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Sammanfattning:  
Syftet med uppsatsen var att undersöka hur lärare inom idrott och hälsa ser på likabehandling 

och hur det arbetas med detta på skolorna. Fem lärare observerades under totalt 20 tillfällen 

och intervjuades därefter. Resultatet från undersökningen var att pojkar fick flest interaktioner 

där lärarna tog initiativ. De flesta interaktioner var i form av tillrättavisningar. Även för 

flickorna var tillrättavisningar den dominerade formen av interaktioner. Lärarna påpekade 

under intervjuerna att eleverna ska behandlas individuellt och att inga skillnader mellan könen 

bör göras. En slutsats av arbetet blev att alla, med andra ord lärare, elever och skolan som 

institution, har ansvar för att likabehandling uppnås. Dessa tre aktörer är beroende av varandra 

för att arbetet med likabehandling ska fungera, men resultatet från intervjuerna visade även att 

samspelet mellan lärare-elev och elev-lärare var något extra viktigt för att få en fungerande 

undervisning. 
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det slutgiltiga resultatet. Avslutningsvis vill jag tacka min familj för all hjälp och de 

kurskamrater som funnits till hands för mig under arbetets gång. 
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1 INLEDNING 
Små gossar, de skola sig lära att sträva, 

Plantera och gräva 

Och kunna i arbetet väl hålla ut, 

Så bli de duktiga karlar till slut. 

 

Små flickor ska’ lära att tålamod öva; 

Vad de mest behöva, 

I livet, det är att med lugn härda ut, 

Så blir de förståndiga kvinnor till slut. 

(Efter Mathilda Langlet, 1832-1904, aktiv skribent av barnböcker och yrkesvägledning)  

 

(Tallberg Broman 2002, s.85) 

 

Detta inledande citat påvisar att pojkar och flickor har haft olika utbildningar historiskt sett 

utifrån hur deras framtida roll i samhället såg ut. Det kan vara en hjälp att se hur skolans 

arbete och utformning har förändrats fram till idag. 

 

Den här undersökningen behandlar om och hur lärare i idrott och hälsa gör skillnad på pojkar 

och flickor i undervisningen. I skolan innebär jämställdhet att flickor och pojkar ska få samma 

möjligheter att finna, undersöka och stärka sin egna personliga utveckling (Sandberg 2002). 

Detta ämne anser jag vara väldigt viktigt för mig som blivande lärare då ett jämställt samhälle 

börjar i skolan. Därför är det viktigt för oss lärare att arbeta mycket med detta, både för vår 

egen och elevernas skull. Det innebär i praktiken att vi är tydliga inför eleverna med att vi inte 

gör skillnad, att alla elever har samma värde och att alla åsikter är lika viktiga. Alla ska känna 

sig välkomna och sedda i skolan, eftersom det är en plats där elevernas framtid formas.  

 

Under min verksamhetsförlagda utbildning hörde jag lärare prata i lärarrummet om hur 

mycket enklare det var att höja rösten åt pojkarna än åt flickorna och det var då som mina 

funderingar kring arbetet startade och började utformas. Efter detta funderade jag även en hel 

del på hur jag själv jobbar vid de tillfällen jag får vikariera och var jag står i frågan om hur jag 

gör skillnad. Kopplar jag tillbaka till det lärarna pratade om att höja rösten vill jag inte påstå 

att det är lättare att höja rösten åt pojkarna utan att det för mig mer handlar om att de tar mer 

plats och hörs mer, vilket leder till att jag som lärare oftare kan behöva höja rösten för att säga 

åt dem. 

 

Frågor växte fram och jag började fundera kring vad jag ville få ut av undersökningen. Hur 

hanterar lärarna pojkar respektive flickor på lektionerna? Vad är lärarnas syn på behandlingen 

av flickor respektive pojkar och vad är deras egna känsla om hur de jobbar? Hur ser lärarna på 

begreppet likabehandling, vad är deras förklaring på begreppet? Finns någon gemensam 

tankegång eller har alla lärare sin egen? Jag vill ta reda på vad lärarna själva tycker behövs för 

att utveckling ska ske inom området likabehandling både hos dem som enskilda lärare, men 

också inom skolan.  

 

Syftet med detta arbete är att hjälpa mig själv och andra blivande lärare i arbetet med 

likabehandling, samt att kunna ge nuvarande lärare en tankeställning om hur de själva arbetar 

med detta. Jag vill att arbetet ska visa tendenser på hur det ser ut i dagens skola och hur 

arbetet med likabehandling utövas hos lärarna. Jag vill också ta reda på om lärarna anser att 

fortbildning inom likabehandling är nödvändig och några av deras tankar på hur den 

fortbildningen skulle kunna gå till väga.  
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Lagen om barns och elevers lika värde ger goda skäl till att fundera över hur undervisningen i 

idrott och hälsa förhåller sig till kön (Larsson & Meckbach 2007).  

1.1 Bakgrund 

Enligt läroplanen Lgr 11 är människans okränkbarhet, individens frihet och integritet, 

människors lika värde, jämställdheten mellan män och kvinnor och solidariteten mot de svaga 

och utsatta i världen de värden som skolan är skyldiga att gestalta och förmedla till eleverna. 

Lgr 11 skriver att det sätt som flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, alla de krav 

och förväntningar som ställs på eleverna är en bidragande faktor till hur deras uppfattningar 

om vad som är kvinnligt och manligt ser ut. Skolan har ett ansvar att motverka de traditionella 

könsmönster som finns i dagens samhälle. Skolan ska sträva mot att vara en plats som skapar 

trygghet och vilja och lust att lära genom att vara skapa en social gemenskap. I skolan har alla 

elever rätt till att få utvecklas, känna glädjen över att lyckas och få vara med om den 

tillfredsställelse som sker vid framsteg och när man övervinner svårigheter (Lgr 11 2011). 

Detta överensstämmer med det som diskrimineringsombudsmannen påpekar om att skolan 

ska arbeta mot att eleverna ska få lika rättigheter och möjligheter i skolan. Det ska uppfyllas 

oberoende kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning eller sexuell läggning. 

Skolan ska arbeta för att främja allas lika värde och därför ska skolan ha en 

likabehandlingsplan för att uppnå detta (Diskrimineringsombudsmannen 2010). 

1.2 Litteraturgenomgång 

Detta avsnitt kommer att ta upp tidigare forskning kring lärares bemötande av pojkar och 

flickor. Vidare beskrivs det hur genus kan definieras, hur det sett ut historiskt fram till idag 

och hur lärarna själva ser på detta. 

 

1.2.1 Lärare-elev interaktion 
Detta kapitel kommer att ta upp hur lärarnas interaktion med eleverna ser ut i allmän 

bemärkelse i skolan utifrån den forskning som använts. 

 

I klassrumssituationer är det viktigt för lärare att tänka på att eleverna lär sig även genom att 

observera andra, vilket leder till att lärarens förhållningssätt till andra elevers beteenden blir 

viktigt (Kimber 2008). 

 

Öhrn (1990) skriver om en studie där man observerade högstadieelever i årskurs sju. 

Resultatet visar att pojkarna i klasserna oftare tar kontakt med läraren för att både få hjälp och 

kommentera, kritisera eller föreslå något än vad flickorna i klasserna gör. Hon hänvisar även 

till en norsk studie av Ericsson & Rudberg (1983a, 1983b) där tre klasser observerats under 

26 timmar. I två av dessa klasser vände sig lärarna oftare till pojkarna än till flickorna och det 

intressanta i denna studie är att trots att det var flickorna som sökte kontakt oftast så vände sig 

lärarna ändå till pojkarna flest gånger (Öhrn 1990). 

 

Öhrn (1990) skriver i sin avhandling att i fem av de sju grupper hon observerat är det pojkarna 

som har en framträdande position vad gäller interaktioner med läraren. Hon kom fram till att 

det är pojkarna som oftare tar offentlig kontakt med läraren än vad flickor gör och lärarna 

vänder sig oftare till pojkarna vad gäller skolarbetskontakter och tillrättavisningar. I de övriga 

två grupperna, där flickorna har merparten av kontakterna, är skillnaderna inte lika tydliga 

som i de grupper där pojkarna dominerade.  Ett generellt mönster hon ser är att det inte finns 

något ämne där flickorna dominerar utan pojkarnas dominans i interaktionerna är 

överskridande. Det som kommer fram i hennes undersökning är att tillrättavisningar oftast 

riktas mot pojkar. Det som hon menar är elevbeteenden som ger upphov till tillrättavisningar 
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som exempelvis prat, störande beteenden och tuggummi och dessa är även de största 

faktorerna som tar upp mellan 90 och 100 procent av de tillrättavisningar hon ser i 

undersökningen. Även Gannerud (2001) påvisar i sin forskning att pojkar är den grupp som 

dominerar lektionerna sett till de interaktionsmönster i klassrummet där de får mer tid och 

uppmärksamhet av lärarna än vad flickor får (Öhrn 1990; Gannerud 2001). 

 
Man kan fråga sig om det sätt på vilket en del flickor reagerar på kritik innebär att lärare 

drar sig för att tillrättavisa dem. Några exempel från observationerna antyder att flickor 

åtminstone ibland tycks undslippa kritik. Att som utomstående observatör bedöma 

rimligheten i tillrättavisningar är naturligtvis ytterst svårt. Vad jag noterat som ”händelser” 

är några tillfällen när flickor inte fick tillrättavisningar för sådant som brukade föranleda 

kritik i klasserna. Totalt handlade det om fem episoder, där flickor antingen inte 

tillrättavisades trots att de var störande eller bråk mellan en flicka och en pojke resulterade i 

att endast pojken blev tillsagd.(Öhrn, 1990, s.96)  

 

Kimber (2008) skriver att läraren ska se eleverna när de gör något bra och visa det, samtidigt 

som man helst ska ignorera de saker man ogillar att de gör. Det kallar hon selektivt seende. 

Att man ska ignorera det man ogillar passar inte in på allt som sker, utan det gäller att värdera 

situationen och behövs det att man ingriper ska man göra det och då göra undantag från detta. 

Om man som lärare enbart uppmärksammar elever när det gör något fel eller dumt, leder det 

oftast till att de fortsätter med samma stil för att fortsätta få uppmärksamheten från läraren. 

Många elever anser att de hellre gör något dumt än att de inte blir sedda alls av läraren 

eftersom de vill ha uppmärksamhet under lektionen. Kimber (2008) anser även att lärare kan 

tacka eleverna de gånger de gör som läraren vill eller uppför sig på ett sätt som uppskattas. 

Fler exempel på när lärare kan tacka eleverna är när de hjälper till, när de plockar undan 

saker, när de ställer upp stolar, torkar bord och så vidare. Vad gäller uppmaningar är det 

viktigt att tänka på att berätta vad det är man vill istället för att tala om för eleverna vad man 

inte vill (Kimber 2008). 

 

Lärare bör absolut undvika det Kimber (2008) nämner som sänkningar i skolarbetet. 

Sänkningar är kommentarer, miner eller gester som tolkas som att det eleven gör eller har 

gjort inte duger. En sänkning skiljer sig från kritik genom att läraren tar ansvar för det som 

sägs eller görs vid kritik medan detta inte görs vid en sänkning. Vid kritisering talar lärare om 

vad de tycker och ger den kritiserade chansen att göra något åt det. Vid en sänkning indikeras 

felen och inga förbättringsmöjligheter ges (Kimber 2008). 

   

1.2.1.1 Idrott och hälsa 
Forskning inom ämnet idrott och hälsa har också behandlat frågor om interaktion mellan 

lärare och elev. 

 

Det bemötande eleverna får från läraren och hennes/hans agerande kan bidra till att skapa 

normer för hur gruppen agerar och hur varje individ i gruppen agerar genom t.ex. ett ökat 

intresse till ämnet eller ett avståndstagande. Det kan exempelvis vara när lärare pratar om 

konsekvenser av olika handlingar som det upplevs av eleverna som order eller rådgivning. 

Det man även säger vid order och rådgivning är att man anser det säkrast att berätta för dig 

som elev vad som gäller eftersom du inte förstår det på egen hand (Hultgren 2011).  

 

Hultgren påvisar även vikten av hur läraren ställer frågor till eleverna. Han nämner frågan 

”Varför har du glömt idrottskläderna?” som ett exempel. Frågor som inleds med Varför 

tenderar ofta att leda till att lägga skulden på eleven och svaret blir ofta försvarstal och ”vita 

lögner” som han nämner. Fortsättningsvis blir det lätt att läraren lägger all press på eleven att 
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lösa detta genom att säga saker som ”Se till att det fungerar nästa gång”. Istället för Varför 

anser han att man ska använda frågor som inleds med Vad och Hur. Dessa frågor inleder till 

diskussion och öppnar upp för att hjälpa eleven med att lösa problemet med exempelvis 

glömda idrottskläder som vad som kan göras för att eleven vid nästa lektion har kommit ihåg 

idrottskläder (Hultgren 2011). 

 

Lundvall & Fagrell (2011) påvisar i sin observationsstudie att idrottsaktiva pojkar var de som 

fick mest uppmärksamhet före idrottsaktiva flickor och pojkar som inte var idrottsaktiva. De 

som fick minst utrymme under lektionerna var de flickor som inte idrottade utanför skolan. 

De påpekar också att lärarna de observerade inte var medvetna kring genus och den 

genusordning som fanns på skolan för att kunna förändra dessa mönster (Lundvall & Fagrell 

2011). 

 

1.2.1.2 Icke-verbal kommunikation 
Genom språket kan vi dela våra tankar med andra, men detta kan även ske genom gester och 

minspel för att skapa ytterligare förståelse för varandras känslor. Den icke-verbala 

kommunikationen används för att ersätta ord, komplettera och förstärka det budskap sändaren 

vill ge ut och uttrycka känslor (Nilsson & Waldemarson 2007). 

 

Gester och kroppsställningar är exempel på signaler som vi kan använda för att skicka ut 

budskap utan att ens behöva använda ord, men även hur vi använder rösten kan påverka 

genom vilket tonläge, tempo och betoningar som används. Backlund (2006) skriver vidare om 

hur tolkningar av kroppsspråket kan ske och de olikheter som kan finnas vid tolkningarna. Det 

kan bero på kulturell skillnad som gör att man missförstår varandras kroppsspråk. Vi 

använder flera hundra olika signaler med kroppen under ett samtal. För att orden ska få den 

betydelse vi vill att de ska ha krävs rätt kroppsspråk (Backlund 2006). 

 

Nilsson & Waldemarson (2007) nämner olika sätt att tolka ansiktet genom att t.ex. ansiktet 

öppnas upp vid glädje och förvåning medan det dras samman vid vrede och avsky. En rynkad 

panna kan tolkas som misstänksamhet hos personen. De skriver vidare om kroppen som en 

del av människans personlighet. Vi uppfattas av andra genom hur vi står, sitter eller går. 

Vidare beskrivs gester som något som kan ersätta långa beskrivningar om mottagaren är av 

samma kulturella teckenvärld som sändaren. Händer och armar är vanligast att använda när 

det handlar om gester och det kan handla om att varna, befalla, hindra eller förtydliga våra 

ord. Gester kan också ha en förbestämd betydelse för att alla ska förstå vad som gäller 

(Nilsson & Waldemarson 2007). 

 

Ögonkontakt är viktig i kommunikationen, den kan visa att man lyssnar och ser personen man 

för konversationen med. Ögonkontakten tillsammans med nickningar skapar ett tecken på att 

ett aktivt lyssnande sker (Fast 1992). 

 

1.2.2 Gruppdynamik 
Även hur eleverna agerar mot varandra har betydelse för likabehandlingsarbetet i skolan. 

 

Hultgren (2011) påpekar i citatet nedan vikten av att känna sig behövd hos en grupp och i 

detta fall en klass. 

 
Det är bättre som ledare/lärare att acceptera motståndet. ”Det är helt ok”. En betydande 

framgångsfaktor är att fokusera på det sociala sammanhanget, individens betydelse i 

gruppen och gruppens betydelse för individen. Att känna sig behövd kan för många 
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innebära att vara i ett sammanhang där individen gör skillnad vilket ökar intresset för själva 

aktiviteten.(Hultgren 2011, s.33) 

 

Det viktiga som lärare är att inte använda gruppen som en påtryckningsfaktor mot eleverna, 

då detta bidrar till att skapa ett socialt tryck för eleven i fråga, utan istället jobba för att 

använda klassen som ett socialt stöd (Hultgren 2011). 

 

Kimber (2008) anser att humor är viktigt att använda sig av i undervisningen. De allra 

jobbigaste situationerna kan bli roliga om man använder humor på rätt sätt. Hon skriver vidare 

att man ska våga bjuda på sig själv och skratta med i undervisningen. Bjud på egna missar för 

att lätta på stämningen och skratta med varandra (Kimber 2008). 

 

1.2.3 Lärares upplevelse 
Hur ser då lärarna själva på sin egen undervisning och hur de interagerar med eleverna, 

flickor som pojkar? 

 

Tidigare studier visar att idrottslärare ser de orättvisor som finns i undervisningen som 

relateras till kön, men att de saknar didaktiska redskap för att motarbeta de 

traditionella/ojämställda mönster som finns. Istället verkar det som att lärarna arbetar med att 

pojkarna inte ska få dominera på flickornas bekostnad (Larsson & Mechbach 2011). 

 

Många idrottslärare anser att pojkar är de som tar mest plats i undervisningen i jämförelse 

med flickor genom att de syns mer, hörs mer, vill mer och kräver mer uppmärksamhet i 

lärarnas ögon. De tycker också att det är pojkarna som tar mer tid och uppmärksamhet under 

lektionerna. Det verkar vara så att det mesta av en lärares energi under arbetsdagen går åt till 

att förklara hur man umgås med varandra, hur man tilltalar varandra och vad man får 

respektive inte får göra, det som utgör ramen för undervisningen (Larsson & Mechbach 

2011). 

 

Tallberg Broman (2002) påpekar det faktum att många forskare kommer fram till att det är 

pojkarna som dominerar och att de är högljudda. Det man ska tänka på är att det kan vara 

några pojkar som står för det mesta av detta, kanske till och med allt och därmed lämnas en 

grupp pojkar som är tysta och därmed avviker från den norm som skapats om hur pojkar ska 

vara (Tallberg Broman 2002). 

 

1.2.4 Lektioners genomförande 
Vad säger forskarna om hur lektionerna bör vara uppbyggda? Vad kan vara bra att tänka på 

vid planering och genomförande av lektionerna. Detta avsnitt visar på vikten av hur en väl 

planerad lektion med samlingar har betydelse för hur lektionen kommer se ut, även eftersom 

det var samlingar som fokuseringen låg på vid observationerna i denna undersökning. 

 

Som hjälp till att eleverna ska veta vad som förväntas av dem är det viktigt att inför varje 

lektion ha tydliga målsättningar så att eleverna vet vad som kommer att ske och vilka 

förväntningar läraren har på eleverna (Kimber 2008). Som lärare bör man i början av varje 

lektion tydligt tala om för eleverna vad de ska kunna då lektionen är slut. Detta bör vara 

uttryckt i konkreta termer så att eleverna förstår. Även om eleverna sedan ska jobba 

självständigt under lektionen är det bra om man genom en samling markerar att lektionen ska 

börja. Om läraren lyckas med att få alla elevers uppmärksamhet under samlingen, brukar det 

betala sig i form av en bättre arbetsro under lektionen. Kimber (2008) påpekar också vikten av 

att avsluta lektionen med att summera vad som hänt och där ha fokus på det som fungerat bra 
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under lektionen. Därmed visar man som lärare hur man vill ha det i undervisningen och 

eleverna kan känna sig stolta över vad de gjort på lektionen (Kimber 2008). 

 

Tallberg Broman (2002) nämner några exempel på hur problem med kön och genus ser ut på 

skolorna. Där skriver hon om att det i många skolor finns oroliga klassrumsmiljöer och att en 

stor del av lektionen går åt då läraren försöker skapa ordning och för många elever blir det 

mycket väntande innan lektionen väl kommer igång. Detta kan leda till att många flickor 

används som lärarens verktyg för att skapa ordning i form av ”hjälpfröknar” (Tallberg 

Broman 2002). 

 

1.2.5 Genus i skolan 
Genus – Begreppet genus (eng. gender) används i samhällsvetenskaplig forskning när man 

vill beskriva en rad socialt, kulturellt och historiskt förankrade föreställningar och normer som 

har med människors kön att göra (Gannerud 2001). 

 

West & Zimmerman (1987) skriver om ”doing gender” som översatt till svenska betyder att 

”skapa genus”. Detta finns på individuell nivå genom att varje individ hjälper till att skapa 

genus. Det handlar inte alltid om att man ska leva upp till de föreställningar som finns om 

manlighet och kvinnlighet. Att skapa genus innebär att göra skillnad på män och kvinnor, 

dock inte naturliga eller biologiska skillnader utan skillnader som görs utifrån olika 

beteenden. Även om det är individerna i sig som skapar genus, är det interaktioner och dess 

natur och de sociala relationer som lägger grunden för skapandet av genus. Om man ser det på 

detta viset, kan vi då någon gång undvika att skapa genus? Så länge det finns väsentliga 

skillnader mellan kvinnor och män i vårt samhälle är det oundvikligt att skapa genus. Genus 

handlar alltså inte om vem man är utan vad man gör, och vad man återkommande gör, i 

interaktion med andra människor (West & Zimmerman 1987). 

 

1.2.5.1 Historia 
Här tas en historisk tillbakablick upp om hur genus har sett ut från mitten av 1900-talet och 

framåt. Detta för att ge en bild av hur skillnader mellan könen har sett ut ur ett historiskt 

perspektiv. 

 

På 1940- och 50- talen, då idéerna om den obligatoriska grundskolan utvecklades, 

diskuterades det mycket i Sverige om det behövdes särskilda flickskolor för att flickornas 

behov skulle tillgodoses (Wernersson & Ve 1997). 

 

I början på 1960-talet studerades genus inom den pedagogiska forskningen som en av flera 

variabler. Det var vanligt att könsskillnaderna rapporterades, men inte att de vidare 

problematiserades. De förklarade det helt enkelt med att könsskillnaderna finns på grund av 

de skillnader som finns mellan könen. Den medvetenhet som fanns om kön på den tiden 

varierade i de olika studierna som gjordes i utbildningssammanhang (Wernersson & Ve 

1997). 

 

Köns- och genusforskning exploderade i mitten av 1970-talet och början av 80-talet. Det har 

skett en otroligt snabb utveckling av empirisk forskning och också av teoretiska arbeten. De 

grundade sig på studierna från 60-talet, dock är den största delen av den forskning som finns 

om genus i utbildningen utförda av sociologer och inte pedagogiska forskare (Wernersson & 

Ve 1997). 
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I de studier som behandlade utbildnings- och yrkesval, upptäcktes mönster som fanns för 

pojkar respektive flickor. Hos flickor var samspelet mellan människor och andra personers 

behov viktiga, medan det hos pojkarna betonades mer att det var pengar och ett gott anseende 

som var viktigt (Wernersson & Ve 1997). 
 

Begreppet genus användes flitigt under 1980- och 90-talet. Begreppet markerade den skillnad 

som fanns mellan könen, mellan flickors och pojkars beteende och egenskaper och att dessa 

inte var biologiska utan socialt och historiskt konstruerande. Genus beskriver vad som är 

manligt och vad som är kvinnligt i olika sammanhang. Dock att det är viktigt att markera att 

detta inte är något fast utan begreppet är rörligt i den mån att det går att forma och där är 

skolan med dess lärare viktiga (Tallberg Broman 2002).  

 

1.2.5.2 Allmänt 
Öhrn (1990) framhäver genom citatet nedan pojkarnas framhävande roll i skolan.  

 
Det är bl a svårigheterna att disciplinera pojkar som gör att lärare i större utsträckning 

vänder sig till dem än till flickor. Det innebär både att pojkar oftare tillrättavisas och att 

undervisningens innehåll och form i högre utsträckning avpassas för att intressera dem än 

flickor. Denna fokusering på pojkar, försöken att disciplinera dem och få dem att prestera 

väl, vilar dock inte bara på rädslan att förlora kontrollen över klassen. Clarricoates menar, 

utifrån sina egna studier, att lärare också tenderar att uppfatta pojkar som de ”verkligt” 

intresserade. Deras intresse måste dock väckas och vidmakthållas. (Öhrn 1990, s.16-17.) 

 

Den genusregim som finns i skolan är föränderlig och att det är viktigt att som lärare vara 

medveten om den genusregim som finns på sin egen arbetsplats enligt Gannerud (2001): 

 
Skolans genusregim kan förändras både som ett resultat av medveten strävan, som till 

exempel jämställdhetsarbete, och som ett resultat av förändringar utanför skolans värld. Att 

den är föränderlig gör den inte mindre betydelsefull i sina konsekvenser för lärare och 

elever. De möter den vid en viss tid som ett socialt faktum, som de på något sätt måste 

kunna handskas med. (Gannerud 2001, s.15) 

 

I många tidigare undersökningar menar lärare att individuella skillnader är viktigare än 

skillnader mellan könen när de pratar allmänt om genus och likabehandling. Lärarna påpekade 

att de såg sina elever som barn i första hand. Många lärare menade alltså att de inte gjorde 

någon skillnad på pojkar och flickor. När det sedan handlade om konkreta situationer visade 

det sig att lärarna gjorde skillnad på elevernas kön, och att egenskaperna värderades olika 

beroende på om det gällde flickor eller pojkar. Lärarna utger sig alltså i många fall att inte 

göra skillnad, men att de i själva verket gör det (Gannerud 2001; Tallberg Broman 2002). 

 

I Storbritannien kan pojkar få göra examensprov även vid dåliga resultat i matematik, medan 

flickor trots bra resultat i matematik inte får göra dessa prov. Flickornas prestationer och goda 

resultat i ämnet förklaras genom att de följer regler och lär sig utantill vilket anses vara försök 

till att förminska deras prestationer i ämnet (Weiner & Berge 2001).  

 

1.2.5.3 Idrott och hälsa 
Det är ofta pojkar som lärare anser sig behöva vinna lojaliteten och medgörligheten hos, det är 

pojkar som behöver vara de som är positiva till ämnet (Larsson, Redelius & Fagrell 2007). 

 

Idrottslärare är absolut inte omedvetna om pojkarnas dominans i ämnet, men samtidigt verkar 

det inte vara något stort problem för lärarna. Det beror till viss del på att pojkarna ses som ”av 

naturen” mer lämpade för den fysiska aktivitet som erbjuds och då främst de aktiviteter som 
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är mer ansträngande. Många lärare saknar också redskap för att problematisera detta och 

varför en del elever inte vill delta på idrotten (Larsson, Redelius & Fagrell 2007). 

 
I förhållande till flickor möjliggörs också en hänsynstagande position, vilken är starkt 

knuten till att flickor antas ha sämre fysiska förutsättningar än pojkar för att delta i 

ansträngande eller tekniskt krävande fysisk aktivitet. Många flickor lär sig, som en 

konsekvens av detta, att ligga lågt. Dem ska man ’ta hänsyn’ till. Pojkar lär sig tvärtom att 

ta initiativ. (Larsson, Redelius & Fagrell 2007, s.133) 

 

Enligt Riksidrottsförbundet måste hänsyn tas ”till olikheter mellan flickor och pojkar och den 

ökade betydelse könstillhörigheten får under ungdomsåren.”(Riksidrottsförbundet 2005) 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att hjälpa mig själv och andra blivande lärare i arbetet med 

likabehandling, samt att kunna ge nuvarande lärare en tankeställning om hur de själva arbetar 

med detta. Jag vill att arbetet ska visa tendenser på hur det ser ut i dagens skola och hur 

arbetet med likabehandling utövas hos lärarna. Jag vill få en bild av hur det ser ut i skolan 

idag och vilka metoder som finns för att utvecklas och förbättras inom detta område. Slutligen 

vill jag även ta reda på om deltagande lärare anser att fortbildning inom området 

likabehandling är nödvändig och anledningar till detta.  

 

1. Hur förhåller sig idrottslärare gentemot pojkar respektive flickor i undervisningen? 

2. Hur ser idrottslärarna på likabehandling och arbetet med det? 
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2 METOD 
Här kommer tillvägagångssättet att beskrivas genom urval, datainsamlingsmetoder, procedur 

och analysmetoder. I urvalet beskrivs hur skolorna och lärarna valts ut och hur jag tog kontakt 

med dem. Där tas även upp förklaringar till de olika val som gjorts. I datainsamlingsmetoder 

beskrivs de metoder som använts och varför dessa passar till denna undersökning och vad 

som är viktigt att tänka på. I avsnittet procedur beskrivs hur undersökningen gått tillväga på 

ett sådant sätt att det finns möjlighet att göra om undersökningen på liknande sätt. 

Analysmetoderna tar sedan upp hur den empiri jag har fått in har analyserats och bearbetats 

från rådata till slutgiltigt material. 

2.1 Urval 

Observationerna har genomförts på två skolor där jag följde totalt fem lärare i idrott och hälsa 

vid fyra lektionstillfällen vardera vilket gav mig totalt tjugo observationstillfällen och fem 

intervjuer. Alla lärare var utbildade inom ämnet idrott och hälsa och arbetserfarenheten 

varierar från att vara nyutbildad till att ha arbetat närmare 40 år inom yrket. Urvalet gjordes 

för att ge en bredd på undersökningen och få åsikter och tankegångar som kan skilja sig 

mellan nyutbildade lärare och lärare som har mer erfarenhet inom yrket. Två manliga och tre 

kvinnliga lärare deltog i undersökningen. 

 

Innan mina observationer påbörjades kontaktade jag sju skolor och blev nekad på fem vilket 

ledde till att två skolor deltog i min undersökning. Tanken var att få med fler skolor från olika 

regioner för att kunna jämföra arbetet i skolorna, men eftersom bortfallet av skolor blev så 

pass stort begränsades undersökningen till de två deltagande skolorna. Detta gjorde att 

undersökningen blev tunn, men att det istället fanns tid att observera varje lärare på fler 

lektioner än vid en undersökning med fler deltagande lärare. Det gav då en djupare insyn i var 

och en av lärarna som deltog om hur de jobbar då det främst är antalet observationer hos var 

och en av lärarna som påverkas av begränsningen i urvalet. Anledningen till bortfallet var 

enligt de lärare jag pratade med tidsbrist och att deras planerade undervisning inte skulle 

kunna ge något användbart till undersökningen. Det framkom även att många lärare skulle ta 

emot lärarstudenter under de veckor som observationerna låg planerade och därmed skulle det 

vara svårt att utläsa något resultat därifrån.   

2.2 Datainsamlingsmetoder 

För att se hur genusordningen fungerar i praktiken räcker det inte med att fråga lärare hur de 

ser på kön eftersom de allra flesta vill se sig själva som jämställda personer som inte har några 

fördomar. Därför är det lämpligare att ställa in siktet mot själva görandet och undervisningen 

för att där se hur pojkars och flickors villkor ser ut i praktiken (Larsson & Meckbach 2007). 

En metod som är bra för att skaffa sig underlag till intervjuer är att börja med att observera 

lärarna med en fokusering av det man ska undersöka och göra intervjun från det 

observationerna har visat (Johansson & Svedner 2010). Detta klargör vilken metod som kan 

vara lämplig att använda i denna undersökning, nämligen att det är bra att först observera och 

sedan intervjua. Då får jag först en bild av hur undervisningen går till, och sedan kan jag 

intervjua de berörda lärarna för att se om de har en klar syn över hur de arbetar. 

 

2.2.1 Observationer 
Som Bryman (2011) skriver skedde det en icke deltagande observation där jag valde att enbart 

iaktta det som skedde under samlingarna. 
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Observationerna fokuserade på lärarnas agerande och beteende vid lektionerna. Jag 

observerade främst under samlingen före och samlingen efter lektionen, förutom vissa 

undantag om jag såg något av intresse under lektionens gång. Observationerna skedde under 

fyra lektioner per lärare och varje lärare följdes under två eller tre dagar eftersom några 

lektioner gick bort för några lärare. När observationerna var färdiga på respektive skola 

bestämdes tillsammans med varje lärare ett datum för intervju som passade oss båda. Detta 

gjordes ur ett tidsperspektiv för att slippa stressa under intervjun.  

 

Bryman (2011) skriver om viktiga punkter som finns vid en strukturerad observation vad 

gäller observationsschemat som jag tänkte på vid skapandet av mitt egna observationsschema, 

dessa är:  

1. Man ska som observatör veta klart vem/vilka som ska observeras och i vilken miljö 

detta sker i. 

2. De olika kategorierna ska inte vara överlappande och uttömmande. Man ska alltså 

kunna urskilja de olika kategorierna.  

3. Systemet för den registrering man gör bör vara enkel att förstå och använda. Man bör 

ha tränat att använt ett observationsschema innan man gör sin undersökning för att 

känna hur det är och om det är tillräckligt många kategorier eller om det finns för 

många. 

4. Det kan ibland krävas en tolkning av det som sker ifrån observatören om det är svårt 

att veta vilken kategori det hör till och det krävs en väl avvägd tolkning för att placera 

händelsen (Bryman 2011). 

 

2.2.2 Intervjuer  
Mellan observationerna och intervjuerna avsattes en vecka där materialet från observationerna 

analyserades för att jag sedan skulle kunna utforma intervjufrågorna på bästa tänkbara sätt. 

Mina observationer hjälpte mig att förbättra mina intervjuer. Med enbart intervjuer skulle det 

bli lärarens egna åsikter, men med observationer fick jag mer kött på benen eftersom jag då 

kunde använda dessa vid intervjuerna. Intervjuerna spelades även in med en diktafon för att 

kunna fokusera helt på själva utförandet av intervjuerna och inte behöva skriva samtidigt. 

 

Bryman (2011) skriver om två olika sätt att använda kvalitativa intervjuer och det som 

används i denna undersökning är en semistrukturerad intervju som Bryman beskriver som att 

intervjuaren har en lista över teman som ska beröras. Detta sker genom att den intervjuade 

själv får utforma svaren. Ordningen på frågorna är inte viktig och möjligheten att lägga till 

frågor finns om man fastnar för något som den intervjuade säger (Bryman 2011). 

 

Häger (2001) beskriver några punkter som han anser viktiga vid intervjuer av lekmän. Som 

intervjuare är det viktigt att man skapar ett förtroende hos den intervjuade. Det ska finnas ett 

tydligt syfte med intervjun för att skapa en större vilja att delta vilket gjordes vid intervjuerna 

i denna undersökning. Det är också viktigt att vara påläst som intervjuare för att kunna 

imponera på den intervjuade. Tonläget ska vara mjukt och vänligt för att inte skrämma 

eftersom meningen är att lyssna och lära och inte döma eller argumentera emot den 

intervjuade vilket genomfördes genom att lyssna på vad den intervjuade hade att berätta. 

Häger (2001) skriver vidare att dokument är bra att utgå ifrån om det finns tillgängligt, 

eftersom många anser att det är lättare att påbörja samtal då. Det jag använde mig av var 

resultaten från observationerna med en jämförelse mellan könen. Det är viktigt att lova den 

intervjuade anonymitet (Häger 2001). 

 

För att framgångsrikt lyckas med sina intervjuar ska man: 
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 Vara insatt, känna till intervjuns fokus. 

 Vara strukturerad, beskriv syftet med intervjun, och avsluta med att fråga om den 

intervjuade har några frågor. 

 Vara tydlig, enkla, korta frågor. 

 Visar hänsyn, låt den intervjuade tala till punkt, ge dem tid att tänka. 

 Vara sensitiv, lyssna uppmärksamt på vad som sägs och hur det sägs. 

 Vara öppen, var flexibel. 

 Vara styrande, vet vad du vill ha ut av intervjun. 

 Kommer ihåg, relatera till sådant som nämnts tidigare i intervjun. (Kvale 1996).    

 

Dessa punkter försökte jag att tänka vid pilotintervjun när jag förberedde mig för intervjuerna. 

Eftersom målet var att lyssna på vad den intervjuade hade att säga och att det var deras åsikter 

och reflektioner över varje fråga som var intressant försökte jag att avbryta så lite som möjligt 

för att istället lyssna och reflektera själv över vad som sägs.  

 

Att lyssna är en viktig del vid en intervju. Det gäller att få den intervjuade att bli huvudperson 

och inte du som intervjuar. Häger (2001) ger tio tips till ett förbättrat lyssnande som jag 

använde mig av vid intervjuerna: 

1. Visa att du lyssnar 

2. Följ upp nyanser och nyckelformuleringar 

3. Våga vänta på svaret 

4. Summera 

5. Tänk på ögonkontakten 

6. Tänk mer på svaren än på frågorna 

7. Våga vara naiv 

8. Ge signaler som uppmanar till att berätta vidare 

9. Tona ner dig själv 

10. Gör henne till huvudperson (Häger 2001). 

 

Frågor fungerar bäst om det finns möjlighet till uppföljning. Uppföljningsfrågorna kan vara 

t.ex. ”Hur menar du då?” ”Vad menar du?” eller ”Vad tycker du om det?” Detta leder ofta till 

citatvänliga svar. (Häger 2001) Han skriver vidare om att följa upp i en intervju där han 

påpekar vikten av att inte nöja sig med det första svaret den intervjuade ger utan arbeta mot att 

få fram ett mer detaljerat och utvecklat svar. Detta kan ske genom ett enkelt uppmuntrande 

ljud som exempelvis ”mmm” som tyder på att du vill veta mer eller frågor som bjuder till en 

fortsättning. Det finns även möjlighet att styra intervjun åt det håll som känns intressant 

genom att välja ett ord från svaret du vill veta mer om (Häger 2001). 

 

2.3 Procedur  

För att kunna utföra undersökningen krävdes skolor som var villiga att ställa upp. Detta 

skedde genom mail och telefonkontakt som togs med rektorer och de aktuella lärarna på 

skolorna. Där bestämdes datum för påbörjandet av undersökningen och information gavs om 

vad undersökningen skulle handla om. De frågor och funderingar lärarna hade besvarades och 

arbetet kunde sedan fortsätta. 

 

Mina observationer påbörjades med att ett brev skickades hem till vårdnadshavarna där det 

framgick vem jag var och vad jag skulle göra samt mina kontaktuppgifter om någon 

vårdnadshavare ville komma i kontakt med mig (se Bilaga 1). Vårdnadshavarna skulle även 
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skriva under dessa papper för att ge deras medgivande till att observera eleverna. Därefter 

påbörjades mina observationer där jag följde fem lärare under fyra lektioner. Detta gav mig 20 

observationstillfällen där jag satt vid sidan om i salen vid en position där jag kunde höra 

läraren och inte dra till mig för mycket uppmärksamhet. Observationerna skedde under en 

förbestämd tid vilket i denna undersökning gällde samlingarna före och efter 

idrottslektionerna, förutom utomhuslektioner där observationerna var fortlöpande under hela 

lektionen eftersom det inte skedde lika många interaktioner vid dessa tillfällen. De deltagande 

klasserna har varit från årskurs 7 upp till årskurs 9 och anledningen till detta är för att 

underlätta undersökningens framskridande då det var läraren och inte eleverna som skulle 

observeras. Det tas alltså ingen hänsyn till i vilken årskurs observationerna har gjorts. Det 

gjorde även att observationerna kunde utföras under ett kortare tidsintervall och att fler lärare 

kunde delta. 

 

Under observationerna noterades inte hur många pojkar respektive flickor som var delaktiga i 

undervisningen, utan det observerades endast att skillnaden i antal inte var alltför stort. Jag 

använde mig av strukturerad observation i undersökningen. Där jag som observatör i enlighet 

med Bryman (2011) använt mig av ett observationsschema som används för att säkerställa att 

alla deltagares ageranden och beteenden noteras på ett sådant sätt att det blir lätt att 

sammanställa det man ser under observationen (Bryman 2011). Mitt observationsschema (se 

Bilaga 2) framställde jag med hjälp av litteratur där jag fann intressanta punkter som jag ville 

framhäva och undersöka. De olika kategorierna framkom dels genom tidigare undersökningar 

och dels via litteratur där de tar upp kategorier och hur man bör göra och inte göra där 

kategorierna om de olika frågorna hör hemma. Under observationerna antecknades även 

lärarnas kroppsspråk, alltså den icke-verbala kommunikationen. Detta skedde på baksidan av 

observationsschemat där noteringar fördes parallellt med noteringar av interaktionerna. Vid de 

första observationerna kände jag att det var något ovant och att det var svårt att hitta vad det 

egentligen var som var relevant för undersökningen, men detta blev bättre allteftersom fler 

observationer passerade. Tidsmässigt varierade observationstillfällena mellan fyra till tio 

minuter beroende på hur lång samling läraren valde att ha både före och efter lektionen.  

 

Tabell 1. Observationsaktivitet  

Observation Lärare 1 Lärare 2 Lärare 3  Lärare 4 Lärare 5 

1 Orientering Orientering Orientering Inomhus Inomhus 

2 Orientering Orientering Orientering Inomhus Inomhus 

3 Orientering Orientering Inomhus Inomhus Inomhus 

4 Inomhus  Orientering Inomhus Inomhus Inomhus 

 

Vid orienteringsobservationerna skedde observationerna kontinuerligt under hela 

lektionstillfället eftersom det inte existerade några ordnade samlingar för att ge 

undersökningen användbart underlag. Därför ansågs det som en bra idé att istället aktivt 

observera vid de tillfällen då eleverna kom tillbaka efter en bana och fick kommentarer av 

läraren. Vid de observationer som skedde inomhus låg istället fokuseringen enbart vid 

samlingarna före och efter lektionen av den orsak att det krävs en stark fokusering på det som 

sker och eftersom jag observerade flera lektioner efter varandra skulle det bli för svårt att 

fokusera under hela lektionerna och därför valde jag ut samlingarna.  

 

Intervjuerna som har gjorts i undersökningen är kvalitativa vilket enligt Kylén (2004) innebär 

en lite längre intervju då frågorna är mer öppna för den intervjuade att svara och ge sina egna 

åsikter angående frågan. Intervjuerna började med att den intervjuade informerades om vad 

som gällde under intervjun, alltså att det var okej att inte svara eller att avbryta intervjun 
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precis när som helst om det inte kändes bekvämt. De informerades också om att det enbart var 

jag som intervjuare som skulle lyssna på intervjun och att ljudfilen arkiveras på Högskolan i 

Gävle för att sedan raderas. 

 

Under själva intervjun fokuserade jag på att lyssna på vad informanten sa för att sedan 

återkoppla med följdfrågor. För att den intervjuade skulle känna att han/hon fick tid att svara 

på frågorna ordentligt tillät jag tystnader där informanten fick fundera vidare kring sitt svar 

och bygga vidare på detta. Intervjuerna avslutades med samtal om observationerna där 

informanten fick siffror på alla de kategorier som användes i undersökningen. Detta ledde inte 

direkt till någon fortsatt diskussion utan det var mer för att visa vad som kommit fram av 

observationerna och för att de var nyfikna på sitt eget resultat. Miljön kring intervjuerna var 

lugn då vi satt i arbetsrum eller avskilda rum för att undvika störande moment.   

 

2.3.1 Intervjuguide 
Intervjuguide är en lista över några specifika områden som ska beröras under intervjun. Den 

ger intervjupersonen stor frihet vad gäller att forma svaren utifrån sig själv. Frågorna i 

intervjuguiden behöver inte ställas i ordning utan kan anpassas efter intervjupersonens svar, 

även frågor som inte står med kan användas om de anknyter till den intervjuades svar 

(Bryman 2011). 

 

Den intervjuguide (Bilaga 3) som användes till detta arbete framkom genom att använda mig 

av frågeställningarna. Därifrån försökte jag komma fram till vilka punkter som skulle vara 

viktiga att fokusera på under intervjuerna och få in dessa i frågorna. Intervjuguiden användes 

sedan som utgångspunkt under intervjuerna och fungerade som ett hjälpmedel att försäkra 

mig om att frågeställningarna besvarades. Frågorna utformades sedan för att vara enkla att 

besvara och förstå. Frågorna skulle även påvisa att intresset låg vid lärarnas egna åsikter och 

inte en allmän syn på likabehandling och därmed formulerades frågorna på så vis att 

intervjupersonerna pratade utifrån sig själva. När frågorna var formulerade funderades det 

över om det fanns något oklart och om man genom en omformulering kunde göra frågan ännu 

enklare eller om det behövdes ytterligare frågor (Bryman 2011). 

2.4 Analysmetoder 

Analysen av det insamlade materialet inleddes med att räkna det totala antalet interaktioner 

som skedde under observationerna. Dessa delades sedan upp i antalet lärarinitiativ och 

elevinitiativ som uppstod under observationerna. Sedan sållades de interaktioner som ägde 

rum på elevernas initiativ bort eftersom det var hur läraren tog kontakt med eleverna som var 

intressant för undersökningen. De interaktioner som inträffade på lärarnas initiativ 

analyserades vidare genom att uttyda vad dessa interaktioner innehöll och även lärarnas 

uttryck med hjälp av kroppsspråk och gester togs med. Detta gjordes för att påvisa hur viktigt 

det är med kroppsspråk och gester.   

 

Som Johansson och Svedner (2010) skriver så ser observatören det som sker i olika 

synvinklar och tolkar det han/hon ser på sitt eget vis, medan en annan person kanske skulle 

lägga märke till helt andra saker under samma observationsperiod. Detta visar därmed att det 

resultat dessa observationer för med sig skulle kunna se annorlunda ut om någon annan skulle 

göra om samma observationer då alla människor ser allt utifrån deras egna ramar om vad som 

är relevant. 

 

Första steget i analysen av intervjuerna var transkriberingen där ljudinspelningen överfördes 

till skrivna ord. Utifrån transkriberingen fortsatte analysen med att läsa igenom intervjuerna 
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och färgmarkera kärnan och det som var relevant för undersökningen i lärarnas svar på varje 

fråga. Dessa färgmarkeringar överfördes sedan till en tabell (se Bilaga 4) där varje lärares svar 

sorterades in efter frågorna och syntes horisontellt bredvid varandra så att avläsningen 

förenklades vid sökandet för likheter och skillnader i lärarnas svar. När denna indelning var 

färdig togs de dåvarande färgmarkeringarna bort och ersattes av nya färgmarkeringarna som 

påvisar de gemensamma punkterna mellan lärarna för att kunna se med hjälp av färgerna vilka 

skillnader och likheter som fanns hos svaren. Denna tabell analyserades även vertikalt, alltså 

lärarnas svar på samtliga frågor och jämföra om svaren motsäger varandra eller om en tydlig 

och bestämd syn existerar hos lärarna. Dessa markeringar utgör sedan basen i 

sammanställningen av resultatet som är indelat i ett antal rubriker som intervjusvaren 

kategoriseras in i. De citat som finns med i undersökningen från lärarna är omskrivna för att 

underlätta för läsaren och för att undvika att det ska vara möjligt att avläsa vilken lärare som 

sagt vad utifrån citaten. 

 

Därefter gjordes en sammanfattning av observationerna och intervjuerna (Figur 4) där lärarnas 

svar bröts ner till ett färre antal kategorier och gav en tydligare bild av vad som framkommit i 

undersökningen. Kategorierna i figuren är sammansatta för att påvisa vilka punkter som 

lärarna fokuserade på vid intervjuerna och det som framkom tydligast under observationerna. 
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3 RESULTAT 

3.1 Hur förhåller sig idrottslärare gentemot pojkar respektive flickor i 

undervisningen? 

Den här sektionen tar upp resultaten från observationerna. Hur ser fördelningen av 

interaktionerna ut mellan lärarna och flickor respektive pojkar? Kategorierna växte fram 

genom den tidigare forskning som använts som t.ex. att Varför-frågor leder ofta till vita 

lögner hos eleverna och att man därför bör använda sig av Vad- eller Hur-frågor för att bjuda 

in till diskussion. Lärare som bara uppmärksammar elever när de gör något fel som i denna 

undersökning går under tillrättavisningar leder lätt till att de fortsätter i samma stil eftersom 

eleverna tycker det är bättre att bli sedda för att man gör något dumt än att inte bli sedda alls. 

Detta påvisar att positiva kommentarer är viktiga att använda sig av i undervisningen. 

3.1.1 Lärarnas interaktion med eleverna 

Kategorierna som använts i undersökningen är:  

 

Tillrättavisningar: Denna kategori innehåller de interaktioner som lärarna hade med 

eleverna där de höjde rösten, en skarp ton för att eleverna skulle lugna ner sig och bli tysta om 

de inte följde instruktionerna. Exempel på tillrättavisningar under observationerna var ”Kom 

tillbaka!”, ”Sitt ner och var tyst!”, ”Nu är det tredje gången jag säger åt dig att vara tyst”. 

Vanligt förekommande hos läraren vid tillrättavisningar var att de kunde spänna ögonen i de 

elever som orden var menade till. Efter flertalet tillsägelser kunde läraren visa en viss 

uppgivenhet genom att slå ut med armarna och sucka. Denna uppgivenhet uppkom enbart mot 

pojkar, eftersom flickorna ofta lyssnade vid första tillsägelsen medan pojkar behövde fler. 

Tillrättavisningarna som skedde till pojkarna var oftast avsatta till några speciella elever, 

alltså en liten del av det totala antalet pojkar, medan det hos flickorna var större bredd på 

vilka som fick tillsägelser. 

 

Varför-frågor: ”Varför ska man göra på det här sättet?” Frågan ställdes med lugn röst och 

med ansiktet riktat mot en speciell elev.  

 

Vad- och Hur-frågor: Var frågor som ”Vad ska man tänka på när man värmer upp?”, ”Hur 

gör man när man töjer?”, ”Vad är viktigt med en uppvärmning?” Liknande frågor ställdes vid 

samlingarna för att göra eleverna delaktiga och att de skulle känna att de kan även under 

samlingarna. Frågorna ställdes med samtalston och ett lugn hos läraren, detta skapade en 

trygghet hos eleven som skulle svara.  

 

Sänkningar: Kommentarer som kunde få eleven att känna att han/hon har misslyckats i en 

aktivitet på grund av lärarens ord. ”Det här ska du klara av”, ”Bättre än såhär ska du kunna” 

är exempel på hur sänkningarna yttrade sig och de ägde rum efter aktivitetens slut med 

bestämd röst riktad mot den enskilda eleven. Detta inträffade sällan vid tillfällen så att resten 

av klassen hörde, utan mer personligt.  

 

Positiva kommentarer: Det kunde vara t.ex. ”Bra jobbat, elevens namn” ”Tack för hjälpen, 

elevens namn”. Dessa kommentarer skedde med en höjd röst från läraren så att inte bara den 

elev det var riktat mot hörde orden. Genom att lyfta upp armarna eller applådera kunde det 

beröm som lärarna gav förtydligas. Genom att se på ansiktet på läraren kunde det uttydas ett 

leende, ett tydligt förnöjt uttryck. 
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Det totala antalet interaktioner mellan lärare och elever under observationerna var 217 

stycken. Av dessa var 150 stycken lärarinitiativ och därav var 78 riktade mot pojkar och 72 

mot flickor. Nedan i diagrammet visas under vilka kategorier som dessa hamnade. De övriga 

67 interaktionerna var elevinitiativ, som kunde vara frågor eller funderingar från elever till 

lärare. 

 
Diagram 1: Det totala antalet interaktioner mellan läraren och flickor respektive pojkar i de 

olika kategorierna. 

 

I Diagram 1 synliggörs antalet interaktioner som lärarna haft med pojkar respektive flickor.   

Det var under kategorin Positiva kommentarer som flickor hade övertaget i antal interaktioner 

med lärarna. Däremot hade pojkarna ett visst övertag under Tillrättavisningar, medan det i de 

övriga tre kategorierna inte fanns så stora skillnader. Kategorierna Sänkningar och Varför-

frågor innehöll inga noteringar för flickor, utan enbart pojkar.  

Ser man till Tillrättavisningar var det hos fyra av fem lärare så att pojkarna fick flest, medan 

hos den femte var flickorna som fick största andelen tillsägelser. En av lärarna stod för nästan 

hälften av alla Tillrättavisningar, hela 30 stycken under fyra lektioner.  

De flesta Vad- och Hur-frågorna ställdes av en lärare och vid intervjuerna togs detta upp. Det 

var inget som den läraren tänkte på utan det skedde naturligt att ställa frågor som började med 

”Vad” eller ”Hur” till klassen. Dessa frågor var jämnt fördelade under tre av de fyra 

observationstillfällena.  

Den största andelen av de Positiva kommentarerna kom från tre av lärarna, men det förekom 

hos samtliga lärare. Det var också intressant att tre av lärarna fördelade dessa jämnt mellan 

flickor och pojkar, medan det främst var hos en lärare som skillnaden utmärktes med dubbla 

antalet kommentarer till flickor jämfört med pojkar.  

Kategorierna Varför-frågor och Sänkningar fanns enbart hos en av de fem lärarna, dock var 

det inte så många av dessa. Att Sänkningar ändå uppstår i undervisningen är värt att fundera 

omkring. 

Totalt sett hos lärarna var det tre av fem som hade störst andel Positiva kommentarer till 

eleverna och de övriga två hade flest Tillrättavisningar. Skillnaden mellan dessa två 
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kategorier hos en av lärarna gjorde dock att det totala antalet gav ett övertag till 

Tillrättavisningarna. Det var även dessa två kategorier som dominerade under 

observationerna, medan de övriga tre skedde mer sällan. 

3.1.2 Fördelningen av interaktionerna för pojkar respektive flickor 
Detta kapitel tar upp den fördelning av interaktioner som fanns hos lärarna till pojkar 

respektive flickor i diagram för att visa antalet och den procentuella fördelningen inom könen. 

 
Diagram 2: Den procentuella och totala fördelningen av lärarens kommunikation till pojkar. 

 

I Diagram 2 visas hur stor del av interaktionerna med pojkarna som placerades under varje 

kategori. Här kan utläsas att nästan hälften av dessa hamnade under Tillrättavisningar, lite 

drygt en fjärdedel under Positiva kommentarer, nästan en femtedel under Vad- och Hur-

frågor och resterande hamnade under Sänkningar och Varför-frågor.   

 

 
Diagram 3: Den procentuella och totala fördelningen av lärarens kommunikation till flickor. 
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I Diagram 3 visas hur stor del av interaktionerna till flickor som hamnade under varje kategori 

och som kan utläsas i diagrammet var att endast tre kategorier fanns med jämfört med de fem 

som fanns i Diagram 2. Skillnaden mellan Tillrättavisningar och Positiva kommentarer var 

ganska liten med ungefär två femtedelar vardera, men med ett övertag för Tillrättavisningar. 

Den sista kategorin, Vad- och Hur-frågor tar upp nästan en femtedel av alla interaktioner med 

flickor.  

 

Det som kan utläsas från observationerna är att Tillrättavisningarna är dominerande hos både 

pojkar och flickor, men där pojkarna har till antalet några fler än flickorna. Studeras 

diagrammen noga syns det att antalet tillsägelser skiljer sig mest mellan pojkar och flickor, 

medan det procentuellt skiljer mer vid de Positiva kommentarerna. Det beror på att 

interaktionerna till pojkar sker genom flera olika kategorier vilket leder till att den 

procentuella utdelningen skiljer sig gentemot flickornas, eftersom de procentuella värdena är 

sett till enbart pojkarnas respektive flickornas interaktioner. Flickornas övertag i Positiva 

kommentarer är nästan lika stort som pojkarnas övertag i Tillrättavisningar. Pojkarna kan 

alltså ses som den grupp som är stökigast, medan flickorna de som oftast utför aktiviteterna 

eller något annat som ger underlag till en positiv kommentar. Att det enbart var pojkarna som 

fick noteringar som Sänkningar kan visa på att pojkarna är stökigare och inte lika skötsamma 

som flickorna. Pojkarna har också ett större antal totala interaktioner, även om den skillnaden 

är väldigt liten, enbart sex interaktioner. Den andelen av Vad- och Hur-frågor hos både pojkar 

och flickor jämfört med Varför-frågor kan innebära att lärarna har en förståelse för risken 

med att ställa Varför-frågor till elever. Varför-frågor leder ofta till att eleverna använder sig 

utav svaret därför. 

