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Sammanfattning  

 
Syftet med undersökningen var att ur ett elevperspektiv undersöka om idrottslärarens kön har 

någon inverkan på val av aktivitet i idrottsundervisningen. Undersökningen är gjord ur ett 

genusperspektiv, begrepp som genussystem kommer att redogöras. För att samla in data i 

undersökningen gjordes en kvantitativ undersökning där enkäter delades ut till fem olika 

högstadieklasser med fem olika lärare i idrott och hälsa. Det samlades in 114 enkäter från tre 

olika högstadieskolor i delar av Götaland och Svealand. Datainsamlingen analyserades i 

Survey & Report. 

 

Resultatet som framkom i undersökningen är att av respondenterna som haft både en manlig 

och kvinnlig idrottslärare så upplever 29,5% att det är en skillnad. Största delen av 

respondenterna upplever att det stämmer eller delvis stämmer att de får testa på en bredd av 

aktiviteter i idrottsundervisningen. Resultatet visar även att enligt respondenterna är 

bollsporter och lekar de aktiviteter som undervisas oftast på idrottslektionerna med den 

nuvarande idrottsläraren. I diskussionen bearbetas resultaten och kopplas ihop bland annat 

med den genusteori och de begrepp som använts.  
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Abstract 

  
The purpose with this study was from a student perspective study if the gender of the teacher 

in physical education has any impact on the choice of activities in physical education. The 

study applied a gender perspective and word like gender systems will be describe. A 

quantitative method was used and questionnaire handed out to five different classes in 

secondary school with five different teachers in physical education. There were 114 

questionnaires collected from three different school in part of Götaland and Svealand. The 

data collection analyzed in Survey & Report.   

 

The result in this study shows that 29,5% of the respondent think there is a different between 

having a female and a male teacher. Most of the respondents agree or almost agree that they 

in the physical education lesson get to test a width of activities. The result also shows that the 

general activities in physical education was ballgame followed by games whit their current 

teacher. In the discussion the result is discussed and linked to the gender theory and words 

that have been used.  
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1 Inledning 
 

I läroplanen för grundskolan (LGR11) framkommer det att eleverna skall känna lust av att 

befinna sig utomhus, de skall även känna lust av att röra på sig. En rörelseförmåga som är 

mångsidig skall eleverna även få chans att förbättra. Detta är några av målen med 

undervisningen i idrott och hälsa. Flertalet aktiviteter i olika former skall eleverna få bemöta i 

undervisningen (Skolverket, 2018). Den möjlighet som människor har kan påverkas av vad 

som bedöms vara kvinnligt och manligt. En insikt för detta skall eleverna förbättra via 

undervisningen (Skolverket, 2018). 

 

Simning, gymnastik, dans och friluftsliv får inte så stor plats när det gäller undervisning. I 

årskurs tre till årskurs nio är det lekar med boll och bollspel som leder i vad undervisningen 

omfattar (Lundvall, Meckbach & Thedin Jakobsson, 2002). Utanför skolan men även i den 

undervisning som sker på skolan är bollspel eller lekar med boll det som eleverna kommer i 

kontakt med oftast (Lundvall et al., 2002). Spel är en av aktiviteterna som är en stor del av 

undervisningen oavsett om det är en kvinnlig eller manlig idrottslärare som undervisar även 

om det anses var en aktivitet inriktat för män (Kastrup & Kleindienst- Cachay, 2016). 

 

Med detta som tas upp ovan är det intressant att undersöka och få mer kunskap genom att ur 

ett elevperspektiv försöka ta reda på hur elever ser på detta, är det varierande aktiviteter i 

undervisningen i idrott och hälsa? Men framförallt om det är någon skillnad på vilka 

aktiviteter som undervisningen innehåller beroende på om det är en kvinnlig eller manlig 

idrottslärare? Denna underökning kommer att ha sin utgångspunkt ur ett elevperspektiv och 

beröra områden som genus. 
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2 Syfte och frågeställningar 

 

2.1 Syfte  
 

Syftet i undersökning är att ur ett elevperspektiv på högstadiet undersöka om idrottslärarens 

kön har någon inverkan på val av aktivitet i idrott och hälsa. 

   

2.2 Frågeställningar 
 

De frågeställningar som kommer att besvaras i denna undersökning är: 

• Upplever eleverna att de får pröva på en bredd av aktiviteter i idrottsundervisningen? 

• Är det någon aktivitet som förekommer oftare än andra i den nuvarande 

idrottsundervisningen?  

• Uppfattar eleverna att idrottslärarens kön har någon inverkan på val av aktiviteter i 

idrottsundervisningen, i så fall vilken? 
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3 Bakgrund 
 

Det offentliga skolväsendet har läroplanerna som direktiv i sitt arbete. Till det offentliga 

skolväsendet tillhör bland annat förskola, förskoleklass, grundskola och gymnasieskola. 

Direktiv men även mål som är generella för utbildningen uppges i läroplanerna, även det 

uppdrag och den värdegrund skolan har framkommer. Direktiv för rektor och lärare, samtliga 

som jobbar i skolan framkommer också i läroplanerna (Af Schmidt, Aksell, Förare, Gran & 

Marklund, u.å.).   

 

Gymnastik var den benämning som användes för ämnet idrott och hälsa i LGR62 som var den 

första läroplanen som rörde grundskolan. I denna läroplan så breddades målsättningen. 

Harmonisk förbättring samt fostran var mål som förklarar detta (Lindroth, 2011). 

 

Ämnet fick i LGR80 som var läroplanen som kom 1980 namnet idrott. I denna läroplan så 

förekom det flertal olika mål. Bland annat: ”funktionellt rörelsesätt”, ”intresse för 

regelbunden kroppsrörelse” och ”kunskap ekologisk balans, naturen, olika kulturers 

förhållande till fysisk aktivitet” (Lindroth, 2011, s. 255).  

 

Ämnet fick ett nytt namn i form av Idrott och hälsa i läroplanen från 1994, LPO94. Som ett 

komplement till den fysiska aktiviteten fanns det en önskan om att den teoretiska 

undervisningen skulle ökas, där av utökades läroplanen och det utformades tre nya 

kunskapskrav (Lindroth, 2011). De tre kunskapskraven infattade ”rörelse, rytm och dans” 

”förebyggande hälsovård” och ”friluftslivsverksamhet inklusive traditioner och miljöfrågor” 

(Lindroth, 2011, s. 256). 

 

I den nuvarande läroplanen för grundskolan från 2011, LGR11 har ämnet fortfarande namnet 

idrott och hälsa. Tre olika områden för kunskap innehåller LGR11. Utevistelse och friluftsliv 

är ett av de tre områdena som LGR11 innehåller. Livsstil och hälsa samt även rörelse är de två 

andra områdena (Larsson, 2012). 

 

En läroplan fungerar alltså bland annat för lärarna, som ett direktiv i vad deras undervisning 

skall innehålla. Vilka aktiviteter som skall ingå i undervisningen, så att alla områden 

inkluderas (Af Schmidt et al., u.å). 
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4 Litteraturgenomgång 
 

Undervisningen sköttes uppdelat mellan könen i ämnet idrott under 1900-talet. Från år fem 

skedde den uppdelade undervisningen. Undervisningen som bedrevs av pojkar kom att 

präglas av ledar- samt samarbetsförmåga och träning som var fysisk, och hade 

tävlingsidrotten som inkomstkälla. I undervisningen för flickorna så präglades undervisningen 

av ett utryck som var estetiskt. Undervisningen hade sin grund från den kvinnliga 

gymnastiken. Det blev en övergång till gemensam undervisning med könen efter befallning 

från skolöverstyrelsen när den nya läroplanen kom 1980, LGR80 (Larsson, 2012). För 

likvärdighet mellan könen skulle den svenska skolan arbeta, denna uppgift formades för 

grundskolan när LGR80 blev aktuell. Verktyget för att nå målet att jämna ut rollerna mellan 

könen skulle vara samundervisning, vilket skulle bli huvudprincipen (Meckbach & 

Söderström, 2005). 

 

En tolkning av den nationella läroplanen är ur ett konservativt perspektiv, där lärarna med 

hjälp av utbildningsformer som är raka har inriktning på att få kunskap i tillvägagångssätt och 

kunnighet när det gäller spel som är traditionella (Curtner-Smith, 1999). Ett annat perspektiv 

att tolka läroplanen på är ur en innovativ tolkning. I detta perspektiv så tror lärarna att 

samtliga elever kommer att få chans att åstadkomma ett fritidsintresse genom att 

undervisningens aktiviteter har en stor variation som är klassiska men även de aktiviteter som 

inte är det (Curtner- Smith, 1999). Studien tar även upp ett tredje perspektiv som läroplanen 

kan tolkas på, det är elektisk tolkning. I detta perspektiv så trodde lärarna att samtliga elever 

får chansen att skapa sig intressen på fritiden genom att undervisningen omfattar aktiviteter av 

ett stort spektrum. Men likt den konservativa tolkningen så fokuserade de undervisande 

lärarna även bland annat på att elevernas insatser i aktiviteterna skulle förbättras. Både från 

den innovativa tolkningen och den konservativa tolkningen innehåller alltså detta perspektiv 

delar ifrån (Curtner-Smith, 1999).  

 

Idrott och hälsas undervisning präglas i stor del av spel som anses vara mansinriktade 

aktiviteter. Hälsorelaterade övningar, gymnastik, dans och aerobics som anses vara mer 

inriktade på kvinnor är aktiviteter som nästan inte undervisas (Kastrup & Kleindienst-Cachay, 

2016). En studie som är gjord i Tyskland visar att aktiviteter som är konkurrenskraftiga och 

spel som anses vara aktiviteter inriktade till män, undervisas i största del vare sig det är en 

manlig eller en kvinnlig idrottslärare som bedriver undervisningen (Kastrup & Kleindienst-
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Cachay, 2016). I den undervisning som bedrivs gemensamt med både flickor och pojkar i den 

tyska gymnasieskolan så är det som överlägset är med i undervisningen lagspel, genom ett 

antal studier som gjordes i kvantitativ form på tyska skolor framkom detta. I den statistik från 

den idrottsstudie som gjordes i hela Tyskland med namnet sprint så syns nästan inte 

undervisningen rörelse till musik och dans. Första platsen enligt denna studie (gymnasiet) tar 

volleyboll, fotboll och basket, alltså olika former av bollsporter. På platserna efter bollsporter 

kommer gymnastik och friidrott (Kleindienst- Cachay, 2016). 

 

Områden som skidvård, gymnastik och dans har de som studerar till idrottslärare sämre 

kunskap i. De besitter även ett mindre kunnande när det kommer till miljö-omgivning-hälsa 

och förhållandet mellan dem (Lundvall & Meckbach, 2012). Kopplingen mellan fysisk 

aktivitet och hälsa samt simning och bollsport är områden som de som studerar till 

idrottslärare besitter en god kunskap i. Av de som väljer att studera till idrottslärare så har 

övervägande delen tävlingsidrott som bakgrund. När det kommer till vad de sysslar med på 

fritiden är det främsta valet före att lyssna på musik och träffa vänner att träna (Lundvall & 

Meckbach, 2012).  

 

Innehåll som tuffhet och fysisk styrka är två delar som lärarna lägger tonvikten i 

undervisningen rörande idrott. Den tredje delen är att den är tävlingsinriktad (Olinynk, 2016). 

En allt större punkt blev bollsporter som utmärkte den manliga undervisningen i idrott när det 

förespråkades för gemensam undervisning med flickor och pojkar. En mindre roll fick 

gymnastik och dans, aktiviteter som utmärkte den kvinnliga undervisningen. Bland annat i 

Sverige präglar det här innehållet undervisningen i idrott (Alsarve, Helgesson & Jakobsson, 

2017). I en studie med en del högstadielärare som Berg och Lahelma gjort visade det sig att 

överlag vid bollspel hade de manliga eleverna godare förutsättningar. Men de kvinnliga 

eleverna hade på samma gång förutsättningar som var godare vid aktiviteter rörande dans. 

Lärarna i undersökningen undervisade elever mellan åldrarna 13–16 år (Alsarve et al., 2017). 

I undervisningen i idrott och hälsa verkar det vara så att tävling och bollspel är nära 

relaterade. De manliga elever som på fritiden ägnar sig åt idrotter med boll är de som kommer 

att ha den största chansen att få fördel i undervisningen om den skulle ha bollspel som fokus 

och ha sin utgångspunkt i moment med tävling (Alsarve et al., 2017).  

 

För båda könen passar aktiviteterna simning och tennis. Både gymnastik och dans visar sig 

vara fysiska aktiviteter som är bäst passande för kvinnor medan rugby och fotboll är 
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aktiviteter som framkommer att de passar män bäst. Detta framkommer av listor som har 

formulerats från studier (Bois, Cogérino, Davis, Fairclough & Nicaise, 2007).   

 

Som nämns ovan är en av de aktiviteter som oftast förekommer i undervisningen i idrott och 

hälsa enligt en svensk utvärdering, spel. Av de elever som på fritiden, efter skolan sysslar med 

någon form av sport som är konkurrenskraftig så är det killarna som har flest representanter 

(Fagrell, Larsson & Redelius, 2012).  

 

För att sporra flickor och pojkar att spela som ett lag och för att få alla elever att vara 

delaktiga när spel är en del av undervisningen så har både utförande och förberedelse av 

lektionen en betydelsefull roll. När man bedriver undervisning med spel så är det inte alls på 

samma förutsättningar som det är i ett klubblag. Genom att eleverna är fysiskt aktiva och 

samverkar med lagkamraterna förbättras lagarbetet, eleverna skall även få lära sig reglernas 

grunder, detta är de grundläggande målen när spel används som en undervisningsform på 

lektionen i idrott och hälsa, att vinna spelet är inte målsättningen (Fagrell et al., 2012).  
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5 Teoretiskt perspektiv  
 

Människors sociala kön är den betydelse som genus har. Vad det är som är utmärkande för att 

vara kvinnligt eller manligt är vad som menas med det sociala könet. Hur män och kvinnor 

väntas uppträda eller vara är genus. Genus är något som utformas, något vi lär oss och inte 

något som vi föds med. Det finns olika delar som påverkar vår syn hur vi uppför oss och 

reflekterar. Även på vilket sätt som kvinnor och män skall vara, de delarna kan till exempel 

vara TV, internet, vänner och mode (NE, u.å.).   

 

Kön struktureras av genussystem (Hirdman, 1988). Hierarkin och dikotomin är 

genussystemets grundpelare. För det generella och typiska bildar män regler enligt 

grundpelaren hierarkin. Dikotomin som är den andra grundpelaren i genussystemet innebär att 

könen inte bör beblanda sig med varandra, utan kvinnlig och manligt bör hållas isär 

(Hirdman, 1988).    

 

Eftersom att syftet med undersökningen är att ta reda på om idrottslärarens kön har någon 

inverkan på aktiviteter på idrottslektioner, är undersökning gjord ur ett genusperspektiv. 

Teorier som är relevanta att använda i denna undersökning är de som berör området genus, 

därav har följande teoretiska utgångspunkter som presenterats ovan rörande genus valts.  
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6 Metod 

6.1 Design 

 

I denna studie är det mest lämpande att utgå från en kvantitativ metod genom att samla in data 

med hjälp av enkäter. En kvantitativ metod används när något skall undersökas inom ett större 

område, när målet är att undersöka stora grupper på ett ytligt plan i detta fall idrottslärare 

(Hassmén & Hassmén, 2008). Eftersom att data samlades in med hjälp av enkäter 

(frågeformulär) så är det en form av deskriptiv forskningsmetod (Hassmén & Hassmén, 

2008). I en kvantitativ undersökning så är det svårare att få djupare svar eftersom att 

undersökningens resultat av data blir mer övergripande och med en större bredd, detta enligt 

kritiker (Stukát, 2011). 

 

6.2 Urval 
 
Respondenterna i denna studie är elever som går i årskurs sju–nio. Eleverna går på högstadiet, 

grundskolan och är geografiskt placerat på tre olika skolor i delar av Götaland och Svealand. 

Respondenterna är fördelade i fem olika klasser med fem olika idrottslärare och har därmed 

LGR11 som utgångspunkt när det gäller undervisningen. Totalt har 114 enkäter besvarats. 

När det kommer till vilken typ av urval som används i undersökningen så är det att sträva 

efter ett så kallat kvoturval. I ett kvoturval väljs de som skall medverka i undersökningen ut 

av den person som håller i den, valet av personerna är inte chansartad som i ett stratifierat 

urval. Det förekommer ofta koppling mellan de diverse kvoterna (Bryman, 2018). I denna 

undersökning så är manlig idrottslärare en kvot och kvinnlig idrottslärare en kvot. Det 

strävades efter att i undersökningen få så jämt fördelat antal elever på de fem olika 

idrottslärarna. Eftersom att denna undersökning har en kort tidsperiod så kan det vara svårt att 

uppnå detta urval korrekt och det utmynnade i att undersökningen blev en form av 

bekvämligheturval (Bryman, 2018). Bekvämlighetsurval är när de som av slumpen är nåbara 

för den person som håller i undersökningen medverkar i den. I denna urvalstyp så är det 

mycket svårt att dra allmänna slutsatser om resultatet även om de verkar intressant, detta på 

grund av att det stickprovet representerar har en oidentifierad population (Bryman, 2018). De 

båda urvalen tillhör typen av ett icke sannolikhetsurval, däremot inom kategorin för 

sannolikhetsurval kan kvoturval även tillhöra (Bryman, 2018). Ska man i sin undersökning 

göra ett försök till att få ett urval som är så representativt som möjligt så är en grundläggande 
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metod sannolikhetsurval. För att resultaten för den bestämda grupp som används i 

undersökningen skall kunna konstateras att inte vara unikt för just den gruppen är det viktigt 

att det är ett representativt urval, man vill av resultatet dra allmänna slutsatser (Bryman, 

2018). 

 

6.3 Mätinstrument  
 

Den enkät som respondenterna svarade på bestod av 13 frågor. En av de 13 frågorna i enkäten 

hade formen av en öppen fråga, resterande 12 frågor bestod av fasta alternativ att svara på. 

Enkäten bestod av olika sorters frågor, en typ är demografisk. Dessa frågor hamnar ofta under 

bakgrundsfrågor det kan till exempel gälla vilket kön eller hur gamla respondenterna är.  

Frågor rörenade respondenternas ställningstagande och inställning är en annan typ av fråga 

som ställs i enkäten, denna frågetyp används eftersom att syftet som tidigare nämns är att se 

ur ett elevperspektiv om lärarens kön har någon inverkan när det kommer till val av aktiviteter 

i idrott och hälsa (Hassmén & Hassmén, 2008).   

 

I informationsbrevet i början av enkäten lämnas information rörande studien. I 

informationsbrevet framkommer det att det finns möjlighet avbryta medverkan när 

respondenten känner för det samt att respondenten själv bestämmer om den skall medverka. I 

början ges även information angående respondenternas anonymitet. Att de är helt anonyma 

och att svaren inte går att koppla till dem (Hassmén & Hassmén, 2008).  

 

De första frågorna i enkäten var frågor rörande bakgrunden hos respondenterna. De andra 

frågorna i enkäten var indelade i tre avsnitt. I det första avsnittet behandlas frågor om 

respondenternas inställning till de olika aktiviteterna i idrott och hälsa, för att sedan i det 

andra avsnittet behandla frågor rörande deras nuvarande idrottslärare. Det tredje avsnittet i 

enkäten rör frågor som är retrospektiva, det vill säga frågor som rör det som varit, i denna 

enkät om deras tidigare idrottslärare under skolgången (Hassmén & Hassmén, 2008). Se enkät 

bilaga. 
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6.4 Genomförande 
 

För att få de respondenterna som uppfyllde kravet till undersökningen så kontaktades fem 

olika idrottslärare på tre olika platser runt om i delar av Götaland och Svealand. Tre av de fem 

idrottslärarna besöktes personligen innan enkäten delades ut och blev informerade om arbetet 

samt att det är frivilligt för eleverna att medverka och att de är anonyma i undersökningen. På 

grund av avstånd och inte så mycket tid så kontaktades en av de två andra idrottslärarna via 

telefon för förfrågan om att medverka i undersökningen och informerades om arbetet likt de 

andra idrottslärarna för att sedan föra vidare informationen till sin kollega.   

 

När det var dags att lämna ut enkäterna till klasserna för att få in data så besöktes skolan och 

klassen så att enkäten kunde delas ut personligen och information till respondenterna om 

arbete och att medverkan är frivillig samt att respondenterna är anonyma kunde informeras. 

Eventuella frågor som uppstod kunde även besvaras i tre av de fem klasserna som deltog. 

Enkäterna besvarades av respondenterna i början av deras idrottslektion på skolan, med 

idrottsläraren närvarande. I de övriga två klasserna skickades enkäten ut via mail till den 

idrottsläraren som kontaktades via telefon som i sin tur förmedlade vidare till sin kollega. Det 

poängterades ytterligare en gång i mailet att medverkan är frivilligt för respondenterna samt 

att de är anonyma. Skolan besöktes sedan för att inhämta enkäterna. När enkäterna var 

besvarade och all data som behövts samlats in så fördes resultaten in på Survey & Report för 

att analyseras.  

 

6.5 Databearbetning  
 

6.5.1 Survey & Report  
 

Den data som samlades in fördes in i programmet Survey & Report för att sammanställa 

resultatet från respondenterna. I Survey & Report så får man överblick över vad 

respondenterna svarat kopplat till varje fråga genom att resultaten till varje fråga visas i form 

av ett stapeldiagram och på så vis kan varje fråga enkelt bearbetas och analyseras. Tabellen 

som används konstruerades med hjälp av Word.  
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6.5.2 Bortfall  
 

I denna undersökning förekommer det bortfall. Av de respondenter som tillfrågades valde 

0,9% att inte delta i undersökningen, vilket motsvarar en enkät. Om en frågeställning hoppats 

över oavsiktligt eller om det i enkäten förekommer en frågeställning som inte vill besvaras av 

respondenten räknas det som bortfall (Bryman, 2018). I denna undersökning förekommer 

även denna typ av bortfall. Några av frågeställningarna i enkäten är inte besvarade, medan 

några har fler svarsalternativ i kryssade än vad som skulle kryssas i. Ett annat bortfall som 

förekommer i undersökningen är att det blev missförstånd vid utdelningen av enkäten i de 

klasser som inte besöktes personligen när enkäten delades ut så några av frågorna kom inte 

med i utskriften och blev därmed inte besvarade vid första tillfället utan kompletterades vid 

ett senare tillfälle. Anledningen till att detta räknas som bortfall är för att frågorna hänger ihop 

och de frågor som kompletterades går inte att koppla ihop till de tidigare besvarade frågorna, 

detta gäller en av klasserna som deltog i undersökningen. De tidigare redan besvarade 

frågorna användes däremot.  

 

6.6 Reliabilitet och validitet  
 

Logik och tillförlitlighet är frågor som reliabilitet egentligen handlar om när det gäller 

undersökningar (Bryman, 2018). Reliabiliteten handlar alltså om mätinstrumentens klass, som 

i denna undersökning är i form av en enkät. Genom att göra en test-retest metod av 

undersökningen kan reliabiliteten kontrolleras (Stukát, 2011). Eftersom att detta arbete är 

aktuellt under en viss tidsram så fanns tyvärr inte tiden att genomföra ett test-retest av 

undersökningen.  

 

Tillämplighet är ett begrepp som kan förklara validitet. Om det man planerar att mäta 

verkligen mäts är vad validitet innebär (Stukát, 2011). Bortfall är en faktor (ej slumpartad) 

som har påverkan på den interna validiteten (Hassmén & Hassmén, 2008). När det kommer 

till validiteten i denna undersökning så förekommer det bortfall krig enkäterna.   
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6.7 Etiskt förhållandesätt  
 

Samtyckekravet, nyttjandekravet, konfidentialitetskravet och informationskravet är etiska 

principer som de respondenter som är med i undersökningen skall vara medvetna om 

(Bryman, 2018). 

 

Med samtyckekravet innebär det att respondenterna själva får bestämma om de skall delta 

eller ej i undersökningen (Bryman, 2018). I denna undersökningen så framkom detta genom 

att det stod i enkäten och även att respondenterna meddelades detta vid tillfället av insamling 

av data. I de klasser som enkäten skickades till så blev läraren informerad om att förtydliga 

det för eleverna. Idrottsläraren förde vidare informationen till sin kollega. När respondenter är 

15 år eller yngre bör föräldrar/vårdnadshavare ibland ge sitt medgivande att respondenten får 

delta i undersökningen (Vetenskapsrådet, 2017). I vissa fall, då undersökningen inte innefattar 

frågor av privat eller etiskt känslig natur, kan samtycke inhämtas via företrädare för 

uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare (t.ex. skolledning, lärare, arbetsgivare, 

fackförening eller motsvarande) och eventuellt berörd tredje part” (Vetenskapsrådet, 2017, s. 

9).  

 

Konfidentialitetkravet är det krav som innebär att så hemligt som möjligt skall uppgifterna 

rörande respondenterna hanteras (Bryman, 2018). I denna undersökning meddelas det i 

enkäten samt vid datainsamlingstillfället att respondenterna är anonyma. Till den skolan där 

kontakten var via mail med en av idrottslärarna så informerades det innan enkäten skickades 

ut samt poängterades ytterligare en gång i mailet när enkäten skickades iväg. Den 

idrottsläraren som kontaktades informerade sedan sin kollega.  

  

Nyttjandekravet innebär att det endast är i forskningssammanhanget som respondenternas 

uppgifter som samlas in får användas (Bryman, 2018). I denna undersökning uppfylls detta 

krav genom att uppgifterna inte kommer att användas i andra aspekter än de som har med 

undersökningen att göra.  

 

Med informationskravet så skall målet med undersökningen meddelas till respondenterna. Det 

framkommer även likt det som samtyckeskravet gör att respondenterna skall informeras att de 

när de vill kan avbryta sitt medverkande samt att de själva väljer om de vill medverka eller ej 

(Bryman, 2018). Detta uppfylls i undersökningen genom att det tas upp i enkäten samt att 
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respondenterna även meddelas om detta innan enkäten delades ut. Till de klasser där läraren 

kontaktades via mail så lämnades informationen om detta ut innan enkäten skickades ut men 

det poängterades även en ytterligare gång i mailet när enkäten skickades ut, den idrottsläraren 

förde sedan vidare informationen till sin kollega. 
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7 Resultat 

  

7.1 Beskrivning av deltagarna  
 

I denna undersökning så besvarades 114 enkäter. Av respondenterna uppgav 49,1% att de är 

kvinnor och 49,1% att de är män, de resterande 1,8% uppgav annat alternativ, till den frågan 

är det ett bortfall på 2% av olika skäl. I fördelningen mellan årskurserna så är det 17,5% som 

representerar årskurs sju, 41,2% som representerar årskurs åtta samt 41,2% som representerar 

årskurs nio i undersökningen.  

 

I undersökningen undervisas vid tillfället av datainsamlingen 39,1% av respondenterna av en 

kvinnlig idrottslärare medan 60,9% undervisades av en manlig idrottslärare. Till denna fråga 

är det ett bortfall på 4% av olika skäl. Av respondenterna har 45,5% tidigare under sin 

skolgång haft enbart en manlig idrottslärare. Enbart en kvinnlig idrottslärare under sin 

skolgång har 11,8% av deltagarna haft. Av respondenterna har 42,7% haft både en kvinnlig 

och en manlig idrottslärare under sin skolgång, till denna del är det ett bortfall på 4% av olika 

skäl.  

 

7.2 Olika aktiviteter i idrottsundervisning 
 

 

Figur 1: Jag tycker att jag får prova på många olika aktiviteter på idrotten…Uppdelat i procent. Bortfall 4%. 

 

Det är endast en liten del av respondenterna som inte tycker att de får pröva på många olika 

aktiviteter på idrotten. 
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7.3 Vanligaste aktiviteterna i idrottsundervisningen 
 

De vanligaste aktiviteterna som undervisas på idrottslektionerna är enligt respondenterna 

bollsporter och lekar. 

 

 

 

   

 

 

 

 

.  

 

 

 

 

7.4 Nuvarande idrottslärare och aktiviteter   
 

 

Figur 2: Hur ofta skulle du säga att dans/ rörelse till musik undervisas på idrotten… Uppdelat på kön. Procent. 

Bortfall 5%. 

 

Det är fler kvinnliga idrottslärare som ofta eller ganska ofta har med dans/ rörelse till musik i 

idrottsundervisningen enligt respondenterna. 

Aktivitet  Ofta  Ganska 

ofta   

Nästan 

aldrig  

Aldrig 

Dans/rörelse till musik  11 

(10,2%) 

38 

(35,2%) 

57 

(52,8) 

2 

(1,9%) 

Friluftsliv  10 

(9,3%) 

48 

(44,9%) 

48 

(44,9%) 

1 

(0,9%) 

Bollsporter  58 

(52,3%) 

46 

(41,4%) 

6 

(5,4%) 

1 

(0,9%) 

Lekar  50 

(44,6%) 

51 

(45,5%) 

11 

(9,8%) 

0 

(0,0%) 

Gymnastik  10 

(9,2%) 

54 

(49,5%) 

43 

(39,4%) 

2 

(1,8%) 

Simning  4 

(3,7%) 

28 

(26,2%)    

69 

(64,5%) 

6 

(5,6%) 

Hälsa  18 

(16,8%) 

58 

(54,5%) 

30 

(28,0%) 

1 

(0,9%) 

Tabell 1: Hur ofta de olika aktiviteterna förekommer på idrottslektionerna utifrån elevperspektiv. Bortfall 

till varje aktivitet redovisas under punkt 7.4. 
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Figur 3: Hur ofta skulle du säga att friluftsliv undervisas på idrotten… Uppdelat på kön. Procent. Bortfall 6%. 

 

Lite mer än hälften av de kvinnliga idrottslärarna har friluftsliv ganska ofta med i sin 

undervisning. Knappt hälften av de manliga idrottslärarna har enligt respondenterna nästan 

aldrig med friluftsliv i idrottsundervisningen. 

 
 

 

Figur 4: Hur ofta skulle du säga att bollspel undervisas på idrotten… Uppdelat på kön. Procent. Bortfall 3%.  

 

Bollsporter är en aktivitet som ofta eller ganska ofta är en del av undervisningen i idrott och 

hälsa enligt respondenterna. Det är fler manliga idrottslärare som nästan aldrig eller aldrig har 

med bollspel i sin undervisning. 
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Figur 5: Hur ofta skulle du säga att lekar undervisas på idrotten… Uppdelat på kön. Procent. Bortfall 2%. 

 

Lekar är den aktivitet som i olika stor grad är med i undervisningen enligt respondenterna 

oavsett om det är en kvinnlig eller manlig idrottslärare. Inga av respondenterna upplever att 

lekar aldrig undervisas på idrottslektionerna. 

 

 

 

Figur 6: Hur ofta skulle du säga att gymnastik undervisas på idrotten… Uppdelat på kön. Procent. Bortfall 4%. 

 

När det rör gymnastik på idrottslektionerna så är det enligt respondenterna störst andel på att 

gymnastik ganska ofta eller nästan aldrig är en del av undervisningen. 
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Figur 7: Hur ofta skulle du säga att simning undervisas på idrotten... Uppdelat på kön. Procent. Bortfall 6%. 

 

Det är fler av de kvinnliga idrottslärarna som aldrig har simning i sin idrottsundervisning. 

Störst andel av respondenterna upplever att simning nästan aldrig är en del av 

idrottsundervisningen. 

 

 

 

Figur 8: Hur ofta skulle du säga att hälsa undervisas på idrotten… Uppdelat på kön. Procent. Bortfall 6%. 

 

Enligt respondenterna är hälsa ganska ofta en del av undervisningen i idrott och hälsa oavsett 

om det är en manlig eller kvinnlig idrottslärare.  
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7.5. Skillnad mellan manlig och kvinnlig idrottslärare 
 

 

Figur 9: Uppfattar du att det är någon skillnad på att ha en manlig eller kvinnlig idrottslärare när det kommer 

till vad det är för aktiviteter som görs på idrotten? Uppdelat på ja eller nej. Procent. 

 

Största delen av respondenterna som haft både en manlig och kvinnlig idrottslärare under sin 

skolgång uppfattar att det inte är någon skillnad på att ha en manlig eller kvinnlig idrottslärare 

när det kommer till vad det är för aktiviteter som görs på idrotten, däremot så uppfattar några 

respondenter att det förekommer en skillnad.  

 

I en öppen fråga av slutet i enkäten fick respondenterna själva beskriva vad de tycker att det är 

för skillnader mellan att ha en manlig eller kvinnlig idrottslärare. Många av respondenterna 

skrev vilken skillnad de tycker att det är mellan kvinnlig och manlig idrottslärare kopplat till 

hur de är som lärare och därmed inte direkt till om det är någon skillnad på vilka aktiviteter 

som bedrivs på idrottslektionerna. Av de respondenter som svarat på vad skillnaden med 

aktiviteterna är så är det några av dem som upplever att skillnaden är att manliga idrottslärare 

har mer fokus på att köra aktiviteter med boll som bollsporter och bollekar. Medan de 

kvinnliga idrottslärarna kör lite mer dans. Nedan är några citat av vad några av 

respondenterna skrivit:  

  

”Manliga kör fler bollekar. Kvinnliga gör mer dans.” 

 

”Man har lite mer bollsporter med en manlig lärare.”  
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7.6 Sammanfattning 
 

De flesta av respondenterna upplever att det stämmer eller delvis stämmer att de får testa på 

aktiviteter av en bredd på idrottslektionerna. De aktiviteter som förekommer oftast på 

idrottslektionerna är bollsporter och lekar, detta gäller den idrottsläraren som respondenterna 

har vid datainsamlingen. Största delen av de respondenter som under sin skolgång haft både 

manlig och kvinnlig idrottslärare upplever att det inte är någon skillnad på om det är en 

manlig eller kvinnlig idrottslärare när det kommer till aktiviteter på idrottslektionen. Men det 

förekommer en del av respondenterna (29,5%) som tycker att det är en skillnad. Några av 

respondenterna upplever att de manliga idrottslärarna kör mer bollsporter eller lekar med boll 

medan de kvinnliga idrottslärarna kör mer dans.  
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8 Diskussion  
 

8.1 Resultatdiskussion  
 

Av respondenterna i undersökningen tycker en stor del att de delvis stämmer att de får testa en 

bredd av aktiviteter tätt följt av att det stämmer att de får testa en bredd av aktiviteter. Enligt 

Läroplanen LGR11 så skall aktiviteter i olika former förekomma i undervisningen för 

eleverna (Skolverket, 2018). Detta tyder på att lärarna som undervisar följer LGR11 som 

fungerar som ett direktiv för dem (Af Schmidt et al., u.å.). Hade inte LGR11 följt så hade 

konsekvensen blivit att lärarna inte hade erbjudit eleverna rörelseförmåga som är mångsidig 

(Skolverket, 2018). En del som ingår i deras uppdrag.  

 

Av resultatet framgår det att de vanligaste aktiviteterna på idrottslektionerna är bollsporter 

och lekar enligt respondenterna. Det är något vanligare att kvinnliga idrottslärare kör dessa 

aktiviteter ofta i sin undervisning (7,4% oftare på bollsporter och 1,1% oftare på lekar). Det 

som är betydelsefullt att poängtera kring detta resultat är att det är de aktiviteter som är 

vanligast i undervisningen med den idrottslärare som respondenterna har vi tillfället av 

datainsamlingen. Svaren visar alltså hur ofta bollsporter undervisas av den nuvarande läraren. 

Just bollsporter är nära kopplat till spel och just spel präglade undervisningen i idrott och 

hälsa. Spel som tidigare nämns vara inriktad till män är aktiviteter som undervisas på idrotten 

oavsett om det är en kvinnlig eller manlig idrottslärare (Kastrup & Kleindienst-Cachay, 

2016). En tänkbar orsak kopplat till genusteorin att för det generella och typiska skapar män 

regler som är den innebörd som en av grundpelarna i genussystemet har nämligen hierarkin 

(Hirdman, 1988). Detta kan mycket väl vara en bidragande orsak till att just spel i detta fall 

bollsporter är något vanligare att de kvinnliga idrottslärarna som respondenterna har vid 

insamlingen av data ofta undervisar i det på idrottslektionerna, att det i själva verket grundar 

sig i genusteorin ovan. En konsekvens till detta kan bli att de aktiviteter som undervisas på 

idrotten inte blir av den bredden som det enligt LGR11 skall vara, att eleverna inte får möta 

aktiviteter i dess olika former som tydligt nämns i läroplanen (Skolverket, 2018).     

 

För att sammanfatta resultatet i koppling till det syfte som är att ta reda på ur ett 

elevperspektiv om idrottslärarens kön har inverkan på vad det är för aktiviteter som 

undervisas på idrotten så upplever 29,5% av respondenterna att det är en skillnad på att ha en 

kvinnlig eller manlig idrottslärare kopplat till aktiviteter. Det framkom från några av 
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respondenterna som skrev att skillnaderna mellan att ha en manlig och kvinnlig idrottslärare 

är att de manliga undervisar mer i bollsporter/bollekar medan de upplever att de kvinnliga 

undervisar mer i dans. Detta stämmer inte överens med det resultat som redovisats tidigare 

från figur fyra då det enligt respondenterna är fler av de kvinnliga idrottslärarna som väljer att 

ha bollsporter ofta i sin undervisning. Men eftersom att det som punkt 7.4 visar gäller den 

idrottsundervisning och idrottslärare respondenterna har vid datainsamlingen alltså deras 

nuvarande idrottslärare och inte skillnaden mellan manlig och kvinnlig idrottslärare skiljer sig 

resultaten åt. Respondenterna som vid insamlingen har en kvinnlig idrottslärare men som 

tidigare haft en manlig under sin skolgång kan mycket väl tycka att den manliga idrottsläraren 

undervisade bollsporter oftare även om det är en aktivitet som ofta undervisas med den 

nuvarande kvinnliga idrottsläraren. Så resultatet med vilka aktiviteter som är vanligast riktar 

sig till den nuvarande idrottsläraren respondenterna har och om idrottslärarens kön har någon 

inverkan på aktiviteter handlar även om de tidigare idrottslärarna respondenterna haft. Därav 

skiljer sig de olika resultaten åt. Bara för att den nuvarande idrottsläraren undervisar en 

aktivitet ofta behöver den inte göra det i förhållande till de tidigare idrottslärarna 

respondenterna haft. 

 

Det man kan fråga sig är om vad det är som kan vara orsaken till detta eftersom att lärarna 

skall använda läroplanerna som utgångspunkt i sin undervisning, skillnaderna borde då bli 

minimala när det kommer till vilka aktiviteter som undervisas (Af Schmidt et al., u.å.). 

Uppfattningen om skillnaden kan grundar sig vad som utmärker sig att vara kvinnlig eller 

manligt, det sociala könet. Alltså genus (NE, u.å.). En tänkbar orsak kan vara att förr i tiden så 

var estetiskt uttryck en del av undervisningen för flickor medan bland annat idrott med tävling 

var en del av idrottsundervisningen för pojkar (Larsson, 2012). Det är mycket möjligt att detta 

kan vara en av grunderna till de skillnader som respondenterna i denna undersökning upplever 

mellan att ha en kvinnlig eller manlig idrottslärare. En tänkbar konsekvens på detta blir att 

eleverna inte får testa på olika aktiviteter som läroplanen tar upp (Skolverket, 2018). 

 

8.2 Metoddiskussion  
 

Kvantitativ metod i form av en enkät är den metod som använts för att få fram resultatet i 

denna undersökning. Som det nämns ovan så valdes det att göra en studie i kvantitativ form 

just för att det är ett större område som skall undersökas (Hassmén & Hassmén, 2008). Dock 



27 
 

så är inte spridningen på idrottslärare så stor eftersom att det är under en kort tidsperiod som 

detta arbete är genomförbart vilket är den anledningen till att det inte är flera olika skolor utan 

det är bara är tre skolor som är delaktiga i undersökningen och totalt fem lärare i idrott och 

hälsa. För att försöka få ytterligare en spridning av olika idrottslärare trots den begränsning i 

tid som fanns så bygger även denna undersökning på tidigare idrottslärare som 

respondenterna haft under sin skolgång på detta sätt så blir spektrumet av idrottslärare utökat, 

detta kunde göras eftersom att undersökningen är ur ett elevperspektiv. När det kommer till 

tolkning av materialet förekom det vid vissa frågor att det var fler svarsalternativ om var 

ifyllda eller inte alls ifyllda och då svåra att tolka, den fråga blev då ett bortfall. Eftersom att 

frågorna räknades som bortfall leder det till att det blir förre svar på dessa frågor.  

 

Resultatet visade om lärarens kön har någon inverkan på vad det är för aktiviteter som 

undervisas på idrottslektionerna. Detta är resultatet på syftet med hela undersökningen. Det 

som skulle mätas gjordes verkligen det, vilket validitet betyder (Stukát, 2011). En faktor som 

kan påverkar validiteten i denna undersökning är bortfall (Hassmén & Hassmén, 2008). När 

det kommer till just bortfall så förekommer det i varierad mängd (Redovisas vid varje fråga i 

resultatkapitlet). Störst bortfall förekommer på fråga 11–13 i enkäten på grund av att det blev 

ett fel vid utlämning i en av klasserna på en av de tre skolorna och svaren kompletterade i 

efterhand som tagits upp tidigare under punkten bortfall, detta bortfall påverkar inte resultatet 

eftersom att det går att avläsa i enkäterna att samtliga respondenter har svarat att de tidigare 

under sin skolgång enbart haft manliga idrottslärare. Det har då ingen påverkan eftersom att 

det relevanta i undersökningen är de respondenter som haft både manlig och kvinnlig 

idrottslärare under sin skolgång för att kunna se skillnaderna, om det förekom några. Av de 

andra bortfallen så bedöms de inte ha någon påverkan på resultatet då det endast är en liten 

del procentuellt.    

 

När det kommer till reliabiliteten i undersökningen så handlar det om enkätens klass, som i 

denna undersökning är mätinstrumentet (Stukát, 2011). Enkäten som användes i denna 

undersökning för att samla in data var enkelt utformad med korta frågor och endast en fråga 

med öppet svar. Eftersom att det var under en begränsad tidsperiod detta arbete var aktuellt så 

fanns det tyvärr ingen möjlighet att kontrollera reliabiliteten genom att göra ett test-retest 

(Stukát, 2011).  
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Som nämns ovan är ju urvalet ett kvoturval som i slutändan blev en form utav ett 

bekvämlighetsurval, dels på grund av den korta tid som fanns för genomförandet. Till gruppen 

icke- sannolikhetsurval tillhör dessa typer av urval (Bryman, 2018). För att få allmänna 

slutsatser av resultatet är det viktigt att urvalet är representativt (Bryman, 2018). Det blir fler 

idrottslärare som ingår i undersökningen eftersom att den bygger på tidigare lärare som 

respondenterna haft. Men önskvärt hade varit att kunna använda ett kvoturval fullt ut och då 

var säkrare på att få ett representativt urval i undersökningen.  

 

En av styrkorna är att i tre av fem klasser så delades enkäten ut personligen. Fördelen med 

detta är att ifall eventuella frågetecken kring enkäten eller syftet med undersökningen skulle 

uppstå vid insamling av data så kan de besvaras direkt utan att det blir frågetecken som i sin 

tur skulle kunna påverka vad som svaras i enkäten och på så vis i slutändan påverka resultatet. 

En av svagheterna i undersökningen är att enkäterna inte delades ut personligen i två av 

klasserna utan kontakt med den ena idrottsläraren endast var på telefon och mail. Nackdel 

med detta är att eventuella frågor som uppstod inte kunde besvaras. Tveksamheter som skulle 

kunna påverka resultatet är om det skulle uppstå eventuella frågor hos respondenterna kring 

enkäten och dess frågor misstolkas eller inte besvaras eftersom att enkäterna inte delades ut 

personligen till respondenterna.  

 

8.3 Fortsatt forskning  
 

Om vidare forskning i detta område så skulle det vara intressant att göra en kvalitativ 

undersökning med liknande syfte som i denna undersökning se ur ett elevperspektiv om 

idrottslärarens kön har någon inverkan på val av aktivitet i idrott och hälsa.   
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