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Abstract 
Enligt läroplanen är det viktigt att skolans personal arbetar aktivt med att motverka 

stereotypa könsroller i samhället för att skapa större jämställdhet mellan könen. På 

grund av detta valde vi att genomföra denna studie för att se hur åsikter angående 

jämställdhet ser ut i skolan bland lärare och elever. Syftet med denna studie var att 

undersöka hur elever uppfattar betydelsen av deras kön. Frågorna som studien skulle ge 

svar på var: leker eleverna olika med varandra beroende på kön, gör lärare skillnad på 

eleverna efter kön och vad tycker i så fall eleverna om det samt om eleverna anser att 

det spelar roll om man är pojke eller flicka. Studien är kvalitativ och genomfördes 

genom att intervjua tjugo elever i åldrarna 6-9 år. Resultatet visar att eleverna har 

uppfattningar om vad jämställdhet är men i vissa situationer kan stereotypa mönster 

mellan flickor och pojkar träda fram. Samtliga elever tyckte att könet inte har någon 

betydelse men under intervjuerna framkom flertalet åsikter om skillnader mellan könen. 

Eleverna leker olika beroende på vilket kön lekkamraten har samtidigt som de uppfattar 

att lärarna ser olika förmågor hos eleverna kopplat till kön. Slutsatser som kan dras av 

detta är att eleverna är medvetna om hur man bör förhålla sig till jämställdhet men i 

praktiken fungerar det inte alltid som tänkt.  
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1. Inledning 

I dagens samhälle syns det ofta i reklam och filmer hur de gamla stereotypa 

könsrollerna hänger kvar. I reklam riktad till barn används ofta könskodade färger och 

leksaker som till exempel blå och grå till pojkar och rosa och röd till flickor. Reklam för 

dockor och mode riktar sig ofta till flickor medan reklam för bilar och actionfigurer 

istället riktas till pojkar.  

  

I skolans styrdokument är ett av målen att personalen aktivt ska arbeta för att motverka 

stereotypa könsroller (Skolverket, 2017). Därför är det av stor vikt att se över hur detta 

arbete ser ut. Under rubriken ”Bakgrund” kan ni se lite olika forskning som visar på att 

lärare inte är helt medvetna om att de i enlighet med de rådande könsrollerna uttrycker 

sig eller visar barnen med sitt sätt att det är skillnad på hur flickor och pojkar tilltalas, 

behandlas, har olika förväntningar på sig med mera. När könen har olika förväntningar 

på sig i olika ämnen kan detta resultera i att intresset och drivet för ämnet påverkas. 

Även detta finns med i skolans styrdokument där det står att alla elever ska ha samma 

och likvärdiga förutsättningar för att lyckas i skolan (Skolverket, 2017).  

 

Då det är dagens barn som kommer att driva samhället i framtiden är det viktigt att de 

får grundläggande värderingar och ”tänk” angående de olika könens roller inom hem, 

yrke, skola med mera. Eleverna spenderar mellan 5-11 timmar inom skolans institution 

fem dagar i veckan, alltså ibland mer tid än de spenderar i hemmet. Det är därför 

otroligt viktigt för personalen i skolan och på fritidshemmet att ge eleverna ett så bra 

jämställdhetstänk som möjligt och lära dem att alla har samma rättigheter och värde, 

oavsett kön.  

 

I denna studie har vi genom gruppintervjuer studerat elevernas uppfattning om 

könsskillnader, deras uppfattning om könshomogena grupper och ifall de behandlas 

olika beroende på kön. Vi har tidigare genomfört en studie där vi intervjuade lärare och 

pedagoger med syfte att skapa oss en uppfattning om hur de behandlar och tänker kring 

eleverna beroende på kön. För enkelhetens skull har lärare/pedagoger endast refererats 

till som lärare i denna studie, trots att det även var pedagoger det handlade om. I 

bakgrunden förklarar vi mer om den tidigare studien och senare i diskussionen ställer vi 

resultaten från dessa två studier mot varandra för att se eventuella likheter och 

skillnader mellan lärarnas och elevernas syn på detta. 
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2. Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att undersöka om elever i åldern 6-9 år uppfattar att de 

behandlar varandra olika och om de uppfattar att de behandlas olika av lärare på grund 

av kön eller inte.  

 

Frågeställningar:  
 

- Hur beskrivs leken av eleverna med avseende på kön?  

- I vilka situationer gör lärarna skillnad på eleverna, enligt dem själva och vad 

tycker eleverna i så fall om detta?  

- I vilka situationer anser eleverna att det spelar någon roll om man är pojke eller 

flicka?  
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3. Bakgrund 

Under denna rubrik kommer vi börja med att ge en historisk bakgrund vad gäller arbetet 

med jämställdhet. Efter det tar vi upp tidigare forskning som är relevant för vår studie. 

Sist i kapitlet beskriver vi våra tidigare studier i samma ämne men i de studierna 

intervjuade vi istället lärare.   

 

3.1 Jämställdhetens historik i skolan fram tills idag 

Arbetet kring jämställdhet mellan män och kvinnor är något som utvecklats under en 

längre tid. Det är i dagens läge, bland annat via media, som synen på könen formas i 

samhället men de traditionella könsmönstren sitter rotade i samhället sedan långt 

tillbaka. Under 1800-talet forskade man om behovet av utbildning för flickor 

överhuvudtaget behövdes (Eidevald, 2009) och inte förrän på 1960-talet tog skolans 

styrdokument upp ämnet jämställdhet (Hallström, 2012). Enligt en proposition 1994/95 

som inkom till riksdagen angående jämställdhet i skolan togs det upp att arbetet med 

jämställdhet mellan kvinnor och män inte hade nått så långt som man förväntat sig. Det 

visade sig att pojkar och flickor inom skolan bemöttes med förväntningar utifrån 

traditionella könsmönster och detta bemötandemönster behövde brytas. Skollagen 

ändrades därför 1995 där vikten av jämställdhet förtydligades (Eidevald, 2009). Staten 

gjorde flera utredningar under åren 2005-2009 där de tittade på hur skolorna arbetade 

med genus och jämställdhet (Nyström, 2009). Det visade sig då att styrdokumentens 

mål angående jämställdhet inte alls fått det genomslag som de hoppats på utan den 

största kraften hade istället lagts på arbetet med demokrati.  

Skolverket (2017) reviderade senare sin läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet och uttrycker arbetet kring jämställdhet på följande sätt:  

 

   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 (s. 8). 

 

 Skolinspektionen (2018) uppdaterade och förtydligade nyligen målbilden till: ”en skola 

där alla barn och elever oavsett kön får en god kvalitet i sin utbildning, en likvärdig 

utbildning och kunskaper i en stimulerande och trygg miljö”. Deras arbete berör allas 

lika värde och jämställdhet mellan könen och de genomför inspektioner i svenska skolor 

för att se om jämställdhetsarbetet genomförs och behöver förbättras. De visar tydligt 

vad skolan bör innefatta inom jämställdhet och utefter det ställer de krav på 

förbättringar. Arbetet med jämställdhet ska handla om inkludering som ska bidra till att 

alla elever, oavsett kön, har rätt att göra det man är intresserad av samt prova på nya 

aktiviteter. De vill ge eleverna fler alternativ till att utvecklas och utvidga sina 
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kompetenser utan att hindras av stereotypa könsmönster. Skolinspektionen jobbar för 

barn och elever från förskolan upp till vuxenutbildningar där de arbetar för att minska 

glappet mellan jämställdhet som drabbar flickor och pojkar inom skolvärlden. De har 

sett genom sina inspektioner att eleverna i skolan inte ges samma förutsättningar vid val 

av studier och vidare yrkesval på grund av kön, vid indelningar av grupper styrs inte 

uppdelningen av intresse och behov utan efter könstillhörighet. Endast 30 % av alla 

kränkningsanmälningar är gjorda av flickor och resterande anmälningar av pojkar, men 

för det mesta är pojkarna inblandade i flickornas anmälningar. Något som även 

framkom i detta arbete var att pojkar har problem med lägre studieresultat medan flickor 

har mer problem med undervisningssituationen där de upplever stress (Ibid).   

 

 Skolverket (2017a) skriver att eleverna har rätt att bli bemötta och behandlade utifrån 

den de är, oavsett kön eller annan bakgrund. De påpekar även att utifrån skolans 

värdegrund och demokratiuppdrag har skolans arbete med jämställdhet ett stort värde. 

Skollagen tillsammans med alla läroplaner tar upp att skolan aktivt ska arbeta för att 

motverka traditionella könsmönster. De betonar vikten av att inte bara förmedla 

kunskap om jämställdhet utan även att lärarna själva ska gestalta detta (Ibid). 

Även i Diskrimineringslagen (2008) samt i Barnkonventionen (Unicef, 2009) betonas 

vikten av att eleverna inte får diskrimineras på grund av könsidentitet.  

  

Enligt Eidevald (2009) är det bland annat de vuxnas förväntningar och hur de behandlar 

barnen som lägger grunden till hur barnen uppfattar kvinnligt och manligt. Det påverkar 

även barnen i deras eget könsskapande. I sin doktorsavhandling tar Eidevald upp sin 

studie som gjordes på föräldrar till nyfödda barn. Det visade sig att redan som nyfödd 

behandlas barnen på olika sätt beroende på vilket kön de har. När föräldrarna till en 

pojke tilltalade honom var det med fraser som till exempel vår lilla fighter, du är så 

smart eller din lilla vilding. Medan flickor tilltalades med vår älskling, du är så nyfiken 

eller lilla gumman. Om en pojkbebis var tyst försökte föräldrarna genast få igång 

honom till att bli mer aktiv men när en flickbebis var tyst fick hon vara ifred till dess att 

hon gav något ljud ifrån sig eller rörde sig. Detta visar att föräldrar omedvetet bemöter 

sina barn olika på grund av kön, redan från födseln. Barnen kläs även i könskodade 

kläder, får könskodade leksaker samt när de fått hår får de oftast en könskodad frisyr. På 

grund av detta späs samhällets förväntningar och även bemötande på utefter redan 

rådande traditionella könsroller (Ibid). Eftersom barnen får till sig så stor del av de 

stereotypa förväntningarna redan från födseln blir det sen svårt att i skolan helt bryta 

och få bort dessa tankesätt. Efter att Eidevald (2009) gått igenom både nationell och 

internationell genusforskning inom skolväsendet visade resultaten att både bemötandet 

och behandlingen av pojkar och flickor skedde efter de traditionella uppfattningarna 

kring kön som finns i samhället. För att jämställdhetsarbetet ska kunna förbättras, både i 

samhället och i skolan, krävs att det dikotoma tänkandet kring kön synliggörs. Med ett 

dikotomt tänkande menas att pojkar och flickor ses som varandras motsatser. När ord är 

dikotoma förstoras ordens olikheter och på grund av detta skapas ofta en hierarki vilket 

gör att det ena ordet blir överordnat det andra (Ibid). Detta är ett tankesätt som inte kan 

tillåtas i skolan på grund av sin negativa effekt på eleverna.     
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I Skolverkets (2004) nationella utvärdering för grundskolan beskriver man idrottsämnet 

som ett ämne mer avsett för pojkar än för flickor. Utvärderingen har visat att idrott är 

det enda ämnet inom skolvärlden där pojkar i regel har högre betyg än flickor. Samma 

mönster kan man också se när man läser av de högsta betygen (Mycket Väl Godkänd) 

där pojkarna oftare än flickorna får dessa betyg inom idrottsämnet. Skolverket uttrycker 

att intresset hos eleverna för idrottsämnet är stort men att en större andel pojkar delar 

detta intresse för idrott än andelen flickor. Detta speglas också i frågan om motivation 

till ämnet där pojkar känner sig mer motiverade än flickor och hela 15 % av alla elever 

(större andel flickor) anser att ämnet inte är till för dem. Vidare påpekar Skolverket att 

framtida mål och viktiga frågor för idrottsundervisningen bör vara att alla elever ska få 

utveckla en positiv självbild. De elever som inte anser att ämnet är till för dem bör 

uppmärksammas och alla elever skall ges möjlighet att utvidga sin fysiska, psykiska och 

sociala förmåga tillsammans med välbefinnande för varje enskild elev. (Ibid) 

 

3.2 Tidigare forskning  

Under denna rubrik beskrivs först samhällets påverkan av synen på jämställdhet. 

Eftersom eleverna påverkas av reklam för leksaker, kläder och andra stereotypa 

produkter som skönhetsartiklar och bilar, går vi sedan vidare in på elevernas lek 

(Sparrman, 2006). Efter det kommer tidigare forskning om lärarnas tankesätt om elever 

och jämställdhet då bland annat elevernas sätt att leka och vara tas upp men då kopplat 

till lärarnas beteende jämtemot eleverna. Vi går sedan vidare med lärarnas påverkan på 

eleverna eftersom deras attityd och reaktion påverkar elevernas tänk. Den forskningen 

är mest kopplad till lektionstid och skapandet av relationer mellan lärare och elever. 

Sedan går vi vidare in på ämnet könshomogena grupper och vad detta kan ha för 

betydelse för eleverna. Till sist presenterar vi våra tidigare studier i ämnet jämställdhet 

som genomförts via kvalitativa intervjuer med lärare. 
 

3.2.1 Samhällets påverkan 

Både Eidevald (2009) och Dotti Sani & Quaranta (2016) samt flera andra forskare 

påpekar samhällets starka påverkan på den rådande synen på könsroller. Till exempel så 

konkurrerar inte kvinnor och män på lika villkor i samhället och detta påverkar allas syn 

på könsroller. Via reklam och filmer förstärks ofta de traditionella könsrollerna men 

även bland populära leksaker, där de flesta superhjältarna är män och barbiedockorna är 

sminkade och har onaturliga kroppsproportioner. På klädaffärer är kläderna oftast 

väldigt könskodade. Pojkkläder är ofta blåa med superhjältar eller “coola” texter på 

medan flickkläderna ofta är rosa eller lila och har prinsessor eller liknande motiv på sig.  

 

I en studie som utfördes i 36 olika länder, bland åttondeklassare (Dotti Sani & Quaranta, 

2016), visade resultatet tydligt hur barnen i länder där könsrollerna i samhället var mer 

jämställt, själva hade en mer jämställd attityd till könen. 

Att reklam och filmer påverkar barnen är något som tydligt märks i deras lekar. 
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3.2.2 Elevernas lek  

Dyl & Wapner (1996) genomförde en studie i USA som bland annat tar upp hur 

eleverna leker utifrån kön. Det visade sig genom detta att pojkarnas lek ofta är mer 

handlingsinriktad än flickornas som är mer inriktad på tankfull lek där de försöker 

gestalta händelser från det vardagliga livet. I Dyl & Wapners resultat framkommer att 

de yngre pojkarna i skolan ofta leker med actionfigurer eller leker att de själva är dessa 

actionhjältar. Flickorna leker istället ofta med dockor och annat som kan kopplas till 

deras vardag. Både pojkarna och flickorna leker att de personifierar något/någon men 

skillnaden ligger i vad de personifierar. När barnen blir något äldre föredrar pojkarna att 

leka med sportartiklar och elektroniska spel, som till exempel tv- eller dataspel medan 

flickorna mer håller på med sina mobiler och är stolta över att visa upp ägodelar som 

visar på status (Ibid).  

  

Vad gäller leken på skolgården har Dragon & Shelin (2013) gjort en undersökning 

genom observationer och intervjuer som även här visar skillnader i vad flickor 

respektive pojkar väljer att göra och i vilka typer av gruppkonstellationer. Fotboll var ett 

pojkdominerat val på skolgården samtidigt som valet att leka med egna leksaker, 

linbanan och hopprep dominerades av flickor. Ett annat mönster visar sig sedan i denna 

undersökning när författarna undersöker vilka eleverna väljer att leka med och hur 

gruppkonstellationerna ser ut. Flickor leker i regel, utifrån denna undersökning, i en 

grupp som består av samma elever dagligen medan pojkarna istället varierar valet 

utifrån vad de väljer att göra. En aktivitet som däremot skiljer sig från dessa tydliga 

grupperingar var bolleken “king” där antalet pojkar och flickor var jämlikt under i stort 

sett varje rast som observerades av författarna (Ibid).     

 

Jarret et al. (2010) berör barns lek i sandlådan. Enligt denna undersökning kan man även 

här se mönster i hur barn leker och att det kan finnas skillnad på hur flickor och pojkar 

leker. Sandlådan var för det mesta dominerad av flickor, hela 73,2% av barnen där i 

bestod av flickor. Däremot förändrades denna procentsats till betydligt mindre om bilar 

och traktorer involverades och fanns tillgängliga i sandlådan. Jarret et al. menar att 

tillgängligheten av bilar och traktorer i sandlådan bidrog till att fler pojkar anslöt och 

procentantalet flickor minskade. Lärarna på skolan kan påverka elevernas lek genom val 

av leksaker som plockas fram. Men de kan även påverka dem beroende på vad de har 

för tankesätt om jämställdhet (Ibid). 

 

3.2.3 Lärarnas tankesätt 

I en studie som genomfördes i Sverige (Edström, 2010) framkom det under diskussioner 

i de studerade skolornas arbetslag att personalen (när de diskuterade jämställdhet hos 

barnen) ofta funderade över hur de skulle få flickorna att bli mer som pojkar. De 

önskade att de kunde ändra på att flickorna bar så mycket rosa kläder och att de skulle 

bli lite tuffare, som pojkarna. Så istället för att jobba för att motverka den rådande 

könskulturen var det flera skolor som i överensstämmelse med samhällets könsordning 

skattade ett pojkaktigt beteende högre än ett flickaktigt. Inom grundskolepolitiken anses 

pedagogerna, i de studier som Edström genomförde, vara både problemet och lösningen 
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på jämställdhetsproblematiken. Anledningen till att de ses som ett problem är bristen på 

män inom yrket, men i Sverige har det börjat läggas mer vikt på pedagogernas 

kompetens än på deras kön. Enligt Edström skulle pedagogerna på skolan behöva utöka 

sina kunskaper ytterligare angående jämställdhet då hon anser att det verkar vara mer 

fokus på ett likhetsperspektiv än på ett jämställdhetsperspektiv. De använder sig av en 

likhetsdiskurs där de försöker behandla pojkar och flickor så lika som möjligt och de 

vill få eleverna att vara lika. På grund av detta ser de flickornas rosa klädesplagg som ett 

problem. Problemet blir då hur lika de ska vara. Är jämställdhet att alla elever behandlas 

precis lika, nästan lika eller ska de istället behandlas efter hur de är som individ? Ska 

barnen ses som pojkar eller flickor i grupp eller som enskilda individer eller som både 

och (Ibid)? Enligt tidigare studier (beskrivs under kommande rubrik) brister arbetet med 

Skolverkets mål (Skolverket, 2017a) på grund av att lärarna har olika relationer, 

tankesätt och bemötande mot pojkar och flickor. 

 

3.2.4 Lärarnas påverkan  

I resultatet från Korpke & Harkins (2008) forskningsstudie (som är genomförd i USA) 

framgår det att lärare oftast inte har lika bra relation till pojkar som till flickor samt att 

eleverna behandlas olika beroende på kön. Som resultat av de ojämna relationerna 

mellan eleverna och lärarna kunde man se att lärare oftare hamnar i konflikt med pojkar 

än med flickor. Detta är viktigt att belysa då man kan anta att det finns en koppling 

mellan elevernas beteende och lärarnas särskiljning av eleverna i relation till deras 

kön.(Ibid) Denna typ av differentiering av eleverna har också Tsouroufli (2002) forskat 

kring och har även här kommit fram till att elever behandlas olika beroende på deras 

kön. I studien framkommer det att lärarnas krav och förväntningar på eleverna varierar 

beroende på kön och att det eventuellt kan vara lärarnas bakomliggande synsätt och 

värderingar som omedvetet förs över på eleverna. Beteendemönster som 

uppmärksammats i denna studie är traditionella könsmönster. Till exempel kunde det 

vara uppmaningar till flickorna att under lektionstid koncentrera sig och att de då hade 

förväntningar på sig att prestera. Detta samtidigt som pojkarna istället inte alls hade 

denna typ av press på sig. Samhället och elevernas omgivning hade istället någon typ av 

antagande om pojkar som rebelliska och ofokuserade inom skolan, vilket gjorde att 

fokus istället låg på flickorna, som enligt lärarna, hade förmågan att prestera.  

  

En annan studie som Salikutluk & Heyne (2017) genomförde i fyra europeiska länder 

berör också hur eleverna påverkas enligt traditionella könsmönster i skolan och i 

klassrummet. Här uppmärksammas attityder som stärker dessa könsmönster och som 

påverkar elevernas prestationer. Pojkarna har förmån inom ämnen som anses vara 

maskulina enligt omvärldens normer, det kan till exempel röra sig om matematik eller 

fysik och där presterar pojkarna bättre än flickorna i andra länder än Sverige. Detta 

anser Salikutluk & Heyne skulle bero på att samhället varken kräver eller förväntar sig 

att flickor ska prestera inom dessa ämnen. Däremot visar denna studie också att Sverige 

(jämfört med andra länder som involveras i denna studie) har flickor som inom dessa 

“maskulina” ämnen presterar lika bra som pojkarna, om inte bättre i vissa fall. 
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Anledningen till detta anses vara att vi i Sverige har uppmärksammat problematiken 

kring ojämställdheten i landet och dess skolor (Ibid).  

Problematiken kring lärares påverkan på elever har även Baig (2014) undersökt. Hennes 

studie stärker också den tidigare forskningen om att eleverna uppmuntras till saker 

förknippat med traditionella könsroller. Pojkarna i hennes studie uppmuntrades till 

exempel till att ta mycket plats och att leva upp till att ta ansvar för sig själva och sina 

nära, för att efterlikna en framtida fadersfigur. Flickorna fick istället guidning till att 

vara kreativa, pyssla och dekorera som i sin tur är väldigt stereotypa saker som 

förknippas med det feminina. Viktigt, anser Baig är att synliggöra lärarnas påverkan på 

eleverna samt att poängtera lärarnas och pedagogernas ansvar för jämställdheten i 

skolan (Ibid). Hur lärarna väljer att dela in sina elever i grupper kan även det påverka 

jämställdheten. 

  

3.2.5 Könshomogena grupper  

Tichenor, et al. (2015) har tidigare forskat om elevernas åsikter och attityder till 

könshomogena grupper i Canada. Enligt forskningen kunde man se övergripande 

positiva åsikter om könsuppdelade klasser, detta både ur lärande- och 

utvecklingssynpunkt samt sociala fördelar. Exempel på detta är att många flickor ansåg 

att de uppdelade grupperna bidrog till att de vågade prova nya saker som de inte kände 

sig bekväma med, samtidigt som de flesta pojkar uttryckte att de hade lättare att hitta 

fler kompisar i klassen. Detta bekräftar också Baker (2014) med sin forskning som 

berör könshomogena grupper i Australien. Han har undersökt klassens 

gruppkonstellationer under lektioner i musikämnet och menar att grupper som skapas 

ofta är könshomogena. Dessa konstellationer har visat ett positivt slutresultat under 

lektionens gång. Anledningen till detta, menar Baker, är att eleverna hittar ett bättre 

fokus och samarbetar mer effektivt och kreativt i könsuppdelade grupper. I en studie 

genomförd på tre svenska förskolor undersökte Månsson (2000) bland annat vilka barn 

som dominerade talutrymmet och som även fick mest uppmärksamhet. När hon 

använde sig av ett könsperspektiv kom hon fram till att det var pojkarna som 

dominerade de båda områdena men när hon istället använde sig av ett individperspektiv 

visade det sig att det i de tre grupperna (på de olika förskolorna) endast var en pojke per 

grupp som dominerade. När hon räknade bort dessa pojkar ur gruppen blev resultatet 

istället att det var flickorna som dominerade både talutrymmet och som dessutom även 

fick mest uppmärksamhet. Detta ger en inblick i hur felaktig bilden av en situation kan 

bli om till exempel pojkar ses som pojkar istället för enskilda individer. Alla pojkar är 

olika och detsamma gäller flickor (Ibid). 

Tapper & Alipour (2006) har studerat idrottsämnet genom intervjuer och observationer 

på två skolor i Blekinge. En av skolorna har valt att bedriva idrottslektionerna med 

uppdelade grupper, en med flickor och en med pojkar. Den andra skolan bedriver 

lektioner med blandade grupper. Genom observationer av lektioner samt intervjuer med 

lärare, elever och rektorer har de kommit fram till att flickornas situation inom 

idrottsämnet förbättras genom könsuppdelad idrott. Flickorna anses ta för sig mera i de 

könsuppdelade lektionerna och motivationen som tidigare varit tveksam har förbättrats 

genom samkönade idrottslektioner (Ibid). 
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3.2.6 Våra tidigare studier 

Vi har tidigare genomfört två kvalitativa intervjustudier genom att hålla intervjuer med 

sammanlagt sex lärare. Dessa är inte publicerade. Under resultatdiskussionen kommer 

vi att ställa resultaten från de tidigare studierna mot resultatet i intervjustudien med 

eleverna, för att se om de skiljer sig åt. Syftet med den tidigare studien med lärare var 

att skapa oss en uppfattning om hur de behandlar och tänker kring eleverna beroende på 

kön. Genom en tematisk analys delades svaren in i olika kategorier. Resultatet vi fick 

fram i studierna var att pojkar och flickor överlag leker på olika sätt, enligt 

respondenterna. Även om de sitter tillsammans i sandlådan eller bygger med till 

exempel kaplastavar så skapar flickor oftast tårtor, bakelser och byggnader medan 

pojkar skapar världar och vägar där de kan utöka leken genom att tillföra bilar och 

leksaksgubbar. Övergripande del av lärarna ansåg att pojkarnas lek är både mer 

högljudd och mer platskrävande än vad flickornas lek är och de förklarade att detta är 

okej eftersom det är så pojkar är. Detta resulterade även i att pojkar och flickor hade 

olika förväntningar på sig i leken och därför kunde en flicka lättare få en tillsägelse om 

att lugna sig vid livlig lek än vad en pojke fick. Något som tydligt framkom i våra 

studier var att eleverna ofta delas in i könshomogena grupper. Inom de flesta 

bollsporterna dominerar pojkarna och spelar på ett tuffare sätt och flickorna är oftast 

inte ens betrodda av pojkarna att delta eller kunna bidra. Dessa anledningar gör att 

flickorna inte vill vara med eller inte tycker det är roligt då det blir för hårda tag. På 

grund av detta delades ofta eleverna in i pojk- och flickgrupper i tron om att elevernas 

personliga utveckling skulle stimuleras bättre. I vissa lärandesituationer delades 

eleverna in i könshomogena grupper på grund av att pojkarna ansågs för störande och 

läraren ville på detta vis ge flickorna arbetsro. 

 

4. Metod   
Under denna rubrik beskrivs valet av metoder och varför just dessa valdes. Efter det 

kommer en beskrivning av de berörda skolorna och därpå förklaras hur urvalen gått till. 

Förberedelser och genomförandet beskrivs och avslutningsvis presenteras vilka etiska 

förhållningssätt som tillämpats under studien samt tillförlitligheten i arbetet.  

 

4.1 Val av metod 

Denna studie är kvalitativ och semistrukturerade intervjuer genomfördes i fokusgrupper. 

Eftersom syftet med studien var att undersöka om informanterna uppfattar att de 

behandlar och behandlas olika på grund av kön eller ej, var en kvalitativ studie det bästa 

valet eftersom en kvantitativ studie är bättre lämpad att använda när forskaren istället 

vill samla in numerisk data (Bryman, 2011). En kvalitativ studie ger en mer nyanserad 

syn på hur något är eller fungerar. I en kvalitativ metod som semistrukturerade 

intervjuer följs oftast ett förbestämt frågeschema men möjligheter finns till att ställa 

följdfrågor och gå djupare in på svaren som respondenterna ger. Valet att använda 

semistrukturerade intervjuer gjordes dels för att ha färdiga frågor (så att intervjuerna 

berörde samma ämnen) men även för att kunna ha frihet att ställa följdfrågor och be om 



 

10 

 

förtydligade svar av respondenterna. På det viset kan fokus läggas på viktiga saker som 

framkommer under intervjuerna och som kan leda till att tydligare få svar på studiens 

syfte. Detta var anledningen till att just denna metod valdes eftersom syftet var att så 

tydligt som möjligt synliggöra elevernas egna uppfattningar (Ibid). Frågeföljden i 

schemat lades upp med mer allmänna frågor i början för att börja samtalet lätt för att i 

slutet komma in på de lite mer allvarsamma frågorna. 

 

Fokusgrupper är när intervjuer med ett specifikt tema hålls med en grupp individer.  

Eftersom vår studie innehöll ett genomgående tema (jämställdhet) passade intervjuer i 

fokusgrupper bra att använda som metod och varje fokusgrupp (i denna studie) bestod 

av tre eller fyra elever. När intervjuer genomförs i fokusgrupper skapas möjlighet för 

forskaren att få en förståelse för varför människor har de åsikter de har samt att 

deltagarna tar del av varandras svar och utefter detta kan diskussioner skapas. Det som 

kan vara negativt med fokusgrupper är att respondenterna kan påverka varandra och att 

de svagare kanske inte vågar säga vad de tycker. När forskaren vill få fram flera olika 

åsikter är fokusgrupper ett bra redskap. Då studien genomförts av två olika personer 

som genomfört intervjuerna var för sig, skapar frågeschemat en likartad grund i 

intervjuerna. Detta medför ett enklare sätt att kunna analysera materialet trots att det 

genomförts av olika personer (Ibid). Vid skapandet av frågeschemat var det viktigt att 

tänka på formuleringarna för att motverka att ledande frågor ställdes. För att kunna 

uppfylla syftet i denna studie har en kvalitativ studie använts. Genom att använda oss av 

en kvalitativ studie har svaren som framkommit under intervjuerna varit utförliga och 

tydliga. Eftersom studiens syfte var att undersöka elevernas uppfattning om de 

behandlar och behandlas olika beroende på kön lämpade sig en kvalitativ studie bättre 

än en kvantitativ då en kvantitativ studie är bättre lämpad att använda när forskaren 

istället vill samla in numerisk data (Bryman, 2011). Enligt Bryman kan en kvalitativ 

studie ses som mindre trovärdig, resultatmässigt, på grund av att forskarens egna åsikter 

i det specifika ämnet kan påverka analysen av materialet. Detta är något vi haft i åtanke 

under arbetet med studien för att försöka eliminera risken för att det skulle ske.  

  

För att analysera det insamlade materialet användes en tematisk analys. Med detta 

menas att resultatet av intervjuerna delades in i olika teman med innehåll från 

intervjuerna. Till att börja med transkriberades det inspelade materialet. Det innebär att 

vi ett flertal gånger lyssnade igenom intervjuerna och antecknade vad de olika eleverna 

sade. Under transkriberingen antecknades inga namn på eleverna utan citaten ordnades 

in under rubrikerna pojke och flicka. Detta på grund av att det i studien var relevant att 

få en uppfattning av de olika könens åsikter och inte den enskilda individens. Efter att 

intervjuerna transkriberats kunde tydliga mönster urskiljas. Med dessa mönster som 

grund skapades olika teman relevanta till studiens syfte. Under varje tema 

sammanfattades elevernas uppfattningar.   

  

4.2 Beskrivning av de berörda skolorna  

Intervjuerna hölls på två olika skolor som båda är belägna i mellersta Sverige.  
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Den första skolan ligger centralt på orten i anslutning till ett villaområde och där går 

elever från förskoleklass upp till klass 9. Majoriteten av eleverna har svenskt ursprung 

och bor i närområdet kring skolan. Fritidshemmen är uppdelade i fyra avdelningar och 

använder sig av skolans lokaler samt ett rum som endast används till fritidsverksamhet. 

Skolgården har en fram och en baksida med skiftande utbud av aktiviteter.  

 

Den andra skolan ligger i utkanten av en större stad där utbudet av bostäder varierar 

från hyreslägenheter till villor. Skolan är en multikulturellskola där cirka 50 % består av 

elever med svenskt ursprung. Där finns två fritidsavdelningar med skilda lokaler men 

gemensam skolgård. Utbudet av aktiviteter varierar från bollspel till skogslek och 

gungor.  

 

4.3 Urval  

Då vi tidigare genomfört en studie med liknande frågeställning, men då riktat till lärare 

istället för elever, blev det naturligt att vi skulle intervjua elever som har dessa lärare. 

Detta för att kunna ställa resultaten från de båda studierna mot varandra för att se om 

lärare och elever delade samma uppfattning. På de utvalda skolorna var vi båda kända 

av elever och lärare sen innan. Kravet vi hade var att eleverna skulle vara inskrivna på 

skolans fritidshem eftersom tidigare studie även riktat sig till fritidshemmet. Denna del i 

urvalet var målinriktad för att forskningsfrågorna och urvalet skulle överensstämma 

(Bryman, 2011).  Då det var frivilligt att medverka i studien fick eleverna räcka upp 

handen om de var intresserade av att delta. Därefter delades missiv och 

tillståndsblanketter ut till dessa elever. Efter överenskommelse med de berörda lärarna 

samlades tillståndsblanketterna in av dem för att sen överlämnas till oss. I vissa klasser 

fick vi in det exakta antalet godkännanden som behövdes till studien vilket gjorde att 

inget vidare urval krävdes. I de klasser där godkännandena överskred behovet av 

medverkande slumpades deltagarna ut via lottning, detta i förhållande till förbestämt 

antal flickor (10 stycken) och pojkar (10 stycken) i varje intervju och klass.    

 

4.4 Förberedelser och genomförande 

Först av allt kontaktades skolorna och de berörda lärarna för att få deras tillstånd till att 

genomföra studien på skolan med deras elever. Efter klartecken från skolan skrevs ett 

frågeschema ihop som sen användes i tre pilotintervjuer. Dessa genomfördes med tre 

elever som intervjuades var för sig (inte i grupp) för att vi skulle få klarhet i om 

eleverna förstod och tolkade frågorna på tänkt sätt. Men dessa intervjuer blev även en 

träning för oss som skulle genomföra kommande studie. Genom att hålla några 

pilotintervjuer tränar intervjuaren upp sig och detta kan resultera i bättre respons i de 

riktiga intervjuerna (Bryman, 2011).  

  

Ett missiv delades ut till eleverna och eftersom det var barn som skulle intervjuas 

behövde även en tillståndsblankett för godkännande från elevernas vårdnadshavare för 

deltagande i studien samt inspelning av intervjuerna medfölja. I missivet (se bilaga 2) 

presenterade vi oss, förklarades vad syftet med studien var, hur intervjun skulle 
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genomföras och vilka frågor som skulle diskuteras. Även de etiska förhållningssätt som 

råder i studien förklarades samt datum för när godkännandet senast skulle vara 

inlämnat. Antalet elever som totalt skulle intervjuas beslutades vara 20 stycken. Av 

dessa skulle hälften vara flickor och hälften pojkar, i åldrarna 6-9 år. 10 elever 

intervjuades på vardera skola. Gruppkonstellationerna varierade under intervjuerna och 

på båda skolorna genomfördes en intervju i en könsblandad grupp bestående av två 

flickor och två pojkar. De två övriga grupperna var könshomogena där den ena gruppen 

bestod av tre flickor och den andra av tre pojkar.  

 

När godkännandet från vårdnadshavarna samlats in bokades datum och lokal (för 

intervjuerna) in på skolan. Bryman (2011) tar upp fördelarna med att genomföra 

intervjuer i en miljö som är bekant för både den som håller i intervjun samt för den som 

skall intervjuas, vilket vi tog fasta på. Detta för att det är lättare för den som intervjuar 

att förstå svaren de får när de är bekanta med lokalerna och verksamheten. För 

respondenterna skapar det en trygghet och en avslappnad miljö då de får sitta i en 

bekant omgivning. Även Olson & Sörensen (2011) betonar att respondenterna blir mer 

samarbetsvilliga när de sitter i en miljö som är trygg för dem själva.  

  

Intervjuerna genomfördes under två dagar på de båda skolorna och vi delade upp oss på 

varsin skola. På båda skolorna förfogande vi ett enskilt rum med möjlighet att stänga 

dörren för att undvika att eleverna blev distraherade och för att ingen annan skulle 

kunna höra vad som sades. Innan intervjuerna påbörjades arrangerades möbleringen i 

rummet så att alla i samtalet kunde sitta runt ett bord och tydligt se varandra. Detta för 

att undvika eventuella grupperingar samt för att undvika att själv (som intervjuare) 

hamna på en sida av bordet och på så sätt skapa känslan av ett förhör snarare än ett 

avslappnat samtal. Alla intervjuer spelades in med mobiltelefon för att underlätta 

transkriberingen av materialet. I inledningen av intervjuerna startade vi upp samtalet 

med lite lättsamt småprat och förklarade då även vad vi skulle prata om och betonade att 

inga svar kunde vara fel eftersom det var deras åsikter som efterfrågades. Viktigt för oss 

under hela intervjun var att vara noga med ordvalen, vilket vi även haft i åtanke när 

frågeschemat skapades. Detta för att inte ställa ledande frågor samt att undvika svåra 

ord som kunde skapa en maktställning över eleverna. Efter det gick vi in på 

intervjufrågorna och intog sen en medvetet passiv roll i samtalet för att ge utrymme till 

elevernas egna åsikter och diskussioner. Vid behov ställdes följdfrågor för att de 

behövde förtydliga sina svar.       

 

 

4.5 Etiska förhållningssätt  

I studien har vi tillämpat vetenskapliga rådets fyra etiska principer: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002).  

Med informationskravet menas att information om studien, vilka villkor som gäller samt 

även att deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när respondenten än känner för det, 

måste delges respondenterna och deras vårdnadshavare (när respondenterna är yngre 

än15 år) innan intervjuerna påbörjas. Även namn, institutionsanknytning (för att 
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underlätta eventuell kontakt), studiens syfte och vad studien går ut på skall ingå i 

informationsbrevet (detta brev kallas för missiv). Ett missiv (se bilaga 2) delades ut till 

vårdnadshavarna till de elever som frivilligt anmält sitt intresse för att medverka i 

studien. Vad gäller samtyckeskravet så innebär det att respondenterna själva ska 

bestämma över sin medverkan samt att vårdnadshavare (för barn under 15 år) måste 

skriva under en tillståndsblankett där de godkänner att deras barn får medverka i 

studien. På tillståndsblanketten som delades ut för denna studie fanns även ett 

godkännande med som tillät att intervjuerna fick spelas in. Med konfidentialitetskravet 

menas att alla uppgifter om respondenterna skall hålla största möjliga konfidentialitet. 

Alla anteckningar vad gäller uppgifter om personerna, ljudinspelningar eller 

transkriberingsanteckningar skall förvaras så att obehöriga inte kan ta del av 

informationen samt att respondenternas riktiga namn inte får användas i anteckningarna 

eftersom de inte ska kunna identifieras. Detta krav förklarades även i missivet som 

delades ut. Alla anteckningar som gjordes under arbetets gång skrevs med olika 

kodnamn för varje elev för att de inte skulle kunna identifieras. Beskrivning av skolan 

med mera får inte vara för detaljerad i det skrivna arbetet på grund av att skolan och 

respondenterna kan spåras och konfidentialiteten då bryts. Allt material hanterades 

enbart av oss, inga namn (varken elevernas eller skolans) nämns i arbetet. Detta för att 

eleverna ska vara helt anonyma och inte identifieringsbara, varken under arbetets gång 

eller i det slutgiltiga examensarbetet. Nyttjandekravet innebär att uppgifterna som 

kommer fram i studien endast får användas för forskningsändamål och de får ej lånas ut 

till någon annan (Ibid).   

 

Innan intervjuerna påbörjades tillfrågades de berörda lärarna om de gav sitt 

godkännande till att deras elever intervjuades i samma ämnen som de själva tidigare 

blivit intervjuade om. Detta på grund av att det kunde vara känsligt för lärarna om deras 

svar inte överrenstämde med elevernas. Samtliga lärare var positiva till att eleverna 

skulle få ge sina åsikter och de undrade även om de kunde få ta del av svaren för att 

kunna förbättra den del som eleverna eventuellt var missnöjda med. Lärarna fick 

information om att detta arbete kommer att finnas på DiVA (digitala vetenskapliga 

arkivet).  

 

Eftersom eleverna kände oss sen tidigare var det viktigt att försöka neutralisera rollerna 

(vi som lärare och de som elever) för att skapa en så avslappnad miljö som möjligt. I 

positionen som lärare kan det automatiskt skapas en outtalad makt över eleverna. För att 

utjämna glappet mellan positionerna som lärare och elev betonade vi vikten av att det 

var deras tankar och åsikter vi ville få reda på och vi talade även om att det på grund av 

det inte finns svar som är rätt eller fel. Detta för att minska eventuell press och 

nervositet. Under intervjuerna tog vi medvetet en passiv roll för att ge eleverna utrymme 

till fria samtal och diskussioner angående de aktuella ämnena. 

 

4.6 Tillförlitlighet i studie  

I kvantitativ forskning är validitet och reliabilitet viktiga kriterier för att ge en bild av 

studiens kvalitet (Bryman, 2011). Men i kvalitativ forskning, som inte innehåller någon 
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numerisk mätning, är dessa begrepp inte lika relevanta. Här passar det bättre att styrka 

studiens resultat med hjälp av att beskriva tillförlitligheten. Detta begrepp kan istället 

innehålla delar som överförbarhet, trovärdighet samt möjlighet att styrka och 

konfirmera studien. Denna studie kan anses ha överförbarhet på grund av att den 

genomförts efter ett frågeschema, vilket kan upprepas av andra. Däremot kan inte 

studien bli helt överförbar på grund av att alla människor påverkas av händelser och 

åsikter som ger dem en egen syn på olika ämnen, vilket kan påverka arbetet med 

analysen. Det är därför viktigt att göra sitt bästa för att koppla bort dessa förutfattade 

meningar under studiens gång, vilket vi haft i åtanke och arbetat efter under hela 

arbetets gång. Genom att inte medvetet tillåtit personliga värderingar att påverka arbetet 

kan detta styrka och konfirmera resultaten i studien. Något som (av kritiker till 

kvalitativ forskning) anser vara svårt är att det i olika samhällen kan finnas olika 

beskrivningar av den sociala verkligheten (Ibid). Under intervjuerna ställdes frågan till 

eleverna om vi uppfattat deras svar rätt, varpå det som de svarat upprepades. På så sätt 

säkerhetsställdes svaren för att inga missförstånd skulle ske.  

 
I vår studie intervjuades 20 elever från sex olika klasser och två olika skolor. Resultatet 

från denna studie kan inte generalisera alla elevers åsikter kring dessa frågor på grund 

av dess få antal respondenter (Bryman, 2011). Trots detta synliggörs elevernas 

uppfattning och genom det kan resultaten från de två studierna ställas mot varandra för 

att hitta eventuella likheter och skillnader. När resultaten presenteras under varje tema 

är det majoriteten av alla elever i denna studie som refereras som ”eleverna”. Eftersom 

svaren generellt överensstämde mellan eleverna kunde vi i studien göra en 

generalisering av elevernas svar. Däremot är det inte möjligt att i en semistrukturerad, 

kvalitativ intervju med ett litet antal personer ge ett generaliserat resultat till andra 

områden. För detta krävs en större och mer utspridd studie (Ibid).   

 

Enligt Bryman (2011) kan en kvalitativ studie ses som mindre trovärdig, 

resultatmässigt, på grund av att forskarens egna åsikter i det specifika ämnet kan 

påverka analysen av materialet. Detta är något vi haft i åtanke under arbetet med studien 

för att försöka eliminera risken för att det skulle ske.  

 

Eftersom intervjuerna genomfördes av två personer på olika håll kunde analysen ha 

blivit olika om intervjuerna analyserats av personer med olika sätt att se och höra. För 

att undvika detta samt för att skapa intern reliabilitet genomfördes arbetet med den 

tematiska analysen tillsammans.  

 

 

5. Resultat 

Här nedan redovisas resultatet i form av teman. Varje tema har en beskrivande text med 

ett citat från barnen. Ordningen på valda teman är densamma som frågorna ställdes 

under intervjuerna. Efter detta kommer en sammanfattning av resultatet. 
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5.1 Teman 

 
1. 75 % av eleverna leker med kompisar av samma kön vid inomhuslek 

 

Så mycket som 75 % av eleverna berättade att de enbart leker med kamrater av samma 

kön när de fick frågan om vilka de leker med inomhus. Den ena flickgruppen förklarade 

detta med att: pojkarna leker ofta för vilda lekar inne och det får man inte. På grund av 

deras ”regelbrott” valde flickorna att inte vara med dem och leka. Pojkarna förklarade 

den könshomogena leken med att: flickorna leker inte med ”såna” saker som vi när vi 

är inne. Då blir det inget kul. 25 % av eleverna i studien lekte med kompisar av båda 

könen vid inomhuslek. De tyckte inte könet på kompisen hade någon betydelse alls. De 

ansåg att: lek är ju lek, vem man än leker med. Två av dessa elever lekte alltid med en 

kompis av andra könet. 

 

 

2. Inomhus konstruerar pojkar byggen och rollekar medan flickor spelar 

spel, ritar eller leker rollekar med koppling till vardagen 

 

Vid frågan om vad eleverna leker med inomhus berättade pojkarna att de ofta bygger 

med kaplastavar eller lego. De bygger då upp vägar, hus med mera och integrerar sen 

andra leksaker i denna ”värld”. Till exempel så använder de sig av bilar som kör på 

vägarna, gubbar som bor där och djur (dinosaurier eller annat) som kommer och hotar 

människorna och förstör. Vanligt är även att pojkarna väljer att leka rollekar. De leker 

då att de är superhjältar, pokémons, ninjor eller krigare. Flickorna väljer istället att sitta 

och rita, spela sällskapsspel, pyssla eller leka rollekar. Skillnaden från pojkarnas 

rollekar är att flickorna istället leker mamma, pappa, barn eller skola. Dessa rollekar är 

mer kopplade till vardagen medan pojkarnas lek är kopplad till fantasifigurer och action. 

Den ena gruppen med flickor förklarade valet av lek inomhus på följande sätt: Om man 

typ börjar bygga med något sent så blir det så mycket att städa när man ska gå hem. 

Därför ritar vi mest när vi är inne. Så just deras val av lek bestämdes av att de snabbt 

skulle kunna städa när föräldern kom för att hämta dem. De två eleverna som alltid leker 

med en kompis av andra könet leker mest med ponnyleksaker eller mamma, pappa, 

barn.  

  

 

3. Utomhusleken bidrar till varierade och könsblandade grupper 

 

Vid frågan angående vad eleverna valde att leka och hur valet av lekkamrater såg ut vid 

utomhuslek kunde vi avläsa att de flesta av eleverna valde en varierad lek. Flickorna 

nämner att de brukar leka med samma kompisar under hela dagen i skolan och på 

fritids, oavsett om det är flickor eller pojkar de leker med eller om det är inomhus eller 

utomhus. Detta till skillnad från pojkarna som ofta väljer vem de leker med beroende på 

vad de leker. Däremot är det gemensamt för alla elever i vår studie att nämna aktiviteter 
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eller lekar på skolgården som de alla leker gemensamt med andra elever, oavsett kön. 

Exempel på dessa lekar kan vara kullekar, bollekar eller klätterställningar och annat 

som det finns avsatta utrymmen för att leka med på skolgården. Detta gör att de elever 

som känner för att vara med inte kan avgöra vilka de leker med, utan aktiviteten är fri 

för alla elever som vistas på skolgården. Ofta var valen många på rasterna och eleverna 

förklarade att leken kunde variera både vid val av aktiviteter och vid val av 

lekkompisar. 

  

  

4. Eleverna uppfattar att när de delas in i könshomogena grupper är det på 

grund av deras olikheter 

 

Vid frågan om lärarna någon gång delade in dem i grupper efter deras kön fick vi 

genomgående svaret ”nej”. Vid vidare samtal kring frågan visade det sig sen att det visst 

fanns tillfällen där de delades in i pojk- och flickgrupper. En elev uttrycker sig såhär: ” 

Nej, bara om vi ska någonstans. När vi ska bada. Då har vi ett pojkled och ett flickled.” 

Eleverna påpekade att lärarna ibland delade upp dem i olika led, ett bestående av pojkar 

och ett bestående av flickor. Detta ofta i situationer när de skulle förflytta sig utomhus 

från ett ställe till ett annat. Följdfrågan vi ställde var då ”Varför tror ni att lärarna delar 

upp er i dessa grupper” och svaren från eleverna blev till spekulationer om att det nog 

var smidigast så för läraren att veta hur många pojkar det var där och hur många flickor 

det var där. Vidare fick vi också i fyra av sex intervjuer höra att eleverna vid tillfällen 

delas upp i könshomogena grupper på idrottslektionerna. Eleverna berättade att dessa 

uppdelade lektioner ofta innehåller bollar och redskap. De ansåg att anledningen till 

detta är att man delas upp efter hur bra man är på den specifika aktiviteten. En elev 

uttrycker att: ”Ja men på fotboll och basket blir det ju lite konstigt att möta tjejer. För 

det blir ju tråkigt, för killarna att möta tjejer när killarna är ju jättebra på fotboll”.  En 

annan elev fyller i med ”Ja och jag tror att det är uppdelat lite för att tjejerna tycker att 

killarna hela tiden tar bollen och aldrig passar någon tjej.”  

 

 

5. Eleverna upplever att arbetet i skolan fungerar bäst i könsblandade 

grupper 

 

Trots vissa positiva åsikter om könsuppdelade grupper under förra kategorin är alla 

eleverna i slutändan överrens om att könsblandade grupper är det bästa. Respondenterna 

påpekar fördelar med blandade grupper och ställer det i kontrast med hur det blir om det 

istället skulle vara könshomogena grupper. Exempel på detta kan vara att det pratas mer 

om man bara är flickor eller bara pojkar och att det blir så mycket roligare att jobba om 

man är blandade grupper med flickor och pojkar.  En kille påpekar att han egentligen 

föredrar att spela fotboll med killar ”Men det borde ju kanske vara fem tjejer och sen 

killar som spelar. Då hade det ju blivit mycket bättre”. En tendens vi kan se i svaren vi 

fått är att vid uppdelade grupper uttrycker flertalet elever att det kan bli tråkigt i längden 

och att man tillslut tröttnar. Eleverna vill ha möjligheten att kunna välja en annan grupp 
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att umgås eller arbeta med. De anser även att de kan hjälpa varandra bättre när de jobbar 

i könsblandade grupper. 

 

6. Samtliga elever är eniga om att könet inte har någon betydelse 

 

Precis alla elever var helt överrens om att det inte spelar någon roll vilket kön man har. 

De ansåg att: Man ska vara sig själv. Alla barn är lika värdefulla. Det spelar ingen roll 

om man är tjej eller kille för det är ju typ samma sak. Nej det är bara olika kön. Det är 

ju ändå bara två människor. Enligt eleverna är de alla barn mer än de är två olika kön. 

Något som däremot framkom efter den ena intervjun, medan inspelningen fortfarande 

var på, var att en av pojkarna i ena gruppen började prata om en pojke som leker med 

dockor och detta började han och en annan pojke att skratta åt, vilket kan ge en antydan 

till att det enligt eleverna trots allt är skillnad mellan könen. 

 

5.2 Sammanfattning 

I relation till vår frågeställning angående hur elevernas lek ser ut kunde vi se att deras 

lek skiljer sig åt beroende på kön. Övervägande del av de intervjuade eleverna väljer att 

leka med kompisar av samma kön när de leker inomhus. Däremot så leker eleverna med 

båda könen vid utomhuslek. Det finns då mer aktiviteter att välja bland och lekarna är 

öppna för vem som helst som vill delta. Flickorna håller gärna ihop med samma 

kompisar hela dagen men när de leker ute leker de även med flera andra och könet 

spelar där ingen roll. Pojkarna bestämmer istället vilka de vill leka med efter vad för lek 

de ska leka. Vid lek inomhus brukar pojkarna bygga med kaplastavar, lego eller leka 

actionfyllda rollekar medan flickorna istället föredrar att rita, spela spel, pyssla, leka 

skola eller mamma, pappa, barn. När eleverna leker utomhus blir det oftast olika 

kullekar, bollekar, vara i klätterställningen eller annat som finns tillgängligt ute på 

skolgården.  

 

Vad gäller frågeställningen angående ifall lärarna gör skillnad på eleverna efter kön 

uppfattade eleverna att de delades upp i könshomogena grupper på grund av att det 

skulle bli lättare för läraren att ha koll på hur många pojkar och flickor som var där. De 

ansåg även att de vid idrotten delades upp på grund av att flickor och pojkar är olika bra 

på till exempel bollsporter. Om eleverna själva får välja vill de allihop arbeta i 

könsblandade grupper. Anledningen till detta var att de ansåg att det blir roligare, mer 

ordning samt att det blir lättare att hjälpa varandra.  

 

Vid frågan om eleverna anser att det spelar någon roll om man är pojke eller flicka 

ansåg samtliga elever att deras kön inte spelar någon roll alls. Det finns, enligt dem, 

inga situationer där det är en fördel eller nackdel att vara pojke eller flicka. Däremot 

visade samtalen under de tidigare frågeställningarna att pojkarna ansågs vara bättre i 

bollsporter än flickor medan flickorna uttryckte att pojkarnas lek var mycket stökigare 

och högljudd än flickornas. 
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6. Diskussion 

Här nedan (under metoddiskussion) diskuteras först hur bra metodvalen passade studien 

men även om resultatet kunde blivit annorlunda om andra val gjorts. Efter det kommer 

resultatdiskussionen där resultaten från vår studie ställs mot den tidigare forskning som 

beskrivs under bakgrunden. Resultatet från våra tidigare studier med lärare/pedagoger 

kommer även ställas mot resultaten från denna studie med elever.  

 

6.1 Metoddiskussion 

Vid ett flertal tillfällen under intervjuerna ställdes följdfrågor samt att förtydligande 

krävdes, vilket gjorde att den valda metoden visade sig vara ett bra val. Eftersom 

intervjuerna genomfördes var för sig var detta alternativ det mest passande då vi 

skapade ett frågeschema att utgå ifrån för att respondenterna skulle förstå frågorna på 

lika sätt. Frågeschemat användes under intervjuerna och eleverna fick stor frihet i sitt 

samtal på grund av att vi valt att anta en passiv roll i samtalet. Istället lyssnade vi aktivt 

på eleverna som reagerade positivt på att ha hela vår uppmärksamhet. Både i 

frågeschemat och under intervjuerna gjordes medvetna, omsorgsfulla ordval för att inte 

ställa ledande frågor, leda eleverna mot en speciell riktning eller använda oss av svåra 

ord som kunde skapa en maktställning över eleverna. Målet var att de skulle känna sig 

bekväma med att samtala om de valda ämnena utan att känna sig tvungna att fundera 

över vad de trodde att de förväntades svara. Trots detta finns en medvetenhet om att vi 

under intervjuerna omedvetet kan ha förmedlat våra personliga åsikter genom faktorer 

som minspel, kroppspråk, betoning av ord med mera. På grund av dessa faktorer kan 

eleverna ha påverkats. Intervjuerna genomfördes i en lugn och ostörd miljö för att skapa 

en så trygg och lugn miljö som möjligt. Överlag kändes det som att vi lyckades med det 

målet. Under den sista frågan, som gällde om flickor och pojkar är lika eller om det 

finns tillfällen då de skiljer sig åt, svarade en pojkgrupp att det inte var någon skillnad 

men lite senare satt de och skrattade åt att en pojke lekte med dockor. Detta fick oss att 

fundera över om respondenterna trots allt gav oss en del svar som de trodde att vi 

förväntade oss.  

 

När brevet (som innehöll ett missiv, frågeschema samt en tillståndsblankett) delades ut 

till eleverna valde vi att dela ut brev till alla elever som var frivilliga att ställa upp. Detta 

gjorde vi dels för att det skulle kännas rättvist för eleverna men även för att vi skulle 

öka chansen till att få tillbaka godkännande från fler elever än vad som behövdes för 

studien eftersom någon/några kunde vara sjuka eller lediga dagen för intervjuerna. På 

detta sätt försäkrade vi oss om att ha tillräckligt med elever att intervjua efter vårt 

förutbestämda antal. Vid valet att bifoga frågeschemat till vårdnadshavarna var vi 

medvetna om risken att vårdnadshavarna i förväg kunde samtala med sina barn om detta 

hemma. Eftersom det var elevernas spontana åsikter vi var ute efter bad vi 

vårdnadshavarna att inte prata med sina barn om detta före intervjun.  

När vi var till skolorna för att få skolans och lärarnas tillstånd till att intervjua eleverna 

fick vi responsen av lärarna att de gärna ville att vi skulle delge dem elevernas åsikter så 
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att de själva kunde bli hjälpta av dessa åsikter och kunde åtgärda sådant som de inte 

tyckte var bra.  

 

Eftersom vi tidigare gjort en liknande studie men då med lärare på dessa skolor valde vi 

att denna gång intervjua eleverna till dessa personer. Vi hade även en fundering om att 

istället för intervjuer med eleverna göra en observation av de lärare vi tidigare intervjuat 

för att se om verkligheten överensstämde med resultatet i den tidigare studien. Tillslut 

valde vi ändå att intervjua eleverna till dessa lärare för att jämföra lärarnas och 

elevernas resultat med varandra. Hade vi sett förbi möjligheten att jämföra resultatet 

mellan lärarna och deras elever kunde vi valt andra respondenter till våra intervjuer. 

Respondenterna kunde istället valts ut för att istället jämföra olika skolor, olika 

kommuner eller segregerade områden i en och samma kommun.   

 

Antalet respondenter bestämdes till 20 elever. Dels för att studien inte skulle bli för stor 

men även för att vi då lättare kunde dela upp antalet mellan de sex olika klasserna som 

skulle intervjuas samt att det fungerade bra med de gruppkonstellationer vi bestämt oss 

för. I Bryman (2011) framgår det att en kvalitativ, semistrukturerad intervju med ett 

mindre antal personer omöjligtvis kan ge ett resultat som generaliserar personer som bor 

på andra ställen. För detta krävs en större och mer utspridd studie. Vi är medvetna om 

det och vi har även tagit upp detta under tillförlitlighet av studie. Hade studien gjorts 

med fler respondenter samt en större geografisk bredd hade resultaten vi fått fram blivit 

mer tillförlitlig. Något som eventuellt kunnat ge ett annorlunda resultat är om studien 

istället genomförts på skolor med elever av stor blandad etnicitet. Som Dotti Sani & 

Quaranta (2016) kunde se i sin studie så har barn som bor i länder med ett mer 

framskridet arbete inom jämställdhet ett större jämställt tänkande. Hade respondenterna 

haft en större etnisk spridning hade resultaten kunnat se annorlunda ut. 

 

Vi valde att genomföra intervjuerna i fokusgrupper dels på grund av att vi på så sätt 

kunde få in flera respondenter under en och samma intervju vilket underlättade 

tidsmässigt. En annan anledning till detta val var att fokusgrupper ger respondenterna 

möjlighet till att skapa diskussioner och detta kan resultera i mer nyanserade svar. Det 

som istället kan påverka respondenterna negativt är att de kan påverkas av varandra i 

fokusgrupper. Risken finns att de starkare eleverna tar mycket utrymme under samtalet 

vilket kan resultera i att de svagare eleverna inte vågar eller ges utrymme att uttrycka 

sina åsikter. Detta ställer då högre krav på personen som intervjuar eftersom hen måste 

se till att alla elever ges utrymme till att höras och synas. Hade vi istället valt att 

genomföra enskilda intervjuer skulle risken att en elev försvann i mängden elimineras. 

Det negativa med detta hade istället kunnat vara att vi inte fått lika nyanserade svar som 

i en fokusgrupp då diskussioner som ofta bidrar till dessa svar inte kan skapas.  

Den lättsamma känslan vid en intervju i fokusgrupp hade inte varit lika lätt att skapa vid 

en enskild intervju. Den maktpositionen som elever kan känna hos lärare hade kunnat 

skapa känslan av ett förhör snarare än en lättsam intervju.       
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Vid planeringen av hur grupperna skulle se ut under intervjuerna valde vi att använda 

oss utav både könshomogena och könsblandade grupper. Detta på grund av att vi ville 

prova de olika varianterna på gruppindelningar för att se om det ena fungerade bättre än 

det andra. Eftersom vi inte skulle ställa de olika könens svar mot varandra gav detta oss 

möjligheten att prova de olika konstellationerna. Vi upplevde inte att det fanns någon 

skillnad mellan de olika gruppkonstellationerna trots att vi tidigare tänkt att 

könsblandade grupper kunde bidra till att det blev svårt att prata öppet om det andra 

könet. Med tanke på vårt resultat kanske könshomogena grupper trots allt bidrar till att 

respondenterna känner sig tryggare i samtalet då de oftast leker med kompisar av 

samma kön.   

 

I intervjuarbetet valde vi att genomföra intervjuerna på en varsin skola. Hade vi 

genomfört alla intervjuer tillsammans kanske vi tidigare upptäckt att eleverna sa en sak 

men verkade tänka en annan (under sista frågan) och då kunde vi utvecklat detta med 

fler frågor och möjligen fått andra svar. Vi var båda två kända av eleverna på skolan sen 

tidigare. Detta såg vi som en fördel på grund av att eleverna lättare kunde känna sig 

bekväma med oss och med intervjun på grund av att vi redan skapat kontakt och i viss 

mån en relation till eleverna. Olsson & Sörensen, (2013) menar att eleverna blir mer 

samarbetsvilliga när de känner sig trygga. Det blev även lättare att förstå lekar eller 

lekplatser som eleverna pratade om. Nackdelen med att de kände oss sen tidigare var att 

de såg oss som lärare som oftast genom detta har ett maktövertag på eleverna. För vår 

egen del var det negativt på så sätt att vi kunde ha förutfattade meningar om eleverna 

samt verksamheten. Men just detta hade vi diskuterat och var medvetna om för att 

försöka förhindra att det påverkade vårt arbete.   

 

Alla intervjuer spelades in för att underlätta analysarbetet och för att resultaten skulle bli 

så korrekta som möjligt (Bryman, 2011). När intervjuerna är inspelade så blir det inte 

bara lättare att lyssna på vad respondenterna svarade utan även hur de svarade, vilket 

kan vara svårt att hinna med att registrera under själva intervjutillfället. Valet att spela 

in intervjuerna bidrog också till möjligheten att lyssna igenom inspelningarna flera 

gånger och eventuellt upptäcka något som tidigare missats. Det som kan påverka 

intervjun negativt vid en inspelning är att respondenterna kan bli hämmade av att de 

spelas in. Detta kan göra dem oroliga, ofokuserade eller illa till mods (Ibid). Till viss del 

tror vi att några av eleverna blev påverkade av inspelningen trots att vi tydligt talat om 

att det endast är de personer som genomför studien som ska lyssna på inspelningen samt 

att vi förklarade att intervjun spelades in enbart för att hjälpa oss som höll i intervjun att 

minnas svaren på rätt sätt.  

 

Genom att använda oss av en tematisk analys skapades möjligheten att synliggöra både 

tydliga och lite mer vaga samband från intervjuerna. Denna metod underlättade 

förståelsen och analysen av de inspelade intervjuerna. I vårt gemensamma analysarbete 

framkom flera centrala teman i våra intervjuer. Dessa namngavs med rubriker som 

överensstämde med vårt syfte. Hade vi velat synliggöra alla elevernas åsikter bättre 

kunde en annan metod ha valts för analysen. Vi valde att göra en gemensam analys av 



 

21 

 

materialet för att inte skapa för olika kategorier som det sen skulle bli svårt att få ihop 

till något gemensamt. Resultaten visade trots allt att vi i stora drag hade fått liknande 

svar. Hade vi däremot analyserat på olika håll kanske vi upptäckt ett tema som nu 

uteblev vilket kanske gett oss ett bredare resultat. 

 

6.2 Resultatdiskussion 

Dyl & Wapner (1996) som har undersökt elevernas lek påstår att elevernas lek skiljer 

sig åt mellan könen. Det finns också grupperingar när det kommer till vilka pojkar och 

flickor väljer att leka med. I vår studie visade det sig att när eleverna leker inomhus blir 

leken till stor del könssegregerad, alltså uppdelad mellan könen. Flickor leker ofta med 

flickor och pojkar med pojkar. Detta resultat kan då stärkas i Dyl & Wapners 

undersökning där elevernas lek har olika inriktning beroende på kön och därför delas 

också elevernas lek upp mellan könen. Frågan om vad eleverna väljer att leka inomhus 

är därför också uppdelad. Pojkarna svarar att de ofta väljer att leka superhjältar och 

bygga med kaplastavar eller lego för att sen involverar bilar, djur och leksaksgubbar för 

att konstruera en värld av bygget. Denna handlingsinriktade lek menar Dyl & Wapner är 

typiska för pojkar att leka. Jarret et al. (2010) har gjort en avhandling som berör 

elevernas lek i sandlådan och kan då även här se att pojkar väljer att skapa världar 

genom att bygga vägar i sanden och involverar bilar och traktorer. Detta bidrog till att 

flickorna i sandlådan gärna avvek. I vår forskning visar det också att flickorna istället 

för byggnadslek gärna pysslar, spelar spel eller leker med dockor. Att leka med dockor 

är något som även pojkarna gör men i deras lek benämner man inte dockor som dockor, 

istället kallar de dessa leksaker för actionfigurer eller ninjor. Forskare som Eidewald 

(2009) och Dotti Sani & Quaranta (2016) diskuterar denna typ av uppdelade leksaker 

och påpekar samhällets påverkan av våra barn och unga. I filmer består ofta 

superhjältarna av män och därefter formas också leksakerna som barnen köper. Dessa 

actiondockor avbildas också på kläder där färgerna ofta är blå, svart, grå och grön. 

Barbie är också en docka men som istället avbildas på rosa och glittriga kläder. Alltså 

leker både pojkar och flickor med dockor, men många väljer ändå att benämna dessa 

olika. Detta tror vi är på grund av att ordet docka är ett könskopplat ord till flickor. 

 

Till skillnad från inomhusleken speglar utomhusleken en annan bild av vilka eleverna 

väljer att leka med och vad de väljer att leka i vår studie. Något som Dragon & Shelin 

(2013) menar från sin studie är att de sett olika mönster i de gruppkonstellationer som 

flickor och pojkar väljer att vara i under dagen i skolan. De menar att flickorna i regel 

leker med samma grupp av elever genom hela skoldagen medan pojkarna istället väljer 

lekkompisar beroende på vad de väljer att leka. Dessa mönster är något vi också kan se i 

vår studie. Utomhusleken är mer varierad, både ur val av lek och ur lekkompis-synpunkt 

men majoriteten av flickorna står fast vid sina lekkamrater även här. Däremot påpekar 

de att leken utomhus ger utrymme för andra elever att delta. Även detta är något som 

Dragon & Shelin (2013) nämner i sin studie om leken ”king” som på rasterna lockade 

lika många pojkar som flickor att delta. Vår studie visar att lekar som kull, bollekar och 

klätterställningen symboliserar denna typ av lek som lockar lika många flickor som 

pojkar. Alla dessa är lekar med avsatta utrymmen och bidrar till att eleverna inte längre 
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har mandaten att välja vem de leker med eftersom skolgården ofta brukas av alla elever 

på skolan samtidigt. Vill de leka i klätterställningen får man i så fall leka med alla 

elever som väljer att vistas där på rasten eller på fritids.  

Tapper & Alipour (2006) har undersökt effekten av könsuppdelad idrott för flickor i 

årskurs 5. Detta genom att studera idrottslektioner på två olika skolor i Blekinges län, 

där en av skolorna använder sig av uppdelade idrottslektioner för pojkar och flickor. 

Resultaten från den studien har visat positiva attityder till könsuppdelad idrott, dels från 

skolor som redan använder denna typ av undervisning men även från skolor som inte 

gör det. De skolor som inte har uppdelad idrott för pojkar och flickor ser dock fler 

möjligheter i att undervisa med denna typ av uppdelning. (Ibid) 

 

När vi diskuterade elevernas uppfattning om könshomogena grupper fann vi det 

intressant att det genomgående och spontana svaret från eleverna var att de inte delades 

in i könshomogena grupper. Det vi kunde spekulera i var att det fanns en möjlighet att 

dessa typer av indelningar av grupper inte är något som de lägger någon värdering i, att 

de inte ser indelningen som uppdelat mellan flickor och pojkar utan bara en generell 

gruppindelning. Det var först när vi ställde följdfrågor som eleverna kom på att de visst 

var uppdelade. Det kunde då vara i situationer där läraren behövde veta hur många 

flickor och pojkar det var på plats men även i specifika idrottslektioner som ofta 

innehöll bollspel eller redskap. Respondenterna diskuterade runt deras 

prestationsförmåga och egenskaper vid dessa uppdelningar och flera grupper var då 

överens om att de delas upp på grund av att pojkarna ofta är bättre på bollsport och 

redskap än flickorna och för att pojkarna ska kunna spela så bra som möjligt, samtidigt 

som flickorna ska få chansen att också få passningar.  

 

Tapper & Alipour (2006) har undersökt två skolor i Blekinge varav en skola permanent 

använder sig av könsuppdelad idrott. Detta på grund av att rektorn i samförstånd med 

lärare tror att detta ska påverka elevernas utveckling till det bättre. Detta stärks också i 

deras studie genom intervjuer med elever och lärare som anser att speciellt flickorna 

vågar ta för sig mera, vågar prova på nya saker och därför också utvecklas i större mån. 

(Ibid) Däremot så får respondenterna i vår studie också frågan om de föredrar att vara 

uppdelade flickor för sig och pojkar för sig. Endast två av tjugo respondenter anser att 

de vill ha idrotten uppdelad på det viset. Anledningen till detta beskriver de med att det 

blir roligare att mötas i en match flickor mot pojkar, för då har pojkarna större chans att 

vinna.  Alla de övriga respondenterna föredrar istället att ha “vanlig” idrott med pojkar 

och flickor tillsammans. Detta skiljer sig från den tidigare forskningen av Tichenor, 

(2015), Tapper & Alipour (2006) och Baker, (2014) som vi tagit del av. Dessa 

forskningar är från Canada, Australien och Sverige men överlag har dessa forskare 

kommit fram till att både lärarna men framförallt eleverna föredrar en könshomogen 

undervisning inom ämnen som idrott och musik. 

Något vi tycker är intressant och vill lyfta är det som Edström (2010) frågade sig i sin 

artikel, vad är jämställdhet? Ska vi se på eleverna som pojke eller flicka, som 

könsgrupper eller som enskild individ och hur vi än väljer, vad får det för 

konsekvenser? Som vi såg i Månssons (2000) resultat från sin observation angående 
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flickor och pojkars talutrymme i förskolan blev resultatet helt olika beroende på vilket 

perspektiv observationerna analyserades genom. När hon använde sig av ett 

könsperspektiv blev resultatet av studien att pojkarna dominerade talutrymmet och fick 

mer uppmärkssamhet men när hon istället använde sig av ett individperspektiv visade 

resultatet att det enbart var en pojke i varje grupp som dominerade talutrymmet. Genom 

att se förbi dessa enskilda elever kunde hon istället se att det var flickorna som 

dominerade både talutrymmet och tog mest plats (Ibid). Dessa resultat tycker vi är 

väldigt intressanta eftersom de tydligt visar att man inte kan generalisera elever efter 

deras könstillhörighet samt hur olika uppfattning man kan skapa sig beroende på vilket 

perspektiv man använder sig av.  

       

Vid frågan ifall det spelar någon roll om man är flicka eller pojke var alla elever rörande 

överens om att könet inte hade någon betydelse. Vi tänker att skolan och hemmet verkar 

ha gjort ett bra jobb med arbetet kring jämställdheten mellan könen. Detta berör 

Skolinspektionens (2018) och Skolverkets (2017) mål om att alla elever, oavsett kön 

skall behandla och behandlas lika och att skolorna aktivt skall jobba för att motverka 

traditionella könsmönster. Det vi som författare däremot blir fundersamma över är den 

sektionen i slutet av en av intervjuerna där respondenterna började tala om en annan 

elev. En av respondenterna förklarar honom som ”han som leker med dockor”, varpå de 

alla fnissar. Vid flertalet tillfällen under intervjuerna har respondenterna uttryckt åsikter 

som överensstämmer med stereotypa könsmönster. Det vi som författare frågar oss 

själva är hur många av eleverna som faktiskt gör skillnad på pojkar och flickor, 

pojksaker och flicksaker. Respondenterna har redan berättat för oss att det inte spelar 

någon roll om man är pojke eller flicka, men samtidigt så fnissas det åt att en pojke 

leker med en docka. Eidewald (2009) och Dotti Sani & Quaranta (2016) har båda 

forskat om samhällets påverkan av nuvarande syn på könsroller. De hävdar att genom 

samhällets skilda syn på kvinnor och män så påverkas också barnen. Avdelningarna för 

barnkläder är åtskilda och pojkarnas avdelning domineras av ”pojkfärger” som grönt 

och blått samtidigt som flickornas avdelning istället består av mycket rosa och lila. 

Dessa uppdelningar syns också till viss del inom leksaker för barn. Bilar, traktorer, 

robotar och dinosaurier finns på en avdelning medan dockor och matlagningssaker ofta 

är på en annan avdelning. Samhället skapar dessa glapp mellan flickor och pojkar och 

kanske är det också därför som leksaker blir betingade och förknippade med ett visst 

kön. Det kanske därför inte är så konstigt att respondenterna fnissar åt pojken som leker 

med dockor men frågan är om det är så vi vill ha det?  

 

Som författare av denna studie börjar vi också fundera över tillförlitligheten av svaren 

vi fått från våra respondenter. De påpekar allihop att det inte är någon skillnad mellan 

pojkar och flickor och att det inte spelar någon roll, ”det är ju bara olika kön” men 

situationen med respondenterna som senare i intervjun börjar fnissa åt en annan pojke 

som leker med dockor gör att vi börjar ifrågasätta svaren vi fått. Även under 

intervjuerna antydde de att pojkar och flickor beter sig olika på grund av deras kön. 

Skolan försöker uppnå målen genom att jobba med jämställdhet och allas lika värde och 
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att eleverna förstår innebörden av detta. Vi tror att det kan vara därför som vi fick så 

”korrekta” svar av respondenterna under intervjuerna, att de vet att alla är lika värda och 

att det inte är någon större skillnad på pojkar och flickor eftersom det är det de har fått 

lära sig. Däremot tror vi också att genom situationer och diskussioner (som till exempel 

den tidigare nämnda intervjun) kan bidra till att underliggande värderingar och tankar 

ändå kommer fram. Kanske hade dessa åsikter och värderingar också framkommit 

tidigare och tydligare om det istället hade varit ett samtal mellan enbart elever. Kanske 

vår position som vuxen och den tidigare bilden av oss som lärare påverkat eleverna att 

vilja ge oss svar som de trodde förväntades av dem.   

 

6.3 Vår tidigare studie  

Vi vill nu ställa resultaten från denna aktuella studien mot resultaten i vår tidigare 

studie. Eftersom vi i den tidigare studien intervjuade lärare och i detta arbete intervjuade 

deras elever vill vi se om det finns skillnader mellan lärare och elevers uppfattning om 

elevernas lek och hur de delas upp efter kön. I det tidigare arbetet undersökte vi hur 

lärarna behandlar och tänker kring eleverna beroende på kön. I den studien framkom det 

att lärarna kan se vissa skillnader i hur eleverna leker beroende på kön och de berättade 

också att de ibland delade upp eleverna i könshomogena grupper. En viss skillnad kan 

de se mellan hur pojkar och flickor är när de leker och hur de förhåller sig i ett 

klassrum. Bland annat nämner några lärare att pojkar är mer platskrävande i sin lek och 

överlag mer högljudda än vad flickor är. De påpekade också att detta var okej för pojkar 

eftersom det är så pojkar är. Deras högljudda och utspridda lek kan därför accepteras på 

ett annat sätt. Skulle däremot flickor ha samma typ av lek fanns det tillfällen då de 

lättare kunde få en tillsägelse eftersom de förväntas vara mer samlade i sin lek. Flera 

flickor i vår studie berättade att de ofta undviker att välja lekar som kräver mycket 

utrymme och tid för ihop plockning i slutet av dagen. De väljer istället att till exempel 

sätta sig och ritar för att snabbt kunna plocka undan när vårdnadshavare kommer för att 

hämta dem. Vi tror detta kan bero på att flickor har större förväntningar på sig att vara 

ordningssamma från föräldrar och lärare. Denna typ av differentierade förväntningar på 

eleverna är något som Tsouroufli (2002) undersökt och resultatet av studien visar att 

flickor har högre förväntningar på sig än vad pojkar har. Denna acceptans och de olika 

förväntningarna på elevernas beteenden är något som även Baig (2014) har undersökt. 

Hon har kommit fram till att eleverna uppmuntras till saker som är förknippade med 

traditionella könsmönster. Att lärarna påpekade att det är okej för pojkar att vara mer 

högljudda och livliga än flickor anser vi bekräftar att lärarna ser olika på eleverna 

beroende på kön. Precis som Baig påpekar så tror även vi att lärarnas förvätningar och 

underliggande åsikter om flickor och pojkar hjälper till att forma eleverna (Ibid). Denna 

typ av särskiljning av pojkar och flickor är dock ingenting som eleverna verkar ha 

reflekterat över när vi frågade om de behandlas olika men en grupp flickor påpekar dock 

att de inte vill leka med pojkarna inomhus på grund av deras vilda lekar när vi frågar 

vilka de leker.  

 

Att eleverna leker olika beroende på kön är något som alla lärare reflekterat över i den 

tidigare studien. Exempel på detta kunde vara i sandlådan där ögat lätt kan luras av att 
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både pojkar och flickor sitter där och leker tillsammans. Tittar man däremot lite närmare 

på vad eleverna specifikt leker så menade respondenterna att flickorna ofta skapar 

bakelser, tårtor och mat medan pojkarna istället byggde väger och hus för att sedan 

involvera bilar eller traktorer i sandlådan. Majoriteten av eleverna påpekar också att 

leken skiljer sig mellan flickor och pojkar men benämner inte skillnaden mellan leken 

på samma vis som lärarna gjorde i den tidigare studien.  

 

Lärarna berättade att de medvetet delade upp eleverna i könshomogena grupper vid 

flertalet tillfällen med syftet att elevernas personliga utveckling skulle stimuleras och 

förbättras. Dessa tillfällen var bland annat under idrotten och vid bollekar. De förklarade 

att pojkar ofta tar mer plats och har ett mer utvecklat och hårdare spel än flickor. Detta 

bidrog i sin tur till att flickor tar ett steg tillbaka och inte längre vill vara med och delta. 

Enligt Skolverkets (2004) nationella utvärdering för grundskolan anses idrottsämnet 

benämnas som ett ”pojkämne”. Utvärderingen har visat att pojkar generellt får högre 

betyg än flickor och att motivationen till ämnet är större hos pojkar än flickor. 

Skolverket menar att det är viktigt att alla elever ska få skapa sig en positiv självbild 

inom idrottsämnet och att det kanske kan motarbeta saknaden av motivation (Ibid).  

 

För att ge pojkarna utrymme för sitt hårdare och mer utvecklade spel samtidigt som 

flickorna får prova på utan att känna sig underlägsna på lektionen väljer lärarna i vår 

tidigare studie därför att stundtals dela upp grupper med pojkar för sig och flickor för 

sig. En elev i vår studie uttryckte under intervjuerna att ”Ja men på fotboll och basket 

blir det ju lite konstigt att möta tjejer. För det blir ju tråkigt, för killarna att möta tjejer 

när killarna är ju jättebra på fotboll”. Så en viss medvetenhet om elevernas olikheter kan 

vi ana hos eleverna själva. Det som är mest spännande anser vi vara att trots detta 

uttryck om hur olika det är för flickor och pojkar att spela fotboll så är det endast 25 % 

av eleverna som skulle föredra uppdelad idrott för pojkar och flickor. Denna grupp, 

bestående av pojkar, såg då möjligheten att få möta flickorna i fotboll och då vinna den 

matchen. Övriga 75 % ansåg att lektionerna skulle bli tråkiga och inte lika utmanande 

om de skulle delas upp i könshomogena grupper. Många forskare, bland annat Tapper 

och Alipour (2006), har undersökt könhomogen idrottsundervisning där eleverna ser 

fördelar med detta. Eleverna i den undersökningen såg fördelar i deras personliga 

utveckling och ansåg att pressen från de andra eleverna försvann, vilket bidrog till att de 

vågade prova nya saker utan rädsla för att misslyckas (Ibid).  

 

Överlag kan vi se en skillnad mellan lärarnas och elevernas uppfattning om 

uppdelningar av könshomogena grupper. Lärarna anser att det är för elevernas bästa och 

till fördel för deras utveckling som de delas upp i dessa grupper medan eleverna själva 

anser att de jobbar bättre i könsblandade grupper. Däremot nämner lärarna i den tidigare 

studien flera tillfällen då elevernas delas upp i pojk- och flickgrupper på grund av olika 

behov i gruppen medan eleverna inte reflekterat över att de blir uppdelade speciellt ofta. 

Detta tänker vi kan vara ett tecken på att eleverna inte lägger någon värdering i hur de 

delas upp i skolarbetet, om det är flest flickor eller pojkar i deras grupp. Detta medan 

lärarna faktiskt har ett syfte bakom dessa uppdelningar.  
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6.4 Slutsats och vidare forskning 

Idag anses jämställdheten vara hög i Sverige jämfört med många andra länder. Vi talar 

om alla människors lika värde och att behandla människor likadant oberoende på kön. 

Skolan är den verksamhet där barn i Sverige spenderar större delen av sin uppväxt i och 

skolan ska därför driva det fortsatta arbetet för jämställdheten vidare. Skolverket 

tillsammans med Skolinspektionen och skolans alla läroplaner har därför uppsatta mål 

och riktlinjer som stärker arbetet mot jämställdhet i skolan. Det vi kan se genom vår 

studie är att de allra flesta eleverna är väldigt medvetna om att det inte ska spela någon 

roll om man är pojke eller flicka men att det ibland omedvetet kan uttryckas åsikter och 

värderingar som inte riktigt stämmer överrens med jämställdheten som eleverna 

uttrycker. Det hade därför varit intressant att genom observationer undersöka hur 

eleverna beter sig mot varandra, kan det finnas skillnader mellan hur pojkar och flickor 

beter sig mot varandra? Och behandlar de varandra lika, med samma respekt och 

värdighet mot alla elever på skolan?  

 

Eftersom vi tidigare gjort en intervjustudie med lärare skulle man också kunna tänka sig 

göra en observation över samma lärare för att se om det dem uttryckt sig göra i sitt 

arbete verkligen stämmer överrens med hur de handlar och ter sig i den dagliga 

verksamheten.  

 

Något som är väldigt aktuellt i dagens samhälle är också den integrering av nyanlända 

som kommer till Sverige. Många kommer från andra kulturer där synen på 

jämställdheten inte alltid stämmer överrens med synen på det i den svenska kulturen. 

Barnen i de nyanlända familjerna börjar i skolan här i Sverige och därför skulle en 

vidare forskning kunna undersöka elevernas syn på jämställdhet och vad det innebär för 

att sedan se om det finns skilda åsikter om detta beroende på vilken kultur man kommer 

från. En sådan forskning skulle eventuellt synliggöra glapp mellan elevernas synsätt 

men också visa mönster som kräver vidare och framtida arbetsområden på skolan för att 

främja jämställdheten.  

  

Som vi tidigare diskuterat är det dagens barn som i framtiden kommer att driva 

samhället i Sverige. Det är därför viktigt att vi i skolan jobbar för att ge eleverna bra 

värderingar inom bland annat jämställdhet för att ta med sig vidare i livet.  
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8. Bilagor 

 
Bilaga 1   Frågeschema 
 

 

 

 

1. Vilka lekar brukar ni leka inomhus och med vilka?  

 

 

2. Vilka lekar brukar ni leka utomhus och med vilka?   

 

 

3. Delar läraren någon gång upp er i pojk- och flickgrupper?  

            Om nej, tycker ni att de borde det, i så fall när och varför?  

            Om ja, när? Är det bra eller dåligt? Varför? 

 

 

4. Spelar det någon roll om man är pojke eller flicka? I så fall när och varför?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 2            Missiv 
 

 

Hej! Vi kontaktar dig i egenskap av vårdnadshavare för (elevens namn).  

Vi är två studenter som utbildar oss till fritidslärare på högskolan i Gävle.  Just nu 

arbetar vi med vårt examensarbete där vi tidigare har gjort intervjuer med (elevens 

namn) lärare om ifall barnen behandlas olika beroende på kön. Nu vill vi även få 

barnens syn på detta för att sen se om det finns skillnader mellan barnens och lärarnas 

uppfattning.  För att undersöka detta kommer vi att ha gruppsamtal med barnen i mindre 

grupper. I grupperna kommer vi fråga barnen om deras åsikter kring ämnet. Samtalen 

kommer att spelas in för att vi lättare ska kunna analysera informationen senare. Ni får 

det här brevet för att ni ska kunna ta ställning till om ert barn får delta i undersökningen 

eller inte. Vi uppskattar att samtalen kommer att ta cirka 30 minuter och vi kommer att 

hålla till i ett grupprum på skolan.  

Viktigt att veta för dig som vårdnadshavare är att vi tillämpar forskningsetniska 

principer. Med det menas att vi först skickar ut ett brev med information och en 

samtyckesblankett. All information behandlas efter konfidentialitetskravet samt kraven 

för nyttjanderätt. Detta innebär att det är helt frivilligt att delta i vår undersökning och 

att man när som helst kan välja att avbryta sitt deltagande. Allt material kommer enbart 

att hanteras av oss. Inga namn på vare sig skola eller barn kommer att nämnas i vårt 

arbete för att barnen ska vara helt anonyma.  

Blanketten lämnas in till barnets lärare senast fredagen den 13:e april.  

 

Hör gärna av er om ni har några frågor!  

Sara Södervall  

Tel nr: 070-5547446  

Mail: ofk15ssl@student.hig.se  

Malin Danielsson  

Tel nr: 073-9811050  

Mail: ofk15mdn@stundent.hig.se   

 

Kontaktuppgifter till handledare:  

Åsa Carlson, Högskolan  i Gävle,  

Mail: asacan@hig.se. 

 

Med vänliga hälsningar Sara Södervall och Malin Danielsson  
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Bilaga 3   Hur vi sökt litteratur 
 

 

Diva (digitala vetenskapliga arkivet) – fulltext – refereegranskat – utbildningsvetenskap 

 

EBSCOhost – gender differences – fulltext – peer review  

 

EBSCOhost – gender differences education – full text – peer review – Academic 

Journals 

 

EBSCOhost – gender groups – full text – peer review – Academic Journals 

 

EBSCOhost – teachers behaviour gender – full text – peer review – Academic Journals 

 

 

 