3.2 Idrottslärarnas syn på likabehandling 

Här tas resultaten från intervjuerna upp och behandlas. Utifrån underkategorierna placeras 

lärarnas intervjusvar in och förklaras och jämförs med de övriga lärarnas svar. 

 

3.2.1 Lärarnas definition av likabehandling 
Lärarnas definition av likabehandling varierar, men i deras gemensamma uppfattning handlar 

det om att alla elever ska ges samma förutsättningar, ingen ska behöva känna att de inte klarar 

av uppgiften eller att de är annorlunda. Lärare 1 och Lärare 5 är inne på samma sak när de 

pratar om att de som lärare ska utgå från hur personen är och vilka förutsättningar de har.  

Även Lärare 3 och Lärare 4 är inne på ett gemensamt spår, att de ska behandla alla lika 

oavsett kön och var eleverna kommer ifrån. Lärare 2 menar istället att likabehandling handlar 

om att inte kränka någon. Det uttalandet Lärare 1 ger om sin definition av likabehandling ger 

en sammanfattande bild över hur samtliga lärarna definierar begreppet likabehandling. 

 
Likabehandling för mig är att, på skolnivå, behandla eleverna lika. Men det beror också på 

situationen, man kan inte alltid behandla alla exakt lika utan måste även se det i förhållande 

till hur eleverna i fråga är som personer och vilka behov de har. (Lärare 1) 

 

Det handlar om att lärare inte ska kränka någon. Alla ska behandlas lika oavsett kön och var 

eleverna kommer ifrån och alla ska behandlas utifrån sina skilda förutsättningar.  

 

Det som kan utläsas genom svaren är också att likabehandling inte handlar om att man som 

lärare ska behandla alla lika utan att det enligt de intervjuade lärarna är personen i fråga som 

får avgöra det. Det framgår då att lärarna inte fokuserar på genus vid likabehandling utan att 

det är andra faktorer som avgör, i alla fall inte i deras definition av likabehandling. Det kan 

vara faktorer som vilket behov eleverna har, de olika fysiska förutsättningar som finns i en 
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klass eller vilken dagsform som eleven har. Lärare måste se till mer än enbart om det är en 

pojke eller en flicka i undervisningen.  

 

3.2.2 Lärarnas arbete och ansvar för främjandet av likabehandling 
I detta stycke tas det upp vad lärarna själva anser att de kan göra för att eleverna ska känna sig 

likabehandlade i skolan. Reflektioner är återkommande hos några av lärarna, vikten av att 

fundera och tänka kring lektionen, vad de har gjort och har sagt.  

 
Men däremot, kan man tänka på det efter. Om man tycker man sagt till nån jäkligt många 

gånger på en lektion, att behöver man göra det så många gånger. (Lärare 4) 

 

Det egna agerandet är inget som lärarna tänker på under själva lektionen utan det kommer 

efteråt eller vid planeringstider då tiden finns för reflektioner. Där ligger deras eget agerande i 

fokus, om de kunde ha gjort något annorlunda. Då kan lärarna komma på sig själva att de 

kanske var lite för hård mot en elev och fundera kring om det hade varit bättre att säga till 

någon annan istället. Enligt lärarna är det nyttigt för senare tillfällen att ta tiden att reflektera 

kring lektionerna som de har för att se om de på egen hand ser något de bör förändra till nästa 

gång. 

 
Alltså jag tänker ganska mycket efteråt, jag är i behov av den här tanketiden, reflektioner, 

så jag tänker jättemycket på vad någon sa och vad jag sa, hur jag gjorde och så, om jag 

hann med den eleven. (Lärare 2) 

 

En annan aspekt var att samspelet med eleverna var viktigt för lärarna. Att lärarna arbetar 

tillsammans med eleverna för att utveckla undervisningen och därmed kunna dra nytta av 

varandra. Det handlar om att de som lärare ska vara lyhörda och lyssna på vad eleverna säger. 

Det är viktigt enligt de intervjuade att lärare från början inte kommer med en fast inställning 

om att en viss grupp är bråkigare än en annan utan skapar sig en förståelse för hur gruppen ser 

ut. 

 
Man försöker se helheten hela tiden. (Lärare 4) 

 

Något som många av lärarna nämnde och som även var det återkommande i intervjuerna var 

att de ska se alla utifrån individen och därifrån arbeta för att just den individen ska nå så långt 

som möjligt i ämnet. Även om detta inte är lätt från början så lär sig lärare allt eftersom mer 

och mer om varje elev. En lärare påpekade att det är viktigt att inte se eleverna som pojkar 

och flickor utan som elever och utgå därifrån för att se på vilken nivå eleverna ligger.   

 
Men alltså jag kan inte säga att det helt går att behandla killar och tjejer lika, för det går inte 

att behandla ”Kalle” och ”Oskar” lika, om du förstår hur jag menar. (Lärare 5) 

 
Man måste ju behandla alla utifrån vem de är, och utifrån dagsformen så. (Lärare 2) 

 

Lärare 2 pratade även om vikten av att aktiviteterna inte ska vara så utpekande, att eleverna 

inte ska ha tid eller möjlighet att titta på varandra. Detta kräver lite eftertanke från läraren och 

där kan reflektionerna vara viktiga, för att fundera kring om det fanns möjlighet för eleverna 

att titta på sina klasskamrater eller om alla hade fullt upp med sitt eget. Genom att göra 

aktiviteter som inte är utpekande menar Lärare 2 att det hjälper eleven att göra aktiviteten 

utifrån sin egen förmåga och inte behöva fundera vad ens klasskamrater tycker och tänker.  

 

Lärare 3 pratade en hel del om peppning och vikten av det. 
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Man vet ju vilka som är duktiga och man berömmer ju dom också, men det kanske blir 

automatiskt att man berömmer de här som inte orkar lika mycket, att man peppar dom, 

peppar dom mer liksom. Och i alla fall om det är i en klass som alla killar spelar en sport, 

och tjejerna kanske inte har det som fritidsintresse. Då vill man ju få dom mer intresserade 

av det här, att dom ska känna sig jätteduktiga på det här så att dom vill fortsätta med 

någonting. Att man peppar dom. Sen har man elever som nästan inte är med någonting, som 

man gärna vill få med i verksamheten och de gånger dessa är med då berömmer man dessa 

jättemycket för att man vill att de ska vara med nästa gång också, ombytt och klar till 

lektionen. (Lärare 3) 

 

Läraren påpekade att de duktiga eleverna allt som oftast inte får beröm för deras prestation 

utan att läraren kan ta det för givet att de sköter sig själva och prioriterar eleverna som inte 

anser idrott och hälsa som ett ämne i skolan som de fokuserar på. De duktiga eleverna kan 

känna sig bortglömda om läraren hela tiden berömmer andra. Lärare 3 påpekade sin egen vikt 

av att ge beröm, att det är en viktig del i arbetet, men att det inte alltid är så lätt när lärare 

många gånger har mycket att hålla reda på i undervisningen. 

 

3.2.3 Elevernas uppgift och ansvar för att främja likabehandling 
Här behandlas lärarnas egna idéer och tankar kring vad de ansåg att eleverna själva och 

tillsammans kan göra för att underlätta för lärarna med att arbeta med likabehandling.  

 

En av de viktigaste punkterna som lärarna påpekade är gruppsammanhållning inom klassen. 

Att ta hand om varandra så att alla känner sig välkomna och trygga i klassen. Att skapa en 

skön stämning i klassrummet där alla känner att de får chansen att arbeta i sitt eget tempo och 

att det är tillåtet att utföra aktiviteterna utifrån sina egna förutsättningar utan att få några 

negativa kommentarer eller påhopp från klasskamrater. Detta kan tillsammans med läraren 

utvecklas genom diskussioner eller teambuilding, något som nämndes ofta i intervjuerna med 

lärarna.   

 
Få dom att vara en hel klass och inte dela upp sig i två läger liksom, det kan man ju få jobba 

ganska mycket med. (Lärare 3) 

 
Att man ska ta det lugnt vid t.ex. skridskoåkning. Allmän omtanke för andra, gör inte illa 

varandra, skjut inte hårda skott så att nån får ont, det blir inte kul. (Lärare 2) 

 

Samspelet med läraren var en annan punkt som lärarna ansåg vara viktig även för eleverna. På 

samma sätt som samspelet med eleverna var viktigt för lärarna. Responsen från eleverna kan 

vara användbar för lärarna vid reflektionerna. Responsen kan vara uttryck eller ord som 

läraren tar i akt för eventuella förändringar av aktiviteten till nästa gång. Eleverna kan ge 

positiv och negativ respons till lärarna. Det lärarna nämnde att de sällan får i intervjuerna var 

reaktioner om de har varit rättvisa i undervisningen utan allt som oftast om de har varit 

orättvisa. Där kan även eleverna lära sig något, att även ge lärarna den positiva responsen, så 

att de känner att eleven/eleverna också anser att de är väl behandlade av läraren. Lärarna såg 

det som att om ingen respons eller kritik kom från eleverna så fungerar undervisningen för 

alla. Lärarna nämnde att de därför fortsätter i samma spår, inga funderingar om att förändra 

uppkom. Specifika situationer där eleverna gett negativ kritik till läraren var inget de heller 

riktigt kunde påminna sig om, utan de resonerade utifrån vilka situationer som kan ha 

resulterat i att eleverna reagerat negativt. Exempel som lärarna tog upp var lagindelningar, där 

flickorna ofta kunde sätta pojkarna på en piedestal och anse att de redan innan aktiviteten 

startar är bättre än flickor. Det är oftast kommentarer liknande att det är fler killar i det ena 

laget och fler tjejer i det andra som påpekas. En annan situation är när lärarna inte ser vad som 

händer vid ett tillfälle för att sedan kommentera när en annan elev gör exakt samma sak 
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förutom att denna gång ser läraren vad som händer. Då kan kommentarer komma som att 

läraren inte sa till klasskamraten som gjorde exakt samma sak för några minuter sen. Detta 

kan undvikas av eleverna genom att föra samtal med lärarna under lektionerna. Att som elev 

våga berätta vad som egentligen har hänt. För att eleverna ska våga göra detta krävs en stark 

sammanhållning i klassen där eleverna själv anser att det ger en bättre undervisning om 

eleverna hjälper läraren mot en rättvis och korrekt undervisning. Risken finns annars att den 

elev som påpekar detta hamnar i ett läge där några klasskamrater ogillar det agerandet. Är 

eleverna öppna och trygga med varandra blir detta oftast inget problem och som grupp skapas 

en stabil arbetsmiljö. Som Lärare 4 beskrev var det ofta att fel person kunde få fördel eller att 

läraren sa till fel elev när något sker bakom ryggen på läraren. Som lärare går det ofta snabbt 

att avgöra vem det var som startade situationen och vem det är som det ska talas med, det är 

något som automatiskt skapas i hjärnan.  

 
Tala om vad som händer när inte vi ser. Då har man ju större chans att behandla alla på rätt 

sätt. Oftast får man ju veta om man gör något taskigt, framförallt i de yngre åldrarna, där är 

de väldigt snabb på att skvallra så de... men, även de äldre, tala om allt vi inte ser, då är det 

risken att fel person får fördel ibland, att dom då kan gå in och tala om att så här var det och 

inte. (Lärare 4) 

 

 

3.2.4 Hur skolan arbetar/kan arbeta för att främja likabehandling 
I det här avsnittet tas det upp vad skolan kan göra och vad skolan gör för att främja 

likabehandling enligt de intervjuade lärarna. 

 

De olika förslag om hur skolan kunde påverka arbetet med likabehandling framkom genom att 

utläsa intervjusvaren. Lärarna svarade att det handlade om att utbilda eller fortbilda sina lärare 

inom området för att få tips och idéer på hur lärare kan jobba eller hur de jobbar i nuläget och 

vad som kan förändras för att förbättra villkoren för både lärare och elever. Det skulle kunna 

räcka med diskussioner i grupp med lärare bara för att få in nya tankar och idéer i sin egna 

lilla bubbla. 

 
För att uppdatera sig och så. Och få en sån där påminnelse, att det är viktigt. (Lärare 3)   

 
Att man påminner sig själv, man tror att man kan, men jag tror man bör göras påmind eller 

så. Och fortbildning kan också vara bra som en grej att man, okey jag är på rätt spår, jag gör 

rätt eller jag tänker rätt. (Lärare 2) 

 

De flesta lärare påpekade att de ville bli påminda, få aha-upplevelser ifrån sin egen 

undervisning och få alternativ till hur de kan tackla olika situationer. De var överens om att 

fortbildning var nödvändigt och något de själva ville ha mer av för att utvecklas.  

 

En annan punkt som togs upp var frågan om resurser. Det krävs mer resurser för att lärarna 

ska klara av att göra sitt jobb på ett bättre sätt än idag. 

 
Det krävs helt andra resurser, det går inte att ha en klass på 30 elever och vara ensam lärare. 

I synnerhet inte som det ser ut för oss idag när vi har särskolan inkluderad i verksamheten 

och att man ändå har såhär stora grupper. Jag har haft nior där de var 30 elever varav 3 

tillhör särskolan och ingen assistent med, helt själv alltså. (Lärare 5) 

  

Läraren påpekade här vikten av att inte ha för stora grupper vid undervisningen, att mindre 

grupper skulle göra det möjligt att arbeta mer individuellt med varje elev och jobba utifrån 
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deras egna förutsättningar. Detta var även en viktig punkt i lärarnas definition av 

likabehandling.  

 

För att bygga vidare på det tas kill- och tjejgrupper upp, vilket kan sammanfattas som 

könsdelad undervisning. Både Lärare 2 och Lärare 3 tog upp att kill- och tjejgrupper ligger i 

deras schema i skolan som ett eget lektionstillfälle där eleverna får prata och diskutera kring 

olika ämnen, men enbart med klasskamrater med samma kön. Lärare 5 nämnde att det kan 

vara bra att splittra klasserna. 

 
Naturligtvis så är det ju jättejättebra om man kan bryta ner eller bryta undervisningen och 

ha möjlighet att köra killgrupper, tjejgrupper, kompisgrupper, det här om att komma ner på 

kanske tiopersonsnivå och kunna få vettiga diskussioner och värderingsövningar. (Lärare 5) 

 

Dessa lärare var inne på att ha enbart pojkar eller flickor i gruppen kan leda till att de arbetar 

mer med sådant som kan tänkas stärka hela klassen och varje individ genom att dels vara en 

mindre grupp som kan betyda att fler vågar ta för sig och uttrycka sina egna åsikter och dels 

att vara enbart pojkar eller enbart flickor i undervisningsgruppen. Detta också för att de 

områden där flickor enligt en lärare har fördel i idrott och hälsa som t.ex. dans eller rörelse till 

musik bör de också få chansen att visa hur duktiga de är och få chansen att som tjejgrupp visa 

vad de kan åstadkomma, där det i intervjun framkom att risken vid att blanda flickor och 

pojkar kan bidra till att pojkarna i dessa moment låter tjejerna göra jobbet och flyter med i 

strömmen.  

 

Fortsättningsvis pratade Lärare 1 om att ha parallellagda klasser för att lärarna tillsammans 

ska kunna avgöra vid vilka moment som det skulle gynna både pojkar och flickor att vara 

uppdelade. Det är upp till skolan att lägga schema så att detta fungerar som exempelvis att två 

nior har idrott samtidigt. Därefter skulle lärarna vid läsårsplaneringen kunna bestämma hur de 

ska jobba.  

 

Lärare 1 och Lärare 2 påpekade att de har fått direktiv om att fokusera på pojkarna och höja 

deras meritvärde i skolan utan att det ska gå ut över flickornas undervisning. 

 
På vår skola har vi fått direktiv från BUP [Barn och ungdomspsykiatrin], att inför detta 

läsår ska vi försöka höja pojkarnas meritvärde i skolan utan att det ska få påverka flickornas 

resultat i skolan. Detta eftersom pojkarna har ett lägre meritvärde än vad flickorna har. 

Eftersom det än så länge är motsatsen på idrotten ska jag försöka arbeta mot ett högre 

meritvärde hos flickorna utan att det ska påverka pojkarnas idrottsundervisning. (Lärare 1)  

 

Som Lärare 1 påpekade så är idrott och hälsa fortfarande ett ämne där pojkarna i genomsnitt 

har ett högre betyg än flickorna. Detta gör därför att det blir deras uppgift att istället för att 

jobba med pojkarna och deras betyg som gäller för resten av skolan, handlar det om att arbeta 

mot att flickorna ska få ett högre meritvärde i ämnet. Självklart ska detta då också genomföras 

utan att det påverkar pojkarnas resultat i negativ bemärkelse. Hur detta då skulle genomföras 

är upp till läraren.  

3.3 Teorin i praktiken 

Avsnittet kommer ta upp om lärarnas intervjusvar och det som framkom vid observationerna 

går hand i hand eller om det skiljer sig mellan det lärarna säger och det som verkligen skedde 

på lektionerna. Resultaten från observationerna togs upp med lärarna under intervjuerna där 

de fick siffror på antalet interaktioner under sina lektioner. Detta ledde dock inte till fortsatt 

diskussion.    
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Några lärare pratade under intervjuerna om att de vill att flickor och pojkar ska få lika mycket 

uppmärksamhet och synas lika mycket. Enligt observationerna kan man se hur pojkarna fick 

flest interaktioner från lärarna i fyra av fem fall, men det var hos en av lärarna som pratade 

om att pojkar och flickor ska få lika mycket uppmärksamhet som skillnaden mellan könen låg 

en bra bit över resterande lärare. De övriga tre hade flest interaktioner med pojkar, men 

fördelningen mellan könen är ganska jämn. Det skilde drygt tre interaktioner mellan pojkar 

och flickor hos dessa lärare. 

 

En intressant punkt vid analysen av både observationerna och intervjuerna tillsammans är att 

en lärare pratade mycket om peppning och hur viktigt det är i undervisningen, detta kan då 

tänkas att det skulle överföras till kategorin positiva kommentarer. Det som kom fram var att 

det var en annan lärare som gav flest antal positiva kommentarer. Återgår man tillbaka till det 

lärarna pratade om att pojkarna fortfarande har ett högre meritvärde i idrott och hälsa kan det 

tänkas att det är flickorna som behöver peppningen oftare, men den fördelade sig ganska jämt 

mellan könen.  

 

En av lärarna pratade öppet om att det inte görs någon skillnad på pojkar och flickor i 

undervisningen och vid observationerna var fördelