innan ändå” (F1).  

 

Det är mycket lättare för killar att få högre betyg om man alltid får visa upp vad man kan, eftersom 

tjejerna inte får visa upp.(P3) 

En aspekt som lyfts fram är att flickor skulle höja sina egna resultat i idrott och hälsa om 

läraren behandlade dem på samma sätt som pojkar. En pojke hävdar att ”pojkar har en bättre 

relation med läraren som kan hjälpa betyget” (P3). Pojkar får mer feedback och kritik av 

läraren som under aktiviteter som ”tar dom (pojkarna) åt sidan och visar lite mer om hur man 

ska göra, medan dom andra (flickor) är en i mängden och kör bara” (P4). Det visar sig även 

från en pojke att betygsättningen upplevs rättvis mellan kön, och att ”där (betygsättningen) 

finns det inga skillnader” (P2).  
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6.2.2 Att ha förväntningar och krav 
Denna kategori lyfter fram elevers upplevelser av vilka förväntningar och krav lärare har och 

ställer på dem i idrott och hälsa. I resultatet fann jag två inriktningar som representerade 

denna kategori och valde därför att dela in inriktningarna i två teman; Att behöva prestera mer 

samt Att styrka får betydelse. Resultatet visar att lärare och elever har högre krav och 

förväntningar på pojkar under övningar som kräver hög prestation och styrka, och även här 

tycks aktiviteten ha en betydelse för särbehandlingen. Det synliggörs även att de som 

påverkas mest negativt av särbehandlingar med avseende på kön är de pojkar som inte kan 

prestera på samma nivå som resterande pojkar i klassen.  

6.2.2.1 Att behöva prestera mer 
 

Under detta tema presenteras resultatet som visar att ett område för särbehandling rör 

föreställningar och krav i relation till prestation. Resultatet redovisar elevers upplevelser av 

hur krav från lärare och klasskamrater, gällande prestation, kan påverka bland annat elevers 

självförtroende och hur det bidrar till en särbehandling med avseende på kön. 

[…]läraren har stor betydelse. Om vi skulle köra beep test och en tjej går av rätt så snabbt så blir 

det mer ”ja, men de är bra, du körde bra”.  Men om en kille vill gå av säger läraren ”Men du 

klarar en till”, så de blir lite förbestämt att killen ska klara av mer […] (P4)  

En synpunkt som lyfts fram i förhållande till föreställningar och genus är att lärare och elever 

har en föreställning om att pojkar kan prestera mer i idrott och hälsa medan flickor är bättre på 

teoretiska ämnen, som engelska och svenska. En flicka menar att ”med tanken på att jag är tjej 

så kanske dom (lärare) inte har så stora förväntningar när det kommer till idrott” (F4). En 

aspekt som lyfts fram är att elever presterar efter den nivå som läraren förväntar sig att få se. 

En pojke menar att ”läraren förväntar sig att dom (flickor) ska kunna mindre och då gör dom 

mindre” (P2). 

Men det är inte alltid alla aktiviteter där killar har högre kvar, det finns aktiviteter där tjejerna har 

högre krav. Främst dans. Om en kille inte har en taktkänsla är det inte så viktigt, och det blir mer 

på driv. (P4) 

Dans är en av de få aktiviteter som flickor förväntas prestera mer än pojkar. Det uttalas av 

både pojkar och flickor att ”dans är en tjejgren”(F4), och att läraren via kroppsspråk och 

kommentarer tyder på att dans är en aktivitet för flickor. En pojke menar att ”om man spelar 

fotboll kommer killarna ha högre krav och om det är dans har tjejerna högre krav”(P4). 

Samma pojke menade att ”man känner att de ska vara så” (P4). Elever menar att pojkar inte 

behöver dansa på fullt allvar, som flickor behöver göra, och ändå bli godkända då lärare har 
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en föreställning om att pojkar är sämre på att dansa. En pojke menar att ”alla tjejer kan dansa, 

i alla fall alla tjejer jag har sett” (P2). 

De e svårt för en elev att gå i fotbollsklass o känna att ”Ja jag e inte tillräckligt bra” och ”Jag är 

inte i samma nivå som dom andra”. Speciellt om man e kille så känns det mer, att man måste 

vara på den nivån. (P2) 

Det finns högre förväntningar och fler krav på pojkar i idrott och hälsa, från både läraren och 

klasskompisar. En pojke menar att högre förväntningar och fler krav på pojkar ger dem mer 

uppmärksamhet och möjligheter till utveckling, men att ”en kille som inte är duktig på idrott 

har den svåraste sitsen (situationen) än någon annan i klassen”(P2). Flickor har lägre 

förväntningar och krav från lärare och klasskamrater under prestation, ”och det är en fördel 

till dom (flickor), för dom får det inte lika tufft” (P4). Det synliggörs att pojkar känner press 

och ”tävlar mot varandra”(F1) genom att exempelvis ”kolla hur många (armhävningar) 

kompisen har gjort så man kan göra en mer än han” (P2). Elever är överrens om att de som 

påverkas mest negativt i idrott och hälsa är pojkar som inte lyckas prestera efter förväntningar 

och krav från läraren och klasskamrater. 

6.2.2.2 Att behöva vara stark 
Detta tema lyfter fram resultat gällande lärares och elevers förväntningar på kön gällande 

styrka, och hur olika förväntningar leder till särbehandling mellan pojkar och flickor under 

lektioner. Nedan talar en elev om hur genomgångarna brukar se ut inför en övning: 

När vi ska ha hardcore, hoppa på väggar, då tar han (läraren) upp två killar […] han tror väl dom 

hanterar det bättre. . (F1) 

Det synliggörs att lärare främst tar hjälp av pojkar under aktivitetsgenomgångar där 

övningen bygger på styrka och snabbhet, på grund av att ” läraren tycker väl det känns 

passande att ta upp en kille” (P2). En elev menar att lärare anser att pojkar kan prestera 

mer vad gäller övningar i styrka och snabbhet, detta visar sig under lektioner med detta 

tema då pojkar är mer aktiva än flickor. Vidare menar eleven att lärare känner ett större 

förtroende och en större säkerhet ibland pojkar i förhållande till styrka, eftersom detta 

oftare synliggörs under lektioner, ”Om han (läraren) skulle ta upp (under en 

genomgång) en av tjejerna skulle hon inte vara jättebra, inte så skönt att hoppa ner från 

en plint o göra en kullebytta och så…” (F1). Det lyfts fram att flickor många gånger 

avstår från att hjälpa lärare under genomgångar. En elev hävdar att det kan bero på att 

”deras (flickornas) självförtroende inte är jättebra, och då blir vi (läraren och klassen) 
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inställda på att det är samma personer (pojkar) som ska gå upp och visar (övningar) 

[…]det har blivit en vana” (P4). 

6.3 Sammanfattning  
Resultat visar att pojkar och flickor upplever att läraren inte bemöter pojkar och flickor på lika 

villkor ur ett genusperspektiv och att kön särbehandlas på lektionerna. Pojkar upplever att det 

är på självklara grunder som läraren ger dem mer uppmärksamhet, då pojkar visar mer 

intresse och bredare färdigheter i idrott och hälsa. Flickor upplever att pojkar dominerar på 

lektionerna och att det drabbar dem negativt, samtidigt som de under intervjuerna ger svar 

som tyder på att de underordnar sig för pojkar och accepterar särbehandlingen. Resultatet 

lyfter fram att elever är överrens om att flickor påverkas negativt av lärarens och klassens 

särbehandling, men att de som påverkas mest är pojkar som inte kan prestera på samma nivå 

som resterande pojkar i klassen. 
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7. Diskussion  
 

Detta avsnitt är indelat i tre avsnitt, Resultatdiskussion där studiens resultat diskuteras i 

relation till tidigare forskning, Metoddiskussion som diskuterar studiens styrkor och svagheter 

och Studiens kunskapsbidrag som diskuterar studiens syfte och frågeställningar utifrån både 

ett idrottsvetenskapligt perspektiv som ett samhälleligt perspektiv.  

7.1 Resultatdiskussion 
I detta avsnitt kommer kopplingar mellan resultatet och tidigare forskning att lyftas fram, där 

jag även kommer att diskutera för- och nackdelar av vad som synliggörs i resultatet i relation 

till tidigare forskning. I kommande avsnitt ska jag diskutera hur elever upplever att läraren 

bemöter dem på lektionerna. 

7.1.1 Elevers upplevelser av hur de bemöts ur ett genusperspektiv 
En aspekt som lyfts fram i resultatet i förhållande till hur lärare tar emot elever är att elever 

upplever en skillnad i bemötande mellan pojkar och flickor, men att detta inte betraktas som 

ett problem. På grund av att lärarens bemötande inte betraktas som ett problem,så reflektera 

inte eleverna kring beteendet. Denna aspekt förstärks i Bois och J. Amoroses studie som visar 

att det inte finns mycket som talar för att elever upplever olika bemötande av lärare ur ett 

genusperspektiv, även om undersökningar visar att det finns tydliga mönster som talar om 

olika bemötande utifrån genus78. En viktig upptäckt som synliggörs i resultatet är att flickor 

tycks ha accepterat könsordningen och att de tillåter lärare och klasskamrater att bemöta dem 

annorlunda i förhållande till pojkar. Detta visade sig när flickor hävdade att det inte fanns 

genusskillnader samtidigt som svaren på intervjufrågorna talade för en accepterad 

könsordning. Jag anser att detta kan bero på att flickor och pojkar har blivit vana vid att bli 

mottagna på olika sätt av lärare med avseende på kön, vilket leder till att olika bemötande 

upplevs naturligt.  

Mitt resultat visar att elever förväntar sig att lärare hälsar mer avslappnat på 

pojkar, vilket förstärks i studier av både Larsson, Fagrell och Redelius samt Bois och J. 

Amorose som lyfter fram att lärares kommentarer och kroppsspråk till elever tyder på 

skillnader mellan kön79. Larsson, Fagrell och Redelius menar att lärare är medvetna om att 

pojkar och flickor inte bemöts lika ur ett genusperspektiv, och att lärare anser att en strategi 

för att få en rättvis undervisning var att bemöta flickor med mer hänsyn80. Å andra sidan anser 

                                                 
78 Bois & J. Amorose (2006) 
79 Larsson m.fl. (2005) & Bois & J. Amorose (2006) 
80 Larsson m.fl. 2007) 
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jag att denna strategi istället förstärker skillnaderna mellan kön då lärare pekar ut flickorna 

som den svaga. Jag menar att denna strategi inte är en lösning då mitt resultat visar att lärare 

bemöter flickor mer försiktigt och att detta leder till att de blir tillbakadragna och försiktiga på 

lektionerna och att detta påverkar flickor negativt. Med dessa resultat anser jag att lärare bör 

bemöta pojkar och flickor lika för att få en mer rättvis undervisning. Däremot lyfter Hedlin 

fram studier som visar att ett jämställt arbete inte alltid resulterar till rättvisa situationer, då 

pojkar och flickor har olika förutsättningar81. Jag anser att ett sådant resonemang är till fördel 

för pojkar och flickor i situationer där de biologiska förutsättningarna avgör. Exempelvis kan 

styrketävlingar i olika föreningsidrotter vara en lämplig situation att visa hänsyn till pojkars 

och flickors olika förutsättningar då det vanligtvis finns biologiska skillnader mellan genus 

vad gällande styrka. Å andra sidan anser jag att ett sådant resonemang inte är nödvändigt på 

idrottslektionerna, eftersom kunskapskraven för idrott och hälsa är anpassade för både pojkar 

och flickor oavsett de biologiska skillnaderna. Därför anser jag att de studier som Hedlin ovan 

lyfter fram inte nödvändigtvis behöver passa in på alla idrottslektioner.  

Resultatet visar att pojkar tar mer plats på lektionerna och att flickor många 

gånger glöms bort eller hamnar vid sidan i idrottssalen. Detta förstärks i observationsstudier 

av både Larsson, Fagrell och Redelius samt Bois och J. Amorose  som menar att lärare visar 

mer uppmärksamhet till pojkar både innan och under aktiviteter82. Dessa observationsstudier 

överensstämmer med mitt resultat som visar att det huvudsakligen är pojkar som syns och 

hörs mest på lektionerna. Larsson, Fagrell, Johansson, Lundvall, Meckbach och Redelius 

menar att pojkar generellt finner ett större intresse för idrott och hälsa83 vilket också kan 

sammankopplas till resultatet som visar att lärare har en bättre relation till pojkar. Resultatet 

lyfter fram att lärare och pojkar pratar mer med varandra vilket har gjort att flickor upplever 

utanförskap på lektionerna.  Jag anser att det faller sig naturligt att föra en diskussion med en 

individ som delar samma intressen och att det därför underlättar för idrottsintresserade elever 

att föra samtal med idrottsintresserade lärare, och som Larsson, Fagrell, Johansson, Lundvall, 

Meckbach och Redelius ovan menade var det fler pojkar som fann ett större intresse för 

ämnet. Å andra sidan kan resultatet påvisa en bättre relation mellan lärare och pojkar då alla 

respondenter hade en manlig lärare. Detta kanske inte har en betydelse för hur resultatet 

framställdes, men det går heller inte att anta med säkerhet att resultatet hade sett likadant ut 

om respondenterna även haft kvinnliga idrottslärare. Däremot anser jag att lärare har ett 

                                                 
81 Hedlin (2004) 
82 Larsson m.fl. (2005) & Bois & J. Amorose (2006) 
83 Larsson m.fl. (2010) 
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ansvar för att elever inte ska uppleva utanförskap, oavsett om eleven har en manlig eller 

kvinnlig idrottslärare. Lärare ska enligt mig tänka på att tala och skämta med flickor på 

samma sätt som med övriga i klassen. 

Redelius menar att lärare har olika föreställningar om hur pojkar och flickor ska 

vara, men att det är oklart om lärare själva är medvetna om detta. En av många föreställningar 

lärare har om elever är att pojkar tar mer plats än flickor84. Detta är i linje med resultatet som 

visar att elever har en uppfattning av att lärare ser olika på dem, där pojkar får prata högt och 

vara stökiga, men att samma beteende inte är förväntat ibland flickor. Jag anser att det inte 

alltid behöver vara pojkarnas fel att de tar mer plats och får mer uppmärksamhet av läraren. 

Det är lärarens ansvar att bemöta eleverna lika och att inte ge det ena könet mer 

uppmärksamhet. Å andra sidan kan jag förstå att lärare har olika föreställningar om hur pojkar 

och flickor ska vara och agera då det är enkelt att bli påverkad av samhällsnormer som 

ständigt lyfts fram i vardagliga situationer, även flickor tycks ha accepterat könsordningen 

som jag tidigare har lyft fram. Detta kan kopplas samman till Redelius studie som visar att 

läraren förmedlar normer och värderingar via språk och bemötande85, vilket även går i linje 

med resultatet som visar att lärare påverkas av samhällsnormer om hur pojkar och flickor ska 

vara. Resultatet visar att lärares påverkan av normer med avseende på kön speglas i 

undervisningen.  

Resultatet visar att pojkar får mer beröm av läraren, och att flickor finner det 

naturligt att lärare berömmer pojkar mer eftersom de generellt är bättre på idrott, även här 

synliggörs det att flickor har accepterat könsordningen. Det visar sig att beröm ökar 

utvecklingen av färdigheter som vidare resulterar till att pojkar har större chanser att utvecklas 

på lektionerna. Detta kan kopplas samman med Bois och J. Amoroses studie som visar att 

pojkar får mer respons, beröm och kritik för att utveckla färdigheter. Bois och J. Amoroses 

menar att beröm och feedback från lärare är ett effektivt arbetsätt för att höja elevers resultat i 

idrott och hälsa86. Jag finner det sannolikt att elevers färdigheter kan utvecklas på grund av 

beröm från läraren då beröm kan ge elever en positiv inställning till aktiviteter. Med god 

inställning anser jag att prestationsförmågan stiger som vidare kan öka möjligheterna för 

bättre färdigheter i ämnet. Vidare ska jag diskutera elevernas upplevelser av särbehandling 

mellan pojkar och flickor på lektionerna utifrån studiens resultat som sammankopplas till 

tidigare forskning. 

                                                 
84 Redelius (2002) 
85 Ibid. 
86 Bois & J. Amorose (2006) 
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7.1.2 Särbehandling mellan pojkar och flickor  
Resultatet visar att elever mer eller mindre upplever en särbehandling med avseende på kön i 

idrott och hälsa. Detta är i linje med vad Larsson, Fagrell och Redelius visar i 

observationsstudier där det framkommer att idrott och hälsa är det skolämne som genom 

historien har förknippats mest med särbehandling med avseende på kön87. Dessa 

observationsstudier av Larsson, Fagrell och Redelius lyfter fram att pojkar och flickor inte 

deltar på lika villkor, detta kan kopplas till resultatet där samma synpunkter lyfts fram. 

Resultatet visar att pojkar och flickor inte har deltagit på lika villkor sedan grundskolans 

tidigare år och att särbehandling med avseende på kön är tydligt att se enligt elever, men att de 

finner det oklart om lärare känner till problemet. Detta kan sammankopplas med Larsson, 

Fagrell och Redelius undersökningar som visar att idrottslärare är medvetna om att pojkar 

dominerar på lektionerna, men att lärare inte uppfattar särbehandlingen med avseende på kön 

som ett problem88. Om lärare inte upplever särbehandling som ett problem finner jag det 

sannolikt att de då inte kommer att talar om beteendet som ett problem med sina elever. Om 

särbehandling upplevs acceptabelt kan det öka riskerna för att beteendet upprepar sig och 

tolkas som om det är auktoriserat. Jag har därför en förståelse för att elever upplever en 

oklarhet ifall lärare känner till särbehandlingar eller inte.  

En viktig upptäckt som synliggörs i resultatet är att särbehandling är kopplat till 

aktivitet. Pojkar som är duktiga på bollsporter får mer uppmärksamhet på lektionerna av både 

lärare och klasskamrater. De får dessutom mer uppmärksamhet i dans trotts att resultatet visar 

att dans är pojkarnas svagaste moment i idrott och hälsa. Resultatet lyfter fram att kön endast 

deltar på lika villkor under okända lekar där ingen av eleverna känner till reglerna då eleverna 

får samma förutsättningar vid start. Däremot inkluderas inte tävlingslekar som kräver styrka 

och snabbhet då flickor kan känna sig underlägsna mot pojkar. Detta är i linje med Redelius 

studie som visar att pojkar och flickor lär sig vid tidig ålder att inte tävla mot varandra då de 

anser att det förekommer fysiska skillnader mellan dem89.  

I resultatet framkommer det att förväntningar och krav är två orsaker till 

särbehandling. En del av förväntningar och krav är prestation, där resultatet visar att pojkar 

har mer förväntningar att prestera under aktiviteten. Detta går i linje med studier av Redelius 

som visar att de vanligaste aktiviteterna i idrott och hälsa är bollsporter som kan relateras till 

föreningsidrott, och att det mestadel är pojkar som är delaktiga i någon form av 

                                                 
87 Ibid. 
88 Larsson m.fl. (2005) 
89 Redelius (2002) 
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föreningsidrott90. Jag anser att lärare har förutbestämda uppfattningar om att alla pojkar är 

duktiga på bollsporter och att de därför tillåter dem att ställa högre krav på pojkar under 

sådana aktiviteter. Detta går i linje med en viktig upptäckt som synliggörs i resultatet, vilket är 

att ett de som påverkas mest negativt av särbehandling med avseende på kön, är pojkar som 

inte lyckas prestera upp till de förväntningar och krav som lärare och klasskamrater ställer. 

Pojkar känner press för att vara på samma nivå som sina manliga klasskompisar, och 

prestationstvånget kan påverka dem negativt. Detta kan relateras till Mills och Keddie studie 

som visar att pojkar är sina egna största fiender, och att risken för utanförskap ökar om de inte 

presterar utifrån förväntningar och krav från omgivningen91. Jag anser att flickor redan vid 

start förväntas prestera mindre av både lärare och elever, vilket givetvis drabbar deras 

självförtroende, samtidigt kan en flicka bli accepterad av omgivningen om aktiviteten inte 

utförs med hög prestation, eftersom det redan är förväntat. En pojke har däremot 

förutbestämda krav från omgivningen, och om dessa krav inte uppnås finner jag det möjligt 

att pojken kan betraktas som svag och otillräcklig.  

En annan inriktning inom förväntningar och krav är styrka, där resultatet visar 

att pojkar förväntas vara fysiskt starkare än flickor. Detta kan kopplas till vad Larsson, Fagrell 

och Redelius menar, att lärare tenderar att förmedla budskap till klassen som syftar till att det 

skiljer sig mellan pojkar och flickor gällande styrka och fysik92. Vidare visar en annan 

undersökningsstudie av Larsson, Quennerstedt och Öhman att lärare menar att idrott och hälsa 

är ett ämne som bygger på fysisk styrka och uthållighet, och därför underlättar utvecklingen 

för pojkar eftersom de representerar det starka könet93. Detta är i linje med resultatet där det 

lyfts fram att lärare känner ett starkare förtroende för pojkar i förhållande till styrka.  

Resultatet visar att lärare främst tar hjälp av pojkar under aktivitetsgenomgångar 

där övningen bygger på styrka och snabbhet. Det visar sig även att elever har blivit vana vid 

att läraren väljer pojkar som hjälpmedel i sådana situationer, och att flickor väljer att avstå 

från att hjälpa läraren under genomgångar på grund av lågt självförtroende. Jag anser att 

flickor får lågt självförtroende inför övningar, som enligt lärare är anpassade för pojkar, på 

grund av att omgivningen intalar dem att de saknar möjligheter för att lyckas. Jag menar, som 

även resultatet visar, att flickor blir vana och bekväma med att se pojkar genomföra 

aktivitetsgenomgångar inför klassen, och väljer av dessa skäl att avstå när hjälp efterfrågas av 

lärare.  

                                                 
90 Larsson m.fl. (2010) 
91 Mills & Keddie (2007) 
92 Larsson m.fl. (2005) 
93 Larsson m.fl. (2014) 
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7.2 Metoddiskussion  
Jag valde intervju som metod eftersom jag sökte en djupare inblick och förståelse av 

respondenternas svar, och som Denscombe menade var intervju som metod rätt val om 

forskaren sökte en djupare förståelse av för respondenternas tankar.  Om forskaren istället 

söker fler korta svar skulle en kvantitativ forskning vara en mer lämplig metod94. Jag ansåg att 

intervjuer var det bästa valet för denna studie då syftet och frågeställningarna sökte djupa svar 

av elevernas upplevelser gällande särbehandling med avseende på kön. En nackdel med 

intervju som metod är att urvalet av respondenter vanligtvis är mindre jämfört med 

exempelvis enkätundersökningar, och gör att det blir svårt att uttala sig generellt. Däremot 

hade studien åtta respondenter som förhoppningsvis kunnat bidra med att lyfta resultatets 

trovärdighet något ytterligare, vilket är en styrka med studien.  

                       Jag valde att utföra semistrukturerade intervjuer för att hålla frågorna öppna och 

inte styra respondenternas svar. Fördelen med en semistrukturerad intervju, enligt mig, är att 

forskaren tillåter respondenten att utveckla sina svar utan att bli påverkad av styrda frågor. Jag 

anser att de mest användbara data samlas in när oväntade svar från respondenterna ges, och att 

risken sjunker för att få unika svar när styrda frågor ställs. Däremot kan en nackdel med 

semistrukturerade intervjuer vara om forskaren möter blyga och tysta respondenter som har 

svårigheter att föra diskussioner. I en sådan situation kan öppna frågor upplevas problematiskt 

för respondenten, där är en styrd intervju istället ett bättre val. 

                    Jag ansåg att semistrukturerade intervjuer inte skulle vara problematisk att 

genomföra med elever i högstadiet då jag ansåg att de var tillräckligt gamla för att förstå och 

diskutera temat. Valet av ålder på eleverna var en nackdel i min studie då jag istället skulle 

valt att utföra intervjuerna på gymnasiet. Anledningen bakom mina tankar grundar sig på att 

de yngre respondenterna inte bidrog med önskad mängd data, medan de äldre respondenterna 

kunde reflektera på en mer utvecklad nivå, vilket gav mig intrycket av att intervjuer med 

gymnasieelever skulle gett en större mängd av användbar empiri. Mitt urval av respondenter 

gjordes utifrån sannolikhetsurvalet, som innebar att jag inte valde ut dem själv95. Jag bad 

idrottslärarna att göra ett urval åt mig eftersom de kände sina elever bättre än jag och visste 

vilka som kunde bidra till ett intressant samtal. Detta var ett av mina önskemål under 

telefonsamtalet med idrottslärarna. Tyvärr uppfyllde inte lärarna mitt önskemål vilket 

resulterade i att några av respondenterna inte tillförde mycket under intervjuerna. Några av 

dem gav intrycket att temat upplevdes som ointressant och att de önskade att fort bli klara för 

                                                 
94 Denscombe (2009) 
95 Ibid.  
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att istället gå ut på rast. När jag ställde frågor fick jag många gånger svaret ”jag vet inte”, och 

trots hjälpande följdfrågor visade respondenterna ett ointresse för frågorna. Detta gällde inte 

alla respondenter, utan det fanns elever som fann ämnet intressant och svarade utförligt på alla 

frågor som ställdes. På grund av de negativa omständigheterna under några av intervjuerna 

fick jag spontant formulera om delar av intervjuguiden för att få till ett samarbete mellan 

respondenterna och mig. Detta var en styrka, då intervjuerna till sist gav mig användbar data i 

önskad mängd. 

                  Jag upplevde att eleverna under intervjuerna upplevde anklagelser mot sin lärare 

när jag ställde frågor om särbehandling. Under den första delen av intervjun upplevde jag att 

eleverna uppvisade en försvarsattityd då de inte ville tala illa om sina lärare. Detta var en 

nackdel då jag finner det möjligt att eleverna inte gav fullt uppriktiga svar i alla gånger. 

Eleverna visade med kroppsspråk och tal att dessa samtal inte gynnade bilden av lärarnas 

jämställdhetsarbete i skolan. För att få uppriktiga svar av respondenterna ansåg jag att det 

behövde få ett förtroende för mig och att få dem att känna sig bekväma i situationen, vilket 

var en styrka med studien. Innan huvudfrågorna ställdes ville jag skapa en varm intervjustil 

mellan mig och deltagaren.  Som Denscombe tidigare har nämnt kan en kall och stel 

intervjustil skapa en klyfta mellan informationen och forskaren. En varmare intervjustil kräver 

trygghet och en bekväm känsla mellan forskaren och deltagaren. Ett personligt engagemang 

kan gynna en varm intervjustil, som innebär att forskaren är benägen att visa känslor och 

sträva efter att skapa dialog96. Jag var avslappnad under intervjuerna och skämtade med 

deltagarna mellan diskussionerna för att få en öppen och bekväm stämning. Däremot valde 

jag att vara allvarlig när intervjufrågorna ställdes och under diskussionerna för att inte riskera 

att deltagarna skulle upplevde temat som oseriöst. För att eleverna skulle känna ett förtroende 

för mig informerade jag dem tydlig om deras anonymitet i studien. Vad som sades gällande 

anonymitet står skrivet i 5.4 Etiska Överväganden.  

                     En nackdel i studien var att samtliga respondenter hade manliga idrottslärare, 

detta kan ha påverkat resultatet. Jag menar att elever kanske skulle få andra upplevelser av 

lärarens bemötande ur ett genusperspektiv samt särbehandling med avseende på kön om 

idrottsläraren var en kvinna. Resultatet visar att manliga idrottslärare bemöter pojkar och 

flickor olika, och att manliga idrottslärare särbehandlar elever. Det är däremot oklart i min 

studie om elevers upplevelser skulle se annorlunda ut om det istället var kvinnliga 

idrottslärare som undervisade respondenterna. 

                                                 
96 Ibid. 
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           En styrka i analys av data var att jag innan analysarbetet läste vad Kvale och 

Brinkmann skrivit om kodning och kategorisering97. Efter att jag hade läst och förstått vad 

kodning och kategorisering innebar fick jag en större förståelse för hur analys av data skulle 

ske vilket underlättade när resultatet skulle skrivas. Kvale och Brinkmann gav mig även en 

större förståelse för hur resultatet inte skulle skrivas, vilket var att det inte skulle vara luddigt 

med mestadels tolkningar, utan att i resultatet behövs en större mängd rådata98. Med en 

förförståelse för hur kapitlet skulle skrivas underlättades presentationen av resultatet.  

7.3  Avslutande reflektioner 
Tidigare forskning och studiens resultat visar att det förekommer särbehandling mellan kön i 

idrott och hälsa. Vad som ännu inte har diskuterats är hur lärarens särbehandling med 

avseende på kön påverkar eleverna ur ett idrottsvetenskapligt perspektiv och ur ett 

samhälleligt perspektiv.  

Tallberg Broman menar att arbeta för jämställdhet i skolan anses för många 

lärare vara en viktig och självklar uppgift. Trots detta finns det pedagoger som blundar för 

särbehandlingen med avseende på kön och hävdar att dessa skillnader inte existerar. En 

diskussion som involverar jämställdhet kan väcka anklagande och hotande känslor som kan 

leda till en avvisande hållning99.  

Resultat visar att samtliga elever någon gång under intervjuerna menade att det 

sker en särbehandling med avseende på kön, även de elever som vid start hävdade att det var 

jämställt i alla situationer. Jag finner det problematiskt att särbehandling förekommer på 

idrottslektionerna eftersom detta påverkar synen på pojkar och flickor utifrån ett 

idrottsvetenskapligt perspektiv. Om elever lär sig av omgivningen vad som förväntas av dem 

att kunna och agerar utifrån förväntningar i idrottssammanhang kan det påverka dem i andra 

idrottssammanhang, exempelvis föreningsidrotten. Azzarito och Katzew menar att 

särbehandling på idrottslektionerna påverkar eleverna i andra idrottssammanhang och kan 

bygga upp negativa idrottsupplevelser. Särbehandling på idrottslektionerna kan få flickor att 

uppleva ett underläge i förhållande till pojkar100. 

  Särbehandlingen med avseende på kön på idrottslektionerna kan även påverka 

individer ur ett samhälleligt perspektiv, menar jag. Män och kvinnor får ständigt lära sig vad 

som uppfattas som manligt och vad som uppfattas som kvinnligt och förväntas leva upp till 

                                                 
97 Kvale & Brinkmannm (2009)  
98 Larsson, Staffan (2005)  
99 Tallberg Broman (2002) 
100 Azzarito & Katzew (2010) 
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detta för att bli accepterade av omgivningen. Jag finner det sannolikt att dessa normer 

förstärks under uppväxten eftersom tankar och värderingar formas redan vid ung ålder. Jag 

finner det även möjligt att idrott och hälsa, som enligt Larsson, Fagrell och Redelius studie101, 

är det skolämne som mest förknippas med särbehandling kan störa det normkritiska tänkande 

bland individer i vardagens olika situationer.  

Tidigare forskning och studiens resultat lyfter fram att flickor och pojkar bemöts 

olika ur ett genusperspektiv på idrottslektionerna. Pojkar blir bättre bemötta av lärare medan 

flickor kan glömmas bort i idrottssalen. Ett av resultatens viktiga fynd som synliggörs är att 

särbehandling är kopplat till aktivitet. Resultatet visar att en av väldigt få aktiviteter som 

bidrar med lika deltagande mellan pojkar och flickor är lekar där alla har samma 

förutsättningar. Det inkluderar därför inte lekar som bygger på snabbhet och styrka lyfts det 

fram i resultatet, då pojkar högre krav och förväntningar från både lärare och klasskamrater 

under sådana aktiviteter. Särbehandlingar utvecklas därför beroende på vilken aktivitet som 

utförs. Vad som lyfts fram, men som inte uppmärksammas lika mycket, är att de som drabbas 

hårdast av särbehandling är pojkar som inte kan presterar i förhållande till de krav och 

förväntningar som ställs av lärare och klasskamrater. Att flickor betraktas som svaga påverkar 

dem negativt, som både tidigare forskning och resultat synliggör, däremot accepteras flickors 

svagheter i idrott och hälsa av omgivningen. Pojkars svagheter i idrott och hälsa accepteras 

inte av omgivningen eftersom de förväntas prestera mer. Jag menar att inga elever, varken 

pojkar eller flickor, ska utsättas för kränkning och särbehandling. Varje lärare bör reflektera 

över sitt bemötande och sin behandling ur ett genusperspektiv för att få en jämställd 

undervisning. Särbehandling med avseende på kön kan resultera till vidare särbehandling ur 

ett samhälleligt perspektiv, i yrkeslivet och vardagssituationer. Jag finner det angeläget att 

varje idrottslärare ska förstå vilken påverkan bemötandet av elever har för vår framtida 

samhällsutveckling.  

Min studie bidrar med kunskaper om att lärare kan påverka utifrån genus både 

positivt som negativt genom sitt bemötande och sin behandling, samt att aktiviteten har en 

stor betydelse för särbehandlingar med avseende på kön.  Min studie ger en inblick i att 

särbehandling lika väl ger negativ påverkan på pojkar som på flickor, och att pojkar därför bör 

uppmärksammas mer i arbetet mot särbehandlingar med avseende på kön. Studiens resultat 

kan hjälpa lärare att se på särbehandling ur ett bredare perspektiv, för att i nästa steg kunna 

förebygga problemet. I resultatet lyfts det även fram att det finns förhållanden där flickor 

                                                 
101 Larsson m.fl. (2005) 
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särbehandlas samtidigt som dem inte upplever beteenden som särbehandling, vilket visar på 

att flickor verkar ha accepterat könsordningen. Utifrån denna aspekt ger min studie kunskaper 

om att elever har lärt sig att acceptera olika bemötanden från omgivningen, ur ett 

genusperspektiv, så att könsroller faller sig naturligt. Med dessa resultat ger min studie 

kunskaper om vilka brister som finns på idrottslektionerna och förhoppningsvis kan detta 

resultat hjälpa lärare att tillsammans med elever arbeta mot en mer jämställd skola. 
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Bilaga 1.  
 

Intervjuguide: 
1. Bakgrundsfakta 

 Denna intervju är anonym och inspelningen samt transkribeten kommer att förstöras 

efter att studien är klar. 

- Din lärare kommer inte få veta vad som har sagts här, och dina svar kommer inte 

påverka ditt betyg i idrott och hälsa 

- Du kan när som helst avbryta intervjun eller välja att inte svara på någon fråga 

- Din identitet kommer inte att spåras och du kommer vara anonym i studien 

 Berätta om dig själv 

- Namn? 

- Ålder? 

- Har du varit på en tidigare intervju innan? 

- Intressen utanför skolan? 

- Hur länge har du gått i den här klassen? 

- Vad är ditt favoritämne i skolan? 

- Vad tycker du om Idrott och hälsa? 

2. Elevens uppfattning  

 Hur upplever du att du blir bemöt av din lärare på idrottslektionerna? 

- Hur blir du bemött av dina klasskompisar?  

- Varför tror du att det ser ut så?  

 På vilket sätt kan lärarens föreställningar och förväntningar påverka dig på 

idrottslektionerna?  

- Hur uppfattar du att andra elever påverkas av lärarens föreställningar och 

förväntningar? 

- Hur kan det påverka ditt självförtroende och din självkänsla? 

- Hur kan det påverka andra elevers självförtroende och självkänsla? 

 Hur påverkas du av lärarens bemötande? 

- Hur uppfattar du att andra elever påverkas av lärarens bemötande? 

- På vilket sätt anser du att din lärare bemöter eleverna lika på idrottslektionerna?  

- Vilka situationer? 

- Vilka aktiviteter? 

- Varför just i dessa stunder? 
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 På vilket sätt anser du att din lärare inte bemöter eleverna lika på idrottslektionerna?  

- Vilka situationer?  

- Vilka aktiviteter? 

- Varför just i dessa stunder?  

3. Lärarens ansvar och påverkan  

 Vilka förväntningar anser du att läraren har på er elever? 

- Om det skiljer sig mellan olika elever, kan du beskriva på vilket sätt det skiljer sig? 

 På vilket sätt tycker du att lärarens bemötande påverkar ditt resultat och dina 

färdigheter (eller det du presterar) på lektionerna i idrott och hälsa? 

- På vilket sätt kan lärarens bemötande påverka andra elevers resultat och färdigheter 

på idrottslektionerna? 

- Hur upplever du att lärarens bemötande påverkar klasskamraters resultat och 

färdigheter? 

 Hur tycker du att lärarens bemötande påverkar din vilja att delta i undervisningen? 

- Hur upplever du att lärarens bemötande påverkar klasskamraters vilja till att delta? 

 Hur skulle lärarens syn på eleverna kunna påverka undervisningens innehåll? 

-  På vilket sätt spelar inte lärarens syn någon roll för hur undervisningen ser ut? 

- På vilket sätt spelar det en roll? 

 Berätta om lärarens bemötande av pojkar och flickor? 

- Hur är dina upplevelser om att pojkar och flickor kan delta på lika villkor? 

 Berätta om hur fram- och undanplockningen brukar se ut? 

- Finns det några mönster på vilka som hjälper till mest/minst? 

Om ja: 

- Varför tror du att det ser ut så? 

- Har din lärare försökt bryta dessa vanor? 

- Hur? 

Om nej:  

- Varför tror du att det är jämt uppdelat just i din klass? 

- Vilka faktorer tror du spelar stor roll för att uppnå ett sådant samarbete? 

 Berätta om hur genomgångarna inför en aktivitetsövning brukar se ut? 

- Finns det några elever som alltid/aldrig får visa övningarna inför klassen? 

- Varför anser du att din lärare har strukturerat genomgångarna på detta sätt? 

 


