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Abstract 
 
This is an empirical study based on Physical Education and health (PE) teachers' experiences 

and builds on, for the study, significant literature. The study is about PE teachers’ 

consideration of gender in the assessment as well as in the selection of lesson content. Semi-

structured interviews were employed as method for the data collecting process. Four teachers 

were interviewed, teachers of PE in elementary and upper secondary school with varied 

length of professional experience and ages. The interviews were analyzed by the means of 

content analysis. The results indicate that teachers are gender-aware in sense that they see the 

student or individual rather than a group of individuals, assesses students' progression rather 

than the immediate performance and offer a wide range of lesson content so that it will fit all 

students. Furthermore, the results indicate that gender-aware teachers reflect on their own 

gender awareness and on what they can do better. Without a gender thinking in school the 

teaching quality will suffer.  
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Sammanfattning 

 
Detta är en empirisk studie som bygger på idrottslärares erfarenheter och tar avstamp i, för 

studien, väsentlig litteratur. Studien handlar om idrottslärares beaktning av genus i 

undervisningen så väl som i valet av lektionsinnehåll. Som metod för insamling av data har 

kvalitativa semistrukturerade intervjuer används. Fyra stycken lärare har intervjuats, lärare i 

Idrott och hälsa på grundskolan och gymnasiet med varierande yrkeserfarenheter och åldrar. 

Intervjuerna analyserades utifrån metoder för innehållsanalys. Resultaten visar att lärare är 

genusmedvetna genom att de ser eleven eller individen snarare än en grupp individer, 

bedömer elevers progression snarare än den omedelbara prestationen och erbjuder ett brett 

utbud av lektionsinnehåll så att det ska passa alla elever. Vidare framkommer det i resultaten 

att genusmedvetna lärare rannsakar sig själva och reflekterar kring sin egna 

genusmedvetenhet och vad de kan göra bättre. Utan ett genustänk i skolan försämras 

undervisningskvalitén.       

 

Nyckelord: Genus, Genussystem, Idrott och hälsa, Kön, Pedagogik
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Inledning 

Bakgrund 

 

Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt på 

vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och förväntningar som ställs på 

dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett 

ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den ska därför ge utrymme för eleverna att 

pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet (Skolverket, 

2011, s. 8).  

 

Citatet ovan kommer ifrån avsnittet Skolans värdegrund och uppdrag i skolverkets Läroplan 

för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11). Trots att själva ordet 

genus inte står utskrivet så handlar ändå Skolans värdegrund och uppdrag om just genus. Där 

lyfts viktiga frågor som skolans värdegrund, likabehandling och jämställdhet upp. I avsnittet 

ligger en stor del av vikten på att elever i skolan ska ges samma förutsättningar och att de ska 

bedömas likvärdigt. 

  

Genom hela min skolgång har jag upplevt att lektionerna i Idrott och hälsa inte riktigt har 

varit på lika villkor för flickor och pojkar. Detta har väckt mitt intresse för genusfrågan inom 

pedagogiken då lärarnas kunskaper om och beaktning av genus hänger ihop med vad eleverna 

får för kvalité på utbildningen (Lärarens handbok, 2008). I ämnet Idrott och hälsa återfinns 

moment av fysisk karaktär och eleverna är oftast mer utlämnade här än i något annat 

skolämne.  Frågan om rättvis bedömning av alla elever i skolan kan därför tänkas vara extra 

relevant i ämnet Idrott och hälsa (Lärarens handbok, 2008). Det är viktigt att läraren i detta 

ämne tar genus i beaktning för att kunna göra en rättvis bedömning av alla elevers fysiska 

prestation trots att alla har så olika förutsättningar att utöva idrott på. En annan problematik 

som lärare i Idrott och hälsa ställs inför är att det är känsligare för elever att delta här än i 

andra ämnen då de blottlägger sig inför varandra på ett annat sätt (Lärarens handbok, 2008). 

Som blivande lärare i Idrott och hälsa är nog alla i någon utsträckning konfronterad av 

genusfrågan. Likaså har det varit för mig men det är nu på slutet av min lärarutbildning som 

ett starkt intresse av att belysa idrottslärarens genusmedvetenhet har fötts, ett starkt intresse av 

att belysa hur lärare i Idrott och hälsa reflekterar ur ett genusperspektiv i sin undervisning. För 
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att fä en ökad förståelse för detta är avsikten med den här studien att möta lärare och deras 

erfarenheter. 

 

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare i Idrott och hälsa tar genus i beaktning i 

sin undervisning. Ambitionen är att belysa genusmedvetenheten hos lärare i Idrott och hälsa 

samt hur de, ur ett genusperspektiv, reflekterar kring genus i sin undervisning.  

 

Frågställning 

- Hur tar lärarna genus i beaktning i undervisningen? 

 

- På vilka sätt tar lärarna genus i beaktning i sina val av lektionsinnehåll? 

 

- Vad anser lärarna att det innebär att vara genusmedveten? 

 

 

Definition av begrepp 

Här nedan följer definitioner av ett antal återkommande begrepp som är centrala för denna 

studie. Källorna till begreppen är av varierande slag och de som bäst lämpar sig för just denna 

studie har valts ut. Att ”genus” som forskningsområde är relativt ungt (Vetenskapsrådet, 

2005) medför svårigheter att hitta entydiga definitioner av begreppen. Därför har begreppen 

definierats så som de är ämnade att förstås i denna studie. Viktigt att poängtera är dock att 

”genus” är det överordnade begreppet och att de andra begreppen är nära förknippade med 

”genus”. 

 

Genus 

Med ordet ”genus” menas könskillnader som inte är av biologisk karaktär, d.v.s. hur den 

sociala miljön skapar kvinnors och mäns olika roller i vårt samhälle. Det handlar om socialt 

betingade intressen, attityder, normer och möjligheter. 

 

Detta begrepp syftar till de kulturella förväntningarna om roller och beteenden hos kvinnor 

och män. I de flesta samhällen är det ett system som reglerar maktrelationer och 
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underordningar som är socialt konstruerade och i sin tur skapar olika könsroller samt tilldelar 

olika uppgifter för kvinnor och män (Nationalencyklopedin, 2010).  

 

Genusmedvetenhet och Genusperspektiv 

”Genusmedvetenhet”, som begrepp, avser lärarens förmåga att ta genus i beaktning i allt som 

berör dennes lärargärning. Ju mer genusmedveten en lärare är desto större är dennes förmåga 

att beakta genus i sin lärargärning (Svaleryd, 2003).  

 

Hedlin (2004) beskriver genusperspektiv på följande vis: ”Att iaktta ett perspektiv är att 

fokusera på en viss del eller ha ett visst förhållningssätt när man betraktar ett större 

sammanhang” (Hedlin 2004, s. 28). Med genusperspektiv menas följaktligen att uppfatta eller 

betrakta något utifrån genus. 

 

Genussystem 

 
”Genussystemet bygger på att vi i ord och skrift ständigt håller föreställningar om kvinnligt 

och manligt vid liv som om de vore generella sanningar” (Hirdman 2004, s. 149). Detta syftar 

till existerande föreställningar och har inget att göra med våra personliga värderingar och 

åsikter om hur verkligheten borde se ut.   

 

Kön 

Med "kön" menas den biologiska skillnaden mellan kvinnor och män d.v.s. fysiologiska, 

anatomiska, genetiska och hormonella egenskaper (Nationalencyklopedin, 2010).  

 

Könsmönster 

”Könsmönster” avser förutfattade föreställningar och förväntningar om hur flickor och pojkar 

bör agera. Föreställningar och förväntningar om vad som är kvinnligt och manligt 

(Nationalencyklopedin, 2010).   
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Litteraturgenomgång 

I detta avsnitt presenteras det teoretiska perspektivet som studien grundas i samt tidigare 

forskning om studiens ämne. Här skildras vad olika författare inom genuspedagogiken tycker 

och tänker om just genuspedagogik inom avgränsningen för syftet och frågeställningen. 

 

 

Teoretiskt perspektiv 
 
I denna studie kommer Hirdmans (2004) teorier om genussystemet - eller som hon själv kallar 

det, logiker - att användas som grund till det teoretiska perspektivet. Om genussystemet 

skriver hon följande: ”Det ska förstås som en dynamisk struktur (system); en beteckning på 

ett ”nätverk” processer, fenomen, föreställningar och förväntningar, vilka genom sin 

interrelation ger upphov till ett slags mönstereffekter och regelbundenheter” (Hirdman, 2004 

s. 116). Genussystemet är således en ordningsstruktur av kön och Hirdman (2004) menar 

vidare att denna grundläggande ordning är förutsättningen för andra sociala ordningar. 

Hirdman (2004) talar om två logiker som bärande bjälkar för genussystemet. Den ena logiken 

kallar hon för dikotomin som handlar om isärhållandets tabu, d.v.s. att kvinnligt och manligt 

inte bör blandas. Den andra logiken är hierarkin och den handlar om att det är mannen som är 

norm, d.v.s. det är män som är människor och utgör därmed normen för det normala och det 

allmängiltiga. Dessa två logiker har i ett vidare perspektiv blivit basen för de sociala, 

ekonomiska och politiska ordningarna (Hirdman, 2004). Hirdmans (2010) två logiker utgör 

det teoretiska perspektivet för detta arbete på ett naturligt sätt då lärare i Idrott och hälsa hela 

tiden ställs inför dilemmat huruvida denne ska hålla isär kvinnligt och manligt eller om det 

ska få blandas i undervisningen. Vidare är valet av teoretiskt perspektiv gjort utifrån faktumet 

att det inte är alldeles ovanligt att idrottsundervisningen kan bli dominerat av pojkar om inte 

läraren har ett genusmedvetet förhållningssätt till sin lärargärning (Skolverket, 2010).       

 

För att göra dessa begrepp mer konkreta talar Hirdman om genuskontrakt på tre olika nivåer. 

Dessa genuskontrakt beskriver Hirdman (2004) på följande sätt: 
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(…) genuskontrakten är således mycket konkreta föreställningar, uppspaltade på olika nivåer, om 

hur män/man, kvinnor/kvinna ska vara mot varandra: i arbetet - vilka redskap som hör till vem, i 

kärleken - vem som ska förföra vem, i språket - hur de ska prata, vilka ord de får använda, - i 

gestalten/den yttre formen, vilka kläder som är de tillåtna, hur långt håret ska vara, etc. etc. i all 

otrolig detaljrikedom (Hirdman, 2004 s. 120)  

 

Nivåerna beskriver vilka plan på vilka genuskontrakten existerar i samhället. Den första nivån 

kallas för den kulturella överlagringens nivå och bygger på föreställningar som finns om hur 

relationen mellan kvinnan och mannen bör vara. Den andra nivån kallas integrationsnivån och 

berör mer abstrakta saker som kvinnors och mäns interaktion på ett socialt plan. Den tredje 

nivån kallas för individnivån och syftar till när genuskontrakten blir så konkreta att de liknar 

riktiga äktenskapskontrakt (Hirdman, 2004).        

 

Tidigare forskning   
 
Det finns en hel del forskning om ämnet Idrott och hälsa, det finns en hel del forskning om 

pedagogik och det finns en hel del forskning om genus. Forskning med fokus på alla de tre 

delarna var däremot betydligt svårare att hitta. Den mesta av litteraturen - så som Annerstedt 

(2001), Bodén (2011) och Hirdman (2004) - är i tryckt form men det förekommer även 

elektroniska källor i arbetet så som Skolverket (2010), Lgr 11 (2011) och Hills & Croston 

(2012). Även om inte all litteratur behandlar exakt samma ämnesområde som denna studie så 

har den ändå valts för att det har funnits användbar fakta att använda då ämnesområdena varit 

närbesläktade. Större delen av den tidigare forskningen inom det aktuella ämnet lade störst 

fokus på elevers erfarenheter och utsagor medan denna studie intresserar sig mest för lärares. 

Detta avsnitt kommer att lyfta fram viktiga punkter om vad tidigare forskning säger om lärare 

i Idrott och hälsa och deras arbete ur ett genusperspektiv. Urvalet av litteraturen har gjorts för 

att ge en bild av den komplexa uppgiften som läraren i Idrott och hälsa har med att vara 

genusmedveten i sin undervisning och i sitt val av lektionsinnehåll.    

 

Ämnets historia 

 
Ämnet som idag heter Idrott och hälsa har inte alltid hetat så och inte alltid heller varit ett 

ämne som alla elever undervisats i. Annerstedt (2001) menar att ämnet har gått igenom olika 

förändringsfaser. Han talar om etableringsfasen, militära fasen, stabiliseringsfasen, 

brytningsfasen, fysiologiska fasen, osäkerhetsfasen och hälsofasen. Nedan följer en kortare 
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beskrivning av vad Annerstedts (2001) olika faser handlar om. Detta i relation till ämnet 

genus i skolan.    

 

Etableringsfasen 1813-1860 står för den fasen då man försökte få ämnet till ett etablerat och 

obligatoriskt inslag i svenska skolan. Detta mötte dock mycket motstånd på grund av brist på 

lokaler och personal. På den här tiden var idrottsutbildningen, liksom all annan utbildning, 

främst för pojkar och unga män.  

 

Under den militära fasen 1860-1890 lades mycket fokus på att ämnet skulle bli en form av 

soldatträning. Här hade Linggymnastiken stor betydelse och detta, menar Annerstedt (2001) 

är en stor bidragande faktor till att gymnastiken nästan uteslutet var för pojkar och unga män. 

 

Under stabiliseringsfasen 1890-1912 var Linggymnastikens miltära stil fortfarande vanligt 

förekommande men under denna period började det tonas ner en aning på det miltära och det 

började bli vanligare med flickgymnastik. Under denna period var det uppdelat på så sätt att 

flickgymnastiken enbart leddes av kvinnliga pedagoger och vice versa.   

 

Brytningsfasen 1912-1950 karakteriseras av hård kritik mot Linggymnastiken som såg sina 

sista dagar under denna period. Mer fokus började istället läggas på lek, idrott och spel. Under 

denna period byttes ämnesnamnet till Gymnastik med lek och idrott . Här fanns fortfarande 

inte några rikstäckande bestämmelser om obligatorisk samundervisning. Undervisningen i 

Idrott och hälsa var således fortfarande könsuppdelad. 

 

Den fysiologiska fasen 1950-1970 är den fas då fysiologisk forskning blev betydelsefull för 

skolämnet. Det gjordes ergometercykeltester på eleverna och kondition och styrka var det 

viktiga att träna upp (Annerstedt, 2001). Här testades flickor för sig och pojkar för sig. 

Samundervisning är något som började förekomma på idrottsundervisningen under denna tid. 

Dock så hade fortfarande inga politiska beslut fattats om att samundervisning var något som 

skulle råda över hela landet. 

 

Om osäkerhetsfasen 1970-1994 skriver Annerstedt (2001) att en osäkerhet rådde bland lärarna 

på grund av att det kom för få direktiv om hur ämnet skulle undervisas. Idrottsrörelserna 

började spela en större roll i skolan och detta gjorde också lärarna osäkra. En annan orsak till 

osäkerheten var att den obligatoriska samundervisningen av ämnet infördes under denna 
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period. Tidigare hade pojkar generellt undervisats av manliga lärare och flickor av kvinnliga. 

Nu hade lärarna även olika kön att ta hänsyn till i undervisningen.  

 

Hälsofasen 1994-nutid är den fas då hälsa kom att spela en central roll i undervisningen. Här 

är det enligt styrdokumenten inte obligatoriskt med någon specifik idrott men simning och 

orientering nämns som obligatoriska inslag. Här trycker man mycket på att vårda den 

psykiska så väl som den fysiska hälsan. Samundervisningen hade varit obligatorisk i cirka tio 

år och lärarna är förhoppningsvis mer vana vid denna typ av undervisning. Med det sagt så är 

det inte helt oproblematiskt med samundervisning. 

 

Lärares genusmedvetenhet  

Styrdokumenten uttrycker i klartext skolans ansvar att motverka traditionella könsmönster 

och säger vidare att ämnesövergripande kunskapsområden, så som jämställdhet, ska integreras 

i undervisningen i de olika skolämnena (Lgr 11, 2011).  

 

År 2010 gjorde Skolverket en stor undersökning vid namn På pojkarnas planhalva? Ämnet 

idrott och hälsa ur ett jämställdhets- och likvärdighetsperspektiv. Undersökningen gick ut på 

att undersöka just jämställdheten i ämnet Idrott och hälsa. En del av den rapporten kom att 

handla om lärarnas genusmedvetenhet. I en enkätundersökning som gjordes i samband med 

hela undersökningen frågades lärarna i Idrott och hälsa om de deltagit i någon fortbildning 

inom dessa frågor, varpå merparten svarade att de inte hade gjort det. Däremot så hade över 

hälften svarat att det uppstår spontana diskussioner lärare emellan kring frågor av detta slag 

(Skolverket, 2010). Merparten av lärarna i undersökningen uppgav att de på ett eller annat sätt 

har med arbete för jämställdhet i sin undervisning. Lärarna uppgav också att de arbetar 

jämställt genom att behandla alla lika och även genom att låta alla ta del av alla moment 

(Skolverket, 2010). 

 

I samband med undersökningen gjordes även en observationsstudie där det visade sig att 

lärarna inte alls eller i liten utsträckning agerade initiativtagare eller stöttande när det gällde 

att utmana dominerande könsmönster (Skolverket, 2010). Vidare visade observationerna att 

lärarna hellre ville möta individen snarare än hela grupper av individer under lektionstiden 

förutom vid allmän introduktion. Skolverket (2010) menar att detta var lärarnas försök att 

förhålla sig neutralt till kön men att det i praktiken kan innebära att omedvetet stötta 
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existerande könsmönster. Konsekvenserna av detta, menar Skolverket (2010), kan bli att 

flickor och pojkar uppträder i delade grupper präglade av könsmönster. Det kan, som nämnt i 

inledningen, innebära att flickor som grupp underordnar sig och pojkar som grupp dominerar 

lektionen (Skolverket, 2010). I en publikation gjord i Sport, Education and Society beskriver 

Hills och Croston (2011)  liknande fenomen för skolor i Storbritannien. Vidare visade deras 

forskning även att samundervisningslärare i Idrott och hälsa ibland drar sig för att ha 

samundervisning och väljer istället att ibland dela upp klasserna efter kön för att slippa 

problematiken som kan uppstå när flickor och pojkar undervisas samtidigt under 

idrottslektionen.   

 
Physical education (PE) remains the subject in coeducational schools that is most 

likely to be delivered in gender segregated sessions. Decisions to offer single sex 

lessons relate to concerns about the quality of student experience, teacher 

preferences and resources (Lines & Stidder, 2003). Specific issues include male 

domination of teaching time, space and play, boys teasing or harassing girls and 

assumptions about the gender-appropriateness of elements of the curriculum (Croston & Hills, 

2011 s. 591).      

 

Även om Croston och Hills (2011) forskning hade fokus på elever samt deras erfarenheter och 

upplevelser snarare än lärarens, så tyder ändå resultatet, i likhet med skolverkets studie på att 

lärarna hade en bristfällig förmåga att effektivt motverka de könsmönster som råder under 

samundervisningen. Vidare visar den internationella forskningen, likt den svenska 

forskningen i denna studie, att det inte är alldeles enkelt med genusfrågan inom skolväsendet. 

Detta, inte minst när det gäller ämnet Idrott och hälsa.   

    

Ovanstående handlar om grundskoleverksamheten men det är inte enbart på grundskolan som 

lärare ställs inför dessa genusfrågor. Bodén (2011) belyser liknande problematik på förskolan. 

Hon menar att jämställdhetsarbetet på förskolan kan liknas vid ett motståndsarbete. Ett 

motstånd mot att flickor och pojkar behandlas olika, både i förskolan och i samhället i stort. 

Bodén (2011) menar att utgångspunkten för denna diskussion borde vara att ”alla barn ska ha 

samma rättigheter och grund att stå på” (Bodén, 2011 s. 35) snarare än att fokusera på att 

behandla alla barn exakt likadant. Hon menar vidare att arbetet inte enbart handlar om 

motstånd mot pedagogernas egna föreställningar eller mot stereotypa bilder av barn, det kan 

också beskrivas som ett arbete i motstånd. Med det menas att läraren blir ifrågasatt för sitt 

arbete i genusarbete, både på ett organisatoriskt och socialt plan. Detta motstånd kan komma 
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från föräldrar, chefer och annan personal (Bodén, 2011). Med tanke på Annerstedts (2001) 

beskrivning av ämnet under faserna innan införandet av obligatorisk samundervisning, kan 

det tyckas att svenska skolors lärare fått ett ytterligare problem att förhålla sig till under 

perioderna efter införandet.  

 

Olsson (2007) skriver också om genusproblematik i skolvärlden. I sin bok om Genusmedveten 

pedagogik i praktiken, beskriver hon hur förskolelärare kan arbeta genusmedvetet. Hon menar 

att genusarbetet aldrig kan sättas åt sidan och att det hela tiden måste vara integrerat i 

skolverksamheten.  För att konkretisera sin tankegång har hon valt att beskriva detta med 

följande utgångspunkter som hon punktar upp: 

 

• Vi ska tillföra, inte ta ifrån. 

• Vi ska möta eleverna där de befinner sig. 

• Vi ska fokusera på det positiva och förstärka det. 

• Vi ska göra inlärningen lustfylld och effektiv (Olsson, 2007 s. 57). 

 

Att tillföra och inte ta ifrån syftar till att man inte borde ta typiska flick- eller pojksaker inifrån 

eleverna för att fostra dem till individer istället för kön (Olsson, 2007). Hon menar att det går 

att lära elever att bli självständiga och ansvarstagande samhällsmedborgare utan att man tar 

ifrån dem saker som de tycker om. Som exempel tog hon Barbie- och He-manleksakerna.  

 

Att möta elevers intressen och erfarenheter, och att möta dem där de befinner sig är ett sätt för 

lärare att visa elever respekt och det kan i sin tur leda till att man når goda pedagogiska 

resultat (Olsson, 2007). Som exempel tog hon att man ofta ser en grupp flickor eller pojkar 

som drar sig undan för att leka bakom stängda dörrar. Som pedagog ska man då gå in i den 

stängda dörren och påverka leken genom att till exempel visa att Barbie visst kan vara 

snickare och att He-man minsann kan vara flygvärdinna (Olsson, 2007). Detta kan jämföras 

med Skolverkets (2010) slutsats att pedagogen aktivt behöver motarbeta traditionella 

könsmönster. Detta för att undvika situationer där undervisningen bygger på att ena könet 

dominerar och det andra könet blir underordnat (Skolverket, 2010).     

 

Att tjata på elever och fokusera på det negativa är enligt Olsson (2007) ett effektivt sätt att 

tappa greppet och skapa dålig stämning i elevgruppen. Att istället fokusera på det positiva och 

förstärka det ger bättre resultat. Detta underlättar både lärarens och elevernas vardag (Olsson, 
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2007). Att bli sedd är enligt Olsson (2007) ett primärt behov och vi upprepar gärna ett 

beteende som vi blivit uppmärksammade på, särskilt om uppmärksamheten varit positiv. Hon 

menar vidare på att detta kan låta som en självklarhet men att det ändå är lätt att tappa och är 

därför många gånger anledningen till att det uppstår en destruktiv stämning i klassrummet. En 

studie som gör en djupdykning i vikten av positiv förstärkning för eleverna är Daigle (2003) 

Gender differences in participation of physical activities: a comprehensive model approach. I 

sin forskning påvisar han sambandet mellan lärares uppmuntran och stöd och elevers 

upplevelser av traditionella könsmönster. I studien beskriver han att så väl flickor som pojkar 

oftare väljer att avstå idrottsundervisning om könmönstren får fortsätta att existera fritt utan 

att läraren arbetar förebyggande mot dessa.      

 

Att man uppnår bättre resultat om undervisningen känns lustfylld för eleverna är en 

självklarhet enligt Olsson (2007). En lustfylld lektion är inget som läraren behöver motivera 

för eleverna eller på något sätt försöka vinna över dem på. Olsson (2007) menar att det inte 

enbart är eleverna som har något att vinna på att lektionen blir lustfylld, utan även läraren. 

Läraren vinner på det i form av att det skapar en varm och accepterande miljö som i sin tur 

underlättar dennes lärargärning (Olsson, 2007).  
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Metod 
 

Val av metod 

Metoden som använts för datainsamling till denna studie är semistrukturerade intervjuer. 

Valet att använda intervjuer som metod föll sig naturligt då både syftet och frågeställningen 

avser att belysa lärares personliga erfarenheter och utsagor om ämnet genus inom 

pedagogiken. I boken Kvalitativa intervjuer menar Trost (2005) att kvalitativa intervjuer är 

användbara i de sammanhang där forskaren är ute efter att förstå något. I detta fall är strävan 

att öka förståelse lärares genusbeaktning i undervisningen och hur de reflekterar kring 

ämnesområdet. Vidare menar Trost (2005) att kvalitativa studier karakteriseras av att frågorna 

är relativt enkla men svaren kan bli både utförliga och avancerade.  

 

Urval 

Till denna studie deltog fyra stycken slumpmässigt utvalda lärare i de kvalitativa intervjuerna. 

Strävan var att få en så bred spridning på informanterna som möjlig för att få en bred bas av 

yrkeserfarenheter och upplevelser. På detta sätt skulle studien bli lite mer representativ för en 

större skara lärare. ”A sample is a representative portion of the whole target population, which 

is typically obtained through random sampling. In random sampling every unit of the 

population has an equal opportunity to be selected into the sample” (Qiufang, 2004 s. 24). Till 

denna studie efterlystes informanter som uppfyllde vissa kriterier. Dessa tänkbara informanter 

skrevs ned på ett papper och slumpen samt tillgänglighet fick avgöra vilka av dessa som till 

slut deltog i studien. 

 

 Det första kriteriet studien tog hänsyn till var informanternas yrke. De var alla examinerade 

och undervisande lärare i Idrott och hälsa och arbetade heltid. Om de hade något annat ämne 

förutom Idrott och hälsa eller inte var inget som denna studie tog hänsyn till. Yrket var viktigt 

att ta hänsyn till då denna studie bygger på idrottslärares erfarenheter och utsagor, och inga 

andra lärare.   

 

Det andra kriteriet var informanternas kön. Två kvinnliga och två manliga lärare deltog i 

intervjuerna. Detta för att minska risken att svaren på intervjufrågorna blev könsvinklade.  
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Det tredje kriteriet var längden av informanternas yrkeserfarenhet räknat i antal år de arbetat 

som undervisande lärare i Idrott och hälsa. Kort yrkeserfarenhet definierades som 

nyexaminerade lärare till lärare som undervisat i upp till fem år. Lång yrkeserfarenhet 

definierades som lärare som undervisat i femton år eller mer. Genom att kontrollera längden 

på informanternas yrkeserfarenhet så har, i detta fall, även informanternas åldrar kontrollerats. 

Längden på informanternas yrkeserfarenheter spred sig mellan ett halvt år och 33 år, och 

deras åldrar mellan 26 och 61 år. De som hade längre yrkeserfarenhet hade båda två 

undervisat i 33år. De med kortare arbetserfarenhet hade undervisat i ett halvt år respektive ett 

år. Längden på informanternas yrkeserfarenhet kontrollerades för att öka chansen att se om 

svaren på intervjufrågorna blir av en viss karaktär tackvare stora generationsskillnader. 

Strävan var att ha med två informanter till. Det skulle vara lärare med medellång 

yrkeserfarenhet men på grund av tidsbrist blev det fyra informanter istället för sex.  

 

Det fjärde kriteriet som studien tog hänsyn till var vilka stadier som lärarna undervisade på. 

En manlig och en kvinnlig informant undervisade på högstadiet och de två andra på 

gymnasiet, alla på skolor i Värmlandsområdet. Detta kriterium var till för att försöka hitta 

eventuella svarsskillnader beroende av kön och undervisningsstadier.      

 

Sammanfattningsvis var informanterna för intervjuerna till denna studie fyra lärare av 

varierande kön, åldrar och yrkeserfarenheter. De var lärare som undervisar på både högstadie- 

och gymnasieskolor i Värmlandsorådet. Valet av informanter till denna studie gjordes 

slumpmässigt utefter vilka informanter som var lämpliga sett till syftet och frågeställningen 

men även utefter vad tillgängligheten och tidbegränsningen tillät. Många gånger avgörs 

urvalet av respondenter av just tillgänglighet och tidsbegränsning (Kvale & Brinkmann, 

2009). Nedan följer en tabell med där tredje raden talar om huruvida informanten undervisar 

på högstadiet eller gymnasiet. Fjärde raden talar om hur länge informanterna har undervisat.  

 

Lärare A Lärare B Lärare C Lärare D 

Kvinna  Man  Kvinna Man 

Högstadiet Högstadiet Gymnasiet Gymnasiet 

33 år 33 år 1 år ½ år 
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Intervjuguide 

Det skrivs vanligen ett manus för intervjuscenen. En intervjuguide är ett manus som mer eller 

mindre strängt strukturerar intervjuns förlopp. Guiden kan innehålla bara några av de ämnen som 

ska täckas, eller den kan vara en detaljerad sekvens av omsorgsfullt formulerade frågor. För den 

här diskuterade halvstrukturerade typen av intervju innehåller guiden en översikt över de ämnen 

som ska täckas och förslag till frågor. Det beror på den särskilda studien om frågornas lydelse och 

ordningsföljd är avgjorda på förhand och bindande för intervjuaren, eller om intervjuaren efter 

omdöme och känslighet får avgöra hur strikt hon ska följa guiden och hur mycket hon ska följa 

upp intervjupersonens svar och de nya riktningar som kan öppna sig (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 

146) .    

 

Innehållet i ovanstående citat har denna studie tagit hänsyn till vid utformningen av 

intervjuguiden som bestod av två versioner. En version som var för intervjuaren och en 

version som var till informanten. Informantens version inleddes med en framsida där denne 

tackades för sin villighet att delta i studien samt leddes in på vad intervjun skulle komma att 

handla om. Vidare förklarades vad intervjun skulle användas till och att all data skulle 

behandlas konfidentiellt. På samma framsida definierades även centrala begrepp, vilket 

underlättade för informanten att sätta sig in i ämnet och gav även möjligheten för denne att gå 

tillbaka och kika på begreppen under intervjun. Nästa sida inleddes med punkter där 

informanten fick fylla i grundläggande information om sig själv såsom ålder, kön, om man 

arbetar på grundskolan eller gymnasiet och hur länge man arbetat som undervisande lärare i 

Idrott och hälsa. Ovanstående fick informanten läsa igenom samt fylla i tills hon eller han 

kände sig redo att börja intervjun. Därefter började själva intervjun på punkt sex och 

informanten bads berätta om vad genus betyder för henne eller honom. Senare i intervjun kom 

frågor som eventuellt kan upplevas vara av känslig natur. Intervjuarens guide skiljde sig från 

informantens genom att den inte hade någon framsida, utan började vid punkt sex. Vidare 

skiljde den sig genom att de flesta frågor hade följdfrågor som kunde ställas vid behov. 

Naturligtvis ställdes även följdfrågor som inte var nedskrivna men det underlättade att ha 

klara följdfrågor.  Kvale & Brinkmann (2009) menar att en bra intervjuguide där 

intervjupersonerna på ett mjukt sätt leds in i ämnet, tematiskt gagnar kunskapsproduktionen 

och dynamiskt skapar en god intervjuinteraktion samt ökar förtroendet hos 

intervjupersonerna.  
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Tematiskt relaterar frågorna sig till intervjuns ”vad”, till de teoretiska föreställningarna om 

forskningsämnet och till den följande analysen av intervjun (…). Dynamiskt hänför frågorna sig 

till en intervjus ”hur”; de bör stimulera till en positiv interaktion, hålla samtalet flytande och få 

intervjupersonen att tala om sina upplevelser och känslor (…) (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 147).     

 

Intervjuguidens lite udda utformning hade till syfte att öka informantens förtroende samt förse 

denne med den information hen behövde för att besvara frågorna kring det aktuella ämnet.    

 

 

Genomförande 

Efter färdigställningen av intervjuguiden kontaktades två av informanterna vid ett personligt 

besök och en tid för intervjuerna kunde bestämmas direkt. De andra två kontaktades via 

Facebook vilket tog lite längre tid att få svar och sätta bestämma datum för intervjuerna. Både 

vid direktkontakten och på Facebook förklarades vad samtalet skulle komma att handla om 

och vad det skulle användas till. En pilotintervju gjordes med en blivande lärare i Idrott och 

hälsa. Detta för att testa kvalitén på intervjuguiden. Resultaten upplevdes som goda då svaren 

blev både ingående och fylliga. Eftersom denna studie sökte examinerade lärare så användes 

inte de insamlade data från den intervjun. Innan pilotintervjun testades även den digitala 

ljudinspelaren som visade sig fungera utmärkt. Av praktiska skäl blev det dock ändå en 

mobiltelefon som användes till intervjuerna eftersom den hade minst lika bra ljudupptag och 

var dessutom smidigare vid filöverföring till datorn och underlättade 

transkriberingsprocessen. Alla intervjuer hölls på platser föreslagna av informanterna. Detta 

för att en trygg plats för informanten kan innebära att man får mer ingående och ärligare svar 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Dessutom ska inte informanten som frivilligt väljer att ställa upp 

på intervjun behöva anpassa sig efter var intervjuaren vill vara. Intervjuerna var alla mellan 

25-40 minuter och flöt på utan störningar eller tekniska problem. Informanterna påmindes om 

att de när som helst kunde välja att avbryta intervjun eller låta bli att svara på frågor som de 

inte ville svara på. De erbjöds även att få ta del av studiens färdiga slutresultat. 
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 Innehållsanalysens process  

All data från intervjuerna har behandlats med hjälp av en innehållsanalys. Likt Graneheims 

och Lundmans (2004) beskrivning av denna metod, har intervjuerna först transkriberats för 

hand på datorn och sedan har de lästs upprepade gånger för att ge en helhetsbild. Efter det 

analyserades texten och meningsbärande enheter markerades. Dessa meningsbärande enheter 

skulle ha sin relevans i förhållande till studiens syfte och frågeställningar. De meningsbärande 

enheterna jämfördes sedan mot varandra och klassificerades i grupper till koder. Samma 

analytiska arbete påbörjades med koderna som jämfördes för att kunna beskrivas utifrån 

kategorier. ”Creating categories is the core feature of qualitative content analysis. A category 

is a group of content that shares a commonality” (Graneheim & Lundman, 2004, s. 107). Det 

analytiska arbetet innebar att både manifesta och latenta tolkningar för att leda fram till de 

skapade kategorierna. Orden manifest och latent har med innehållsanalysens abstraktionsnivå 

att göra. Forskaren kan antingen se till det manifesta innehållet, det vill säga det som explicit 

utrycks i texten eller så kan denne analysera det latenta innehållet, det vill säga att forskaren 

gör en tolkning av vad som det som står. Den tolkningen kan vara mer eller mindre djup 

(Graneheim & Lundman, 2004). 

 

Reliabilitet och validitet  

Begreppet reliabilitet har enligt Kvale och Brinkmann (2009) med forskningsresultatens 

tillförlitlighet att göra. Om en studie har hög reliabilitet så ska resultaten kunna reproduceras 

vid en annan tidpunkt av andra forskare. Det handlar om huruvida intervjupersonerna kommer 

att förändra sina svar till olika intervjuare eller vara konsekvent. Kvale och Brinkmann (2009) 

menar att hög reliabilitet uppnås om man ställer samma frågor och på samma sätt, annars kan 

det hända att man får ut olika svar för att man oavsiktligt ställt olika ledande frågor och 

därmed också har en inverkan på svaren man får. Till studien har en strävan varit att ställa 

frågorna så objektivt som möjligt och på så sätt ha så liten inverkan som möjligt på svaren. 

Under transkriberingen skrevs allt som sades ned precis som det sades. Utfyllnadsord så som 

”eh” och ”hm” skrevs också ned för att de kan förklara sinnesstämningen hos den intervjuade.  

Kvale och Brinkmann (2009) menar att trots att det kan vara önskvärt att öka resultatens 

reliabilitet för att på så sätt motverka godtycklig subjektivitet, kan en för stark betoning på 

reliabiliteten motverka kreativiteten och variationsrikedomen. Följdfrågor har därför spontant 

används i intervjuerna. Dessa följdfrågor varierade från intervju till intervju beroende på vilka 

svar som gavs. 
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Validitet syftar till giltighet, sanningsenlighet och styrka i ett yttrande (Kvale & Brinkmann, 

2009). Hög validitet når man om slutsatserna är korrekt härledda från sina premisser och 

argumenten är hållbara, välgrundade, försvarbara och övertygande. 

 ”I ett bredare perspektiv hänför sig validiteten till den utsträckning i vilken en metod 

undersöker vad den är avsedd att undersöka, i den utsträckning våra observationer verkligen 

speglar de fenomen eller variabler som intresserar oss” (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 264). 

Som åtgärder för att höja validiteten så ställdes följdfrågor på svaren under intervjun för att 

öka chansen att informanterna gav svar på de ställda frågorna istället för något annat. En 

annan åtgärd som vidtagits har varit att alltid försöka ha syftet och frågeställningen i åtanke 

och i fysisk form i närheten av datorn under skrivandet.  

 

Etiska förhållningsätt 

Då det kan det kan framkomma information av känslig natur är det viktigt att ha ett korrekt 

tillvägagångssätt. I kapitlet om frågor kring intervjuande lägger Kvale och Brinkmann (2009) 

stor tyngd vid fyra punkter. Dessa är informerat samtycke, konfidentialitet, konsekvenser och 

forskarens roll. 

 

Med informerat samtycke menas att man informerar informanten om syftet med studien och 

hur den är upplagd (Kvale & Brinkmann, 2009). Informanterna till denna studie blev 

informerade på förhand om vad intervjuerna skulle handla om och informerades att de när 

som helst kunde välja att avbryta intervjun om de skulle vilja. 

 

Konfidentialitet i forskningssammanhang avser att forskaren inte avslöjar privata data som 

kan identifiera någon av informanterna (Kvale & Brinkmann, 2009). Till denna studie har det 

varit noggrant med att avidentifiera alla informanter. De meddelades att inte deras namn eller 

arbetsplats skulle framgå i texten. All personlig information behandlades konfidentiellt och 

anonymt. 

 

Konsekvenser syftar i detta fall kort sagt till konsekvenser som studien kan medföra. Som 

forskare måste man göra en bedömning av saker som vilken skada informanterna kan lida av 

att delta i studien eller vilka veteskapliga fördelar som deras deltagande i studien ger (Kvale 

& Brinkmann, 2009). I denna studie spelade informanterna en central roll och den skulle vara 
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ogenomförbar då syftet till studien är att undersöka deras erfarenheter. För att minimera 

risken att de far illa av deltagandet behandlas känslig data konfidentiellt. 

 

Forskarens roll är avgörande för den vetenskapliga kunskapens kvalitet och hållbarheten i de 

moraliska beslut som fattas under undersökningens gång (Kvale & Brinkmann, 2009). Här 

trycker Kvale och Brinkmann (2009) på vikten av forskarens moraliska ansvarstagande i sin 

forskning. Detta är något som funnits i åtanke, speciellt för att skydda informanterna. 
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Resultat 
 
Detta avsnitt kommer att innehålla en presentation av resultaten från innehållanalysen av 

intervjuerna i form av kategorierna. Kategorierna utgörs av flera koder med liknande innehåll 

och karaktär, och alla dessa kategorier är av relevans i form av att de representerar viktig 

information som kom fram i intervjuerna. Innehållsanalysen ledde fram till sex stycken 

kategorier som kommer att stå som underrubriker i följande avsnitt. Dessa kategorier är: Den 

pedagogiska genusrättvisan, Den sköra flickan och den fysiska pojken, Pojkar, bollspel och 

testosteron, Biologiska skillnader och genusmedvetenhet, Brister i lärares genusutbildning 

och Bedömning: genus, det praktiska och det teoretiska.  

    

  

 

Den pedagogiska genusrättvisan 
 
Den pedagogiska rättvisan var något som informanterna uppgav att de tampas med varje dag i 

skolans värld. Detta vare sig de undervisar på grundskolan eller gymnasiet, oavsett ålder eller 

kön. Det som i resultaten kom fram var att de inte tyckte att genusrättvisa inte var synonymt 

med exakt lika behandling av alla elever. Informanterna tyckte snarare att behandlingen av 

eleverna skulle vara anpassad till den individen man möter då alla har olika behov. Det 

viktiga tyckte informanterna var att man skulle möta eleverna där de var. Något som var 

gemensamt för samtliga informanter var att de upplevde balansen mellan likabehandling av 

alla elever och individuell behandling av dem var både hårfin och paradoxal. Några av svaren 

på ”berätta om hur du, ur ett genusperspektiv, väljer aktiviteter i din undervisning”, var 

följande: 

 

 

(…) därför ska man ha lika mycket av sånt som jag tror att killar och tjejer gillar. Lika mycket 

dans, lekar, redskap, bollspel, av allt alltså så att det inte blir nåt sånt (Lärare A). 

 

 

Det spelar ingen roll vad du har för kön för övningarna jag gör brukar gå ut koordination, styrka, 

snabbhet, smidighet och jag förväntar mig ungefär samma sak vad jag än gör av vem som helst. 

Förväntningen är att den som är väldigt duktig ska få komma fram. Lika villkor men man ska kolla 
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på varje individ och allas olika förutsättningar. Nånting jag utgår från är liksom vart börjar de och 

vart är de på väg? (Lärare B) 

 

 

 

 

Den sköra flickan och den fysiska pojken 
 
Bilden av den sköra flickan och den fysiska, nästan aggressiva, pojken var något som målades 

upp av informanterna. Även om inte alla såg flickan som den sköra varelsen så trodde de att 

det finns många lärare i Idrott och hälsa som har den föreställningen, inte minst lärare med 

lång yrkeserfarenhet. Informanterna var enhälliga om att flickor och pojkar klarar av samma 

saker i ämnet. Detta samtidigt som de menade att flickor generellt har andra biologiska och 

fysiska förutsättningar att utöva idrott på än pojkarna. Detta kunde enligt informanterna 

innebära att flickorna inte alltid fysiskt kunde prestera på samma nivå som pojkarna. Även här 

ansågs den större skillnaden ligga på individnivån snarare än på flick- och pojkgruppsnivån. 

På frågan ”Vilka fördelar och nackdelar finns det med samundervisning?”, gavs svar som: 

 

Nackdelar kan som sagt vara att tjejerna blir hämmade av killarnas höga tempo och hårdare 

passningar och det här att man springer rätt på varandra och såna saker. En fördel för killarna är att 

de säkerligen kan titta mycket mer på flickorna när det gäller rytm och takt, danser och sånt. De 

har det lättare (Lärare D). 

 

Ett annat svar på samma fråga som mer tyder på hur flickor respektive pojkar reagerar på 

samundervisning var: 

 

(…) det är svårt att få killarna att tycka att det är roligt om de måste anpassa hela, hela tiden och 

aldrig få leva ut riktigt. Därför är det bra att killarna får vara själv eller med de tjejerna som vill. 

Det gäller att man kan dela upp att killarna spelar för sig och tjejerna för sig (Lärare B).  

 

Andra svar på denna fråga kunde se ut som följande: 

 

(…) många killar har ju det här att man vill visa upp sig för tjejer och det är kul att få 

uppmärksamhet av just tjejerna. Tjejerna tycker nästan att de blir lite baktryckta av killar som vill 

visa upp sig. De kan känna sig lite tillbakatrycka och det kan jag känna är ett problem med 

samundervisning. Jag tycker inte man ska ta bort den på nåt sätt för att det är en del av livet att 

kunna samarbeta med killar och tjejer (Lärare C). 
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Pojkar, bollspel och testosteron 
 

Denna kategori ställer sig på sätt och vis i kontrast med föregående kategori om 

man ser till resultatet från innehållsanalysen. Pojkar, bollspel och testosteron 

syftar till informanternas bild av den testosteronfyllda pojken och hans kärlek till 

bollspel. Detta var också en bild som informanterna målade upp men påpekade 

även att inte alla pojkar stämmer in på den bilden. Pojkarna beskrivs som de 

elever som generellt hela tiden vill synas och höras. I svaren framkommer det att 

informanterna tycker att pojkarna generellt skulle behöva lära sig visa mer hänsyn 

till flickorna och inte ta lika stor plats som de gör. Ett av svaren på frågan ”vilka 

skillnader har du kunnat urskilja i hur flickor och pojkar reagerar under olika 

aktiviteter?”, yttrycktes på följande sätt:  

 

 Killarna är för mycket på blodigt allvar, det ska vinnas till varje pris i stort sett. Det finns ett antal 

sådana i varje klass och sen så ser jag ju att flickor… och även pojkar tycker  inte att det är roligt 

att spela då, så att man hela tiden försöker be dem att tänka att det här är skolidrott och inte den 

idrotten ni håller på med på fritiden där ni får utlopp för era tävlingsinstinkter. Det är inte nåt man 

ska behöva ha i skolsammanhang  (Lärare B). 

 

Vid kodningen blev det väldigt tydligt att svaren blev väldigt lika varandra på denna fråga. 

Samma innehåll hade även utryckts i andra frågor. Ett till svar på ovanstående fråga som var 

likt ovanstående svar var:   

 

(…) sen under innebandy och basket så kan man se att killarna agerar lite mer… aggressivt. Det är 

nästan på blod… eller på liv och död. Det är inte alla men de flesta tjejerna skiljer sig i hur man 

reagerar i vissa bollspel jämfört med killar (Lärare C). 

 

Ett annat svar på denna fråga och som beskriver pojkars behov av att synas och höra är: 

 

(…) pojkar har en större tendens, om vi säger generellt, att visa upp sig. De tycker om att stå längst 

fram och gör mycket ljud av sig. Många flickor, om vi generaliserar än en gång, eh… de tycker 

kanske om att vara lite tystare och hålla sig lite lugnare. De ställer sig inte i rampljuset först man 

vet att man är duktig, så det är en annan… där handlar det mer om prestige och när du väl gör 

nånting. Hos killar handlar det väl mer om, ja helt enkelt att synas och visa upp sig (Lärare D).  
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Biologiska skillnader och genusmedvetenhet 
 
De biologiska skillnaderna mellan pojkar och flickor beskrevs av informanterna som det svåra 

med att arbeta genusmedvetet. I svaren framkommer uppgifter om att bedömningen var lättare 

förr när det inte rådde någon samundervisning i ämnet som idag heter Idrott och hälsa. Förr 

hade man rena flick- eller pojkgrupper och slapp därför ta hänsyn till genus. Informanterna 

uttrycker att de alltid bär med sig ett genus i åtanke i sin undervisning och menar att detta är 

av stor vikt för att kunna hålla sig rättvis i sin bedömning samt bedriva bra undervisning. Som 

konkreta genusmedvetna åtgärder menar informanterna att självrannsakan och bemötande av 

individer snarare än kön har varit viktiga verktyg. De menar också att de upplever sig själva 

bli mer och mer genusmedvetna med åren.  Det blev uppenbart att informanterna hade svårt 

att ge en enhällig definition av vad det innebär att en lärare är genusmedveten. På frågan ”hur 

skulle du definiera begreppet genusmedvetenhet?”, gavs följande svar:  

 

Att man är mer… man är ju olika, va. Sen är pojkar och flickor olika, vi går igenom det med 

eleverna att vi kan inte… för de tycker att det är konstigt att tjejer kanske inte behöver ha samma 

krav eller vad man ska säga. Nu säger vi ju inte hur långt man ska springa på, hur långt man ska 

hoppa och så men ändå säger vi att hoppar man likadant eller springer man lika fort framför allt en 

lite längre sträcka så har flickorna oftast gjort en bättre prestation. Eftersom man då- oftast i alla 

fall- så har då flickor, kvinnor mindre (???) asså lite mindre blod i kroppen och då lite mindre syre 

och förmåga att ta upp syre… och har då svårare o springa lika fort eller långt som en kille. Vi 

brukar ta upp det på så sätt och det är att vara genusmedveten, delvis. Och sen att man eh kan 

påverka väldigt mycket genom att säga till exempel vill ni spela kille… eh vill ni spela fotboll, 

killar? Det kan ju lika gärna tjejerna göra så att man blir liksom… man måste va… det är så lätt o 

gå i fällan. Att göra tjej… såna gamla tjej- och killgrejer. Vet inte varför man inte gör det redan i 

ett och ett halvtårs åldern eller nånting, för redan då väljer tjejerna att göra tjejgrejer och killarna 

killgrejer. Man undrar om det är så eller om man omedvetet påverkat dem. Så det gäller att hela 

tiden ha det i bakhuvudet att de är, eller har olika förutsättningar men behöver inte göra olika 

saker. Men för det… de ska ändå vara medvetna om det, tycker jag (…) (Lärare A).    

 

Ovanstående väldigt långa citat är ett praktexempel på informanternas oförmåga att kortfattat 

eller entydigt uttrycka hur de definierar av begreppet genusmedvetenhet. Till detta bör det 

tilläggas att ovanstående citat endast är en del av informantens svar. En annan del av ett annat 

svar kunde se ut på följande sätt: 
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Det är väl att var medveten om det, att eh… reflektera med sig själv helt enkelt. Om hur man beter 

sig i olika situationer, för det är oftast det det handlar om - hur jag beter mig mot de här 

människorna som jag då undervisar(…) (Lärare D). 

 

Ett svar på denna fråga som även lyfter upp vad som händer med lärares genusmedvetenhet 

med tiden är: 

 

Blir väl mer och mer medveten om det. Att det är skillnader och olikheter på elever men att man är 

medveten om det som när man ska planera nånting så tycker jag att man ska tänka på att till 

exempel konditionen och styrkan inte är lika stor… eller den är inte lika stark hos flickor som den 

är för pojkar i olika åldrar. Det bör man tänka på när man planerar och även utvärderar och sätter 

betyg, måste man tänka på det också (Lärare C).  

 

Brister i lärares genusutbildning 
 
Samtliga informanter beskriver sin genusvetenskapliga utbildning som på ett eller annat sätt 

bristfällig. De hade olika förklaringar till detta men något som var genomgående i svaren var 

önskan om att genusutbildningen på ett bättre sätt hade vävts in under 

idrottslärarutbildningen. Informanterna A och B berättade att de helt och hållet saknade någon 

utbildning i genus från deras lärarutbildning och fick läsa in genus senare när det blev 

aktuellt. Frågan ”vad har du fått med dig om genus när du läste Idrott och hälsa på 

universitetet”, ställdes och ett av svaren blev: 

 

Ooh det är ju 33 år sen [kort skratt]. Då pratade vi inte om det. För då var det ju uppdelat. Det var 

ju kvinnliga lärare som undervisade kvinnor och manliga för män. Och sen vet jag att det var 1982 

som det blev att vi var tvungna att ha samgymnastik. Och då gick vi nån fortutbildning i det. 

Samgymnastik en poäng, så det var 40… 40 timmar då. Detta för att då kunna ha pojkar och 

flickor tillsammans (Lärare A).     

 

Eftersom informanterna hade så många år mellan varandra när de tog examen så fanns en viss 

förväntan att svaren på denna fråga skulle bli annorlunda mellan de nyexaminerade och de 

med lång erfarenhet. Detta var något som bekräftades vid analysen. Följande svar visar på 

skillnader mot svaret innan.   
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Ja, eh… jag vet att det diskuterades väldigt mycket. Framförallt under första… det här allmänna 

året. Då hade vi till och med nån kurs i genusvetenskap tror jag. Men jag vet också att man blev 

väldigt less på det för att det blev lite för mycket. Det hade varit bättre om det hade vävts in 

naturligt i olika momenten liksom att det inte hade blivit typ nu ska vi läsa genus här, bättre som 

en del i övriga undervisningen istället (lärare C). 

 

Ett ytterligare svar på denna fråga och som ställer sig i kontrast till de två föregående är: 

 

Ja du… inte mycket. Det jag minns var väl att vi hade en föreläsning med en så kallad genustant. 

Det var väl till och med hon som kalla sig det. Det jag kan säga är att den var väl inte av den 

standarden jag skulle vilja att det var på, på ett universitet. Det gick… för det slutade med att jag 

frågade henne… för hon ville ha fram sin forskning av att killar och tjejer är inte olika. De är 

precis samma socialt och då frågade jag henne… det finns ju mycket skillnader mellan killar och 

tjejer biologiskt och påverkar det inte hur vi beter oss i samhället på nåt sätt? Det jag fick ut då var 

det hon svarade att det var inte hennes forskning så hon kunde inte svara mig. Och då kände jag att 

jag vet inte hur mycket jag kan lita på den forskningen riktigt om den inte är grundad i annan 

forskning, utan att det bara är hennes undersökningar som är gjorda (Lärare D). 

 

Bedömning: genus, det praktiska och det teoretiska 
 
Denna kategori syftar till lärarens eviga dilemma att hålla rätt balans mellan bedömning av 

det praktiska och det teoretiska. Som om det inte vore nog ska detta även göras på ett 

genusmedvetet sätt. Informanterna i denna studie menar att det ligger stor komplexitet att göra 

en rättvis bedömning av alla elevers praktiska och teoretiska prestationer samtidigt som genus 

ska tas i beaktning. De menar att ett sätt att hålla bedömningen rättvis är att bedöma 

progressionen hos eleverna. Det ska då inte spela någon roll om man är duktig på Idrott och 

hälsa så länge man inte visar upp progression.  

 

I intervjuguiden finns en fråga som lyder På vilka sätt tar du genus i beaktning som lärare i 

Idrott och hälsa? Ett av svaren blev följande: 

  

Eh… jag försöker nog tänka mer att anpassa efter olika individer. Man kan inte riktigt säga att 

tjejer är så och killar är så alla gånger för det skiljer även inom könen men då försöker man ändå 

anpassa efter olika nivåer i gruppen än efter köken tror jag (Lärare C).  

 

Ett annat svar på samma fråga löd på följande sätt: 
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Ja,  jag försöker hela tiden att rannsaka mig själv och på mina förutfattade meningar och se att stämmer det här 

verkligen? Sen försöker jag alltid att bemöta individer. Du kan inte behandla två personer på samma sätt då 

kommer en av dem att bli väldigt förvånad och varför behandlar han mig så här? Det är det som är viktigast att 

tänka på egentligen, att tänka på att man inte möter kön. Man möter elever (Lärare B).  



  25 
 

Diskussion  
 
Syftet med denna studie var att undersöka hur lärare i Idrott och hälsa tar genus i beaktning i 

sin undervisning. Ambitionen med syftet har varit att belysa genusmedvetenheten hos lärare i 

Idrott och hälsa samt hur de, ur ett genusperspektiv, reflekterar kring genus i sin undervisning. 

Med hjälp av litteraturbearbetningen och fyra intervjuer har tre frågeställningar svarats. 

Utgångspunkten har varit att ta reda på hur lärare i Idrott och hälsa tar genus i beaktning i 

undervisningen och sina val av lektionsinnehåll. Vidare har studien undersökt vad lärare anser 

att det innebär att vara genusmedveten.  

 

Diskussion av litteraturgenomgången  
 
Det teoretiska perspektivet som ligger till grund för studien är Hirdmans (2004) teorier om 

genussystemet.  Genussystemet bärs enligt Hirdman (2004) av logiker där den ena beskriver 

isärhållandets tabu och den andra beskriver hierarkin med mannen som norm. För att 

konkretisera sina begrepp talar Hirdman (2004) om genuskontrakt som existerar på olika 

nivåer i vårt samhälle. Dessa kontrakt styr den sociala interaktionen mellan kvinnor och män 

så väl som mellan flickor och pojkar. Vissa av kontrakten är så starka att vi inte ens 

ifrågasätter dem, utan tar dem för givet. Det är där det blir intressant för denna studie, för att 

genusarbetet i skolan går ut på att utmana just sådana genussystem och kontrakt.  

 

”Sjutton tjejer i en grupp, vad mysigt! Tid att prata om drömmar, kärlek och självförtroende. De 

bara fungerar; går in och sätter sig, nästan utan tillsägelse”.  ”Sjutton pojkar i en grupp, vem vill ha 

det? Hojtande och halvliggande killar med bakåtvända kepsar och en massa besvär”. Känner du 

igen dig i reaktionerna?  Då bär du på dig förväntningar att arbeta med. Pojkar och flickor kan lära 

sig samma saker och lära sig respektera varandra, men då måste det finnas en sådan förväntan hos 

pedagogerna (Svaleryd, 2003 s.59). 

 

Så utmanar Svaleryd (2003) läsarens genustänkande och menar vidare att det viktiga i skolan 

inte är vad pedagoger gör, utan hur och varför man gör det man gör som är av vikt för elevers 

uppfostran. I kategorierna från resultatet framkom att lärarna i Idrott och hälsa utmanar sig 

själva i dessa frågor genom självrannsakan. Vidare framkom det tydligt att de hela tiden 

försöker motverka genussystem och traditionella könsmönster. 
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Tidigare forskning på exakt detta ämnesområde fanns inte att hitta. Däremot fanns mycket att 

hitta närbesläktade ämnen eller material som kan vara användbart för den typ av 

undersökningar som denna studie sysslar med. Även om fokusen låg på andra ställen i tidigare 

litteratur gick det att få fram, för denna studie, mycket värdefull fakta. 

 

 Sett ur ett historiskt perspektiv, har ämnet som idag kallas Idrott och hälsa genomgått en rad 

olika förändringar och kommer säkerligen att fortsätta förändras. Annerstedt (2001) beskriver 

ämnets historiska förändringar som olika faser som ämnet har gått igenom. Dessa faser 

beskriver hur ämnet har gått från oetablerat inom svenska skolan till en period av militära 

inslag. Vidare har ämnet gått från stabiliserande och införande av flickgymnastik till en 

brytningsfas där man bestämde sig för att helt göra sig av med det militära inom ämnet. På 

vägen fram till idag infördes obligatorisk samundervisning och hälsobegreppet fick stor 

betydelse i ämnet (Annerstedt, 2001). I och med att läroplanerna förändrades kom även 

genusfrågan att bli något som fått större utrymme i styrdokumenten. Denna idrottshistoria 

hjälper oss att förstå att Idrott och hälsa genom tiden har varit pojkarnas ämne och att dagens 

lärare måste arbeta hårt för att motverka de starka genussystem som lever kvar från förr. Av 

vad som framgår i resultatet från intervjuerna så upplevs detta som lättare sagt än gjort. I 

intervjuerna framkommer det att lärare håller sig på sin vakt ”för att inte gå i fällan” och 

reflektera i traditionella könsmönster.   

 

Dagens styrdokument är explicit om skolans ansvar att motverka traditionella könsmönster. 

År 2010 gjordes en omfattande undersökning jämställdheten inom Idrott och hälsa. Senare 

skrevs en rapport och där en intervjustudie och en observationsstudie gjordes. I likhet med 

resultatet av intervjuerna till denna studie hade Skolverket (2010) fått fram att de intervjuade 

lärarna ansåg sig ha genus i åtanke i undervisningen. Observationsresultaten däremot, visade 

att samma lärare inte alls tog några genusmedvetna åtgärder för att motverka traditionella 

könsmönster. Skolverkets motsägande resultat är högst intressanta då de ifrågasätter lärares 

bild av sin egen genusmedvetenhet. Resultatet av skolverkets rapport bjuder i högsta grad på 

en tankeställare - hur mycket skiljer egentligen mellan lärares upplevda genusmedvetenhet 

och lärares faktiska genusmedvetenhet? Då informanterna till denna studie fann det klurigt att 

definiera genusmedvetenhet så kan det som, Vetenskapsrådet (2005) uttrycker det, vara svårt 

att hitta entydiga tolkningar av genusbegrepp med tanke på forskningsområdets ringa ålder.     
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Bodén (2011) och Olsson (2007) beskriver hur man kan tillämpa en genusmedveten 

pedagogik i praktiken. Bodén (2011) menar att det viktiga i denna diskussion inte är att 

behandla alla individer exakt likadant, utan det viktiga är att ”alla barn ska ha samma 

rättigheter och grund att stå på” (Bodén, 2011 s. 35). Olsson (2007) talar om fyra punkter som 

går ut på pedagogen ska tillföra istället för att ta, möta eleverna där de befinner sig, fokusera 

samt stärka det positiva och göra inlärningen både lustfylld och effektiv.  

           

Diskussion av resultat 
 
Resultaten i denna studie visar att informanterna ständigt står inför dilemmat att göra en 

bedömning på elevernas praktiska och teoretiska prestationer, detta samtidigt som de ska 

beakta genus i denna bedömning. För att förhålla sig genusmedvetna framgår i resultatet av 

innehållsanalysen att lärare försöker se eleven eller individen snarare än en grupp individer 

eller ett kön. Vidare visar resultaten att lärare bedömer elevers progression snarare än den 

omedelbara prestationen. Detta för att ta hänsyn till allas olika förutsättningar. Ytterligare 

genusmedvetna åtgärder som vidtogs av lärarna var att erbjuda ett brett utbud av 

lektionsinnehåll så att det ska passa alla elever. Något som var genomgående för 

informanterna var att de upplevde brister i den genusvetenskapliga utbildningen de fått. De 

hade dock med tiden utvecklat strategier för att arbeta genusmedvetet.  Resultatet visar att 

innebörden av att vara genusmedveten i undervisningen är att förhålla sig till genus på 

följande sätt: Se eleven eller individen snarare än en grupp individer, bedöma elevers 

progression snarare än den omedelbara prestationen och erbjuda ett brett utbud av 

lektionsinnehåll så att det ska passa alla elever. Nationella sekretariatet för genusforskning 

(2007) visar i en rapport att 750 publikationer gjorts av forskare som disponerat vid svensk 

högskola med genusvetenskaplig inriktning under perioden 1986-2004. Alla dessa finns 

registrerade i databasen Web of Science och publikationerna inom genusforskning ökar i allt 

högre takt. I och med att det forskas mer och mer inom ämnet genus så betyder det 

förhoppningsvis att även den svenska genusvetenskapliga utbildningen kommer att förbättras 

så att svenska lärare på ett bättre sätt rustas upp inför den kommande lärargärningen.  

 

Ett examensarbete som också handlar om de olika dilemman som lärare i Idrott och hälsa kan 

ställas inför är Onnos (2011) Idrottslärares genusföreställningar inom ämnet idrott och hälsa. 

Onnos (2011) arbete skilde sig från denna studie på så sätt att hans syfte med sin studie var att 

ge ökad kunskap i hur genus som social konstruktion kan påverka lärares syn på aktiviteter i 
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ämnet Idrott och hälsa. Medan denna studie fokuserar lite mer på lärarens genusmedvetenhet och 

hur denne reflekterar kring genus inom sitt ämne. De, enligt Onno själv, ”viktigaste resultaten var 

att lärare har föreställningar om genus inom aktiviteterna som medför att vissa aktiviteter är mer 

anpassade för pojkar men andra är mer lämpade för flickor. Detta innebär att lärare har en tydlig 

föreställning om att pojkar skall vara intresserade av vissa aktiviteter och flickor av andra 

aktiviteter vilket innebär att de inte har någon neutral syn inom detta område ” (Onno, 2011. s 3). 

I kontrast med Onnos (2011) studie så hade lärare till denna studie en neutral syn då de upprepade 

gånger förespråkade att den största skillnaden mellan eleverna låg på individnivån snare än på 

könsnivån. Lärarna i denna studie tyckte vidare även att både flickor och pojkar är lämpade att 

göra alla aktiviteter under lektionerna i Idrott och hälsa. Dessa skillnader i svar kan ha att göra 

med naturliga skillnader mellan informanterna i båda studierna men även också vilka frågor som 

ställts till dem och hur frågorna ställts.   

 

Resultat som står i likhet för båda ovannämnda studier var att lärarna upplevde att pojkar generellt 

tar mer plats och vill synas mer än flickor.      

 
 

Metoddiskussion 

I intervjuguiden till denna studie fanns öppna frågor om hur lärarna själva personligen 

arbetade med genus. När man ställer sådana frågor finns alltid risken att svaren inte alltid blir 

helt sanningsenliga. Detta är även något som Kvale och Brinkmann (2009) nämner. De menar 

att informanterna kan känna sig pressade att svara på ett visst sätt på grund av normer eller på 

grund av att de inte vill framstå i dålig dager. Strävan har varit att skapa en så trygg 

intervjumiljö som möjligt för informanterna för att öka chansen att få sanningsenliga svar. 

 

Till intervjuerna användes den semistrukturerade metoden med öppna frågor som innebär att 

man har ett manus med färdiga frågor som ställs i valfri ordning och man kan även ställa 

följdfrågor för att förtydliga svar eller om man skulle vilja ha ut mer från en fråga. Avsikten 

var att utifrån öppna frågor ge informanterna utrymma att berätta fritt om sina upplevelser och 

erfarenheter. Svaren på de öppna intervjufrågorna blev både fylliga och ingående. 

 

Fyra informanter är för få för att kunna applicera resultaten till större sammanhang. Dock så 

kan resultaten förhoppningsvis ge en fingervisning av hur det ser ut i liten skala. Till denna 

studie hade även kvantitativa metoder så som enkäter eller kvantitativa observationer kunnat 

användas för att komplettera de kvalitativa intervjuerna och på så sätt öka validiteten och 
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reliabiliteten. Detta är ett tillvägagångssätt som enligt Trost (2005) används i en mängd 

forskningsstudier idag.  På grund av tidsbrist blev studien dock tvungen att hållas kvalitativ. 

Utöver den strikt kvalitativa metoden som använts i studien så har intervjufrågorna 

standardiserats vilket innebär att samma frågor ställts till alla informanter (Trost, 2005). 

Denna kvalitativa studie kan ligga till grund för fortsatta studier och utformande av enkäter. 

Kategorierna i analysen kan vara grundstomme för hur en enkät ska utformas (Trost, 2005). 

 

 
Fortsatt forskning 

Denna studie bör vara av relevans för blivande så väl som examinerade lärare. Studien skulle 

kunna fungera som stöd för lärare eller blivande lärare i sitt arbete med genus då studien 

grundar sig i annan etablerad forskning. Vidare så handlar den om andra lärares erfarenheter 

och utsagor om genus vilket gör att den borde ses som intressant.  

 

Ett förslag till vidare forskning är att man kan bygga vidare på denna studie men i större skala 

om det finns tid och resurser till det. Detta för att fyra informanter endast kan visa hur det ser 

ut i väldigt liten skala. Med många fler informanter kanske resultaten också hade blivit 

annorlunda.  Man kan ändra om på syftet och frågeställningen en aning och använda sig av 

kvantitativa metoder.  
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I 
 

 

 

Bilagor 
Bilaga 1 - Informantens intervjuguide 

 

Tack så mycket för att Du valt att ställa upp i denna intervju om idrottslärares 

genusmedvetenhet i betygsättning och val av aktiviteter. Allt som sägs här 

kommer att behandlas konfidentiellt och i studien kommer inga namn att 

uppges. Insamlad data kommer att användas i mitt examensarbete. Är Du 

intresserad så skickar jag gärna en kopia av slutresultatet när det är klart. Innan 

vi börjar skulle jag vilja definiera ett par begrepp och dessa är:  

 

genus, begrepp inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning och 

teoribildning som används för att förstå och urskilja de föreställningar, idéer 

och handlingar som sammantagna formar människors sociala kön 

(nationalencyklopedin). 

genusmedvetenhet, lärarens förmåga att ta genus i beaktning när det gäller 

planering, utförande och utvärdering av lektionerna                                                                                               

genusperspektiv, uppfattning av något utifrån olika kön (nationalencyklopedin).  

könsmönster, förutfattade föreställningar och förväntningar om hur flickor och 

pojkar bör agera (kvinnligt och manligt beteende)  

aktivitet, de moment som läraren väljer att undervisa i.   



  II 
 

Var snäll och fyll i dina uppgifter i punkt 1-5 så börjar vi intervjun sedan när du är klar. 
 

1. Jag är ____ år   
  

2. Jag är     [    ]        [    ]           [    ]  
              Man        Kvinna       Annat 
 

3. Jag undervisar i Idrott och hälsa och __________________   [    ]                [    ] 
                                                                                          Grundskolan     Gymnasiet 
 

4. Jag har jobbat som lärare i Idrott och hälsa i _____ år  
 

5. Jag bor i/på _______________________________________ 
 

6. Berätta om vad genus betyder för just Dig. 
 
 

7. Hur skulle Du definiera begreppet genusmedvetenhet? 
 
 

8. Vad innebär det för Dig att en lärare är genusmedveten?  
 
 

9. Vilka traditionella könsmönster har Du kunnat urskilja inom Idrott och hälsa? 
 
 

10. Vilka skillnader har Du kunnat urskilja i hur flickor och pojkar agerar under olika 
aktiviteter? 
 
 

11. På vilka sätt tar Du genus i beaktning som lärare i Idrott och hälsa? 
 
 

12. Berätta om Din känsla av hur betygsfördelningen mellan pojkar och flickor ser ut 
när det gäller Idrott och hälsa på din skola? 
 
 

13. Hur mycket av betyget i Idrott och hälsa bedöms utifrån teoretiska respektive 
praktiska kunskaper?  
 

14. Hur tror Du att lärare generellt sätter betyg i ämnet Idrott och hälsa utifrån ett 
genusperspektiv?  



  III 
 

15. Nationella sekretariatet för genusforskning menar att pojkar generellt har högre betyg 
än flickor i ämnet idrott och hälsa. Detta trots att flickor generellt har högre 
betygssnitt i alla andra ämnena. Hur ser Du på detta?  

16. Vad skulle Du säga om flickors respektive pojkars förutsättningar att nå högsta 
betyget i Idrott och hälsa? 

17. På vilket sätt tror Du att lärares förväntningar på elever hänger ihop med elevers 
betyg? 

18. Berätta om hur, Du ur ett genusperspektiv, väljer aktiviteter i Din undervisning. 

19. Min personliga upplevelse är att fler pojkar än flickor väljer Idrott och hälsa som 
elevens val, hur påverkar detta lärares val av aktiviteter i ämnet som elevens val tror 
Du? 

20. Hur mycket kan eleverna själva påverka valet av aktiviteter i undervisningen och finns 
det några könsmönster i det? 

21. Vad tycker Du är viktigast att eleverna får med sig från ämnet Idrott och hälsa? 

22. Hur bär Du dig åt för att försöka aktivera alla elever i Idrott och hälsa? 
 

23. Vilka skillnader har Du stött på i uppgiften att aktivera flickor respektive pojkar? 



  IV 
 

Bilaga 2 - Intervjuarens intervjuguide 

Genus(perspektiv)  

6. Berätta om vad genus betyder för just Dig. 
- ur en pedagogisk synvinkel 
 
 

7. Hur skulle Du definiera begreppet genusmedvetenhet? 
 
 
 

8. Vad innebär det för Dig att en lärare är genusmedveten?  
 
 

9. Vilka traditionella könsmönster har Du kunnat urskilja inom Idrott och hälsa? 
 
 

10. Vilka skillnader har Du kunnat urskilja i hur flickor och pojkar agerar under olika 
aktiviteter? 
 
 

11. På vilka sätt tar Du genus i beaktning som lärare i Idrott och hälsa? 
- vad har du fått med dig om genus när du läste Idrott och hälsa på universitetet? 
- från hela lärarutbildningen?   
 
Betygsättning 
 

12. Berätta om Din känsla av hur betygsfördelningen mellan pojkar och flickor ser ut 
när det gäller Idrott och hälsa? 
- generellt? 
- på din skola? 
- på vilka sätt kan lärarens kön påverka betygsfördelningen mellan flickor och 
pojkar? 
 

13. Hur mycket av betyget i Idrott och hälsa bedöms utifrån teoretiska respektive 
praktiska kunskaper?  
- vad får det för konsekvenser i betygsfördelningen mellan flickor och pojkar? 

14. Hur tror Du att lärare generellt sätter betyg i ämnet Idrott och hälsa utifrån ett 
genusperspektiv? 
- finns det skillnader i vilka kriterier som lärare bedömer flickor respektive pojkar 
efter?  
- ge exempel  

15. Nationella sekretariatet för genusforskning menar att pojkar generellt har högre 
betyg än flickor i ämnet Idrott och hälsa. Detta trots att flickor generellt har högre 



  V 
 

betygssnitt i alla andra ämnena. Hur ser Du på detta?  
Vad kan detta bero på? 

16. Vad skulle Du säga om flickors respektive pojkars förutsättningar att nå högsta 
betyget i Idrott och hälsa? 

17. På vilket sätt tror Du att lärares förväntningar på elever hänger ihop med elevers 
betyg? 
- vilka tendenser tror du finns i vad gäller förväntningar av flickor respektive 
pojkar? 
 
 
Aktiviteter  

18. Berätta om hur Du, ur ett genusperspektiv, väljer aktiviteter i Din undervisning. 
- vilka aktiviteter är dominerade av flickor respektive pojkar? Ge exempel 
- vilka aktiviteter är bättre lämpade för flickor respektive pojkar?  

19. Min personliga upplevelse är att fler pojkar än flickor väljer Idrott och hälsa som 
elevens val, hur påverkar detta lärares val av aktiviteter i ämnet som elevens val 
tror Du? 
- finns det vissa aktiviteter som blir överrepresenterade?   

20. Hur mycket kan eleverna själva påverka valet av aktiviteter i undervisningen och 
finns det några könsmönster i det? 
- vad väljer flickor respektive pojkar när de får välja? 

21. Vad tycker Du är viktigast att eleverna får med sig från ämnet Idrott och hälsa? 
- ge exempel 

22. Hur bär Du dig åt för att försöka aktivera alla elever i Idrott och hälsa?  
- vilka fördelar och nackdelar finns det med samundervisning? (när flickor och 
pojkar undervisas gemensamt istället för uppdelade i flick- och pojkklasser)  

23. Vilka skillnader har Du stött på i uppgiften att aktivera flickor respektive pojkar? 

  


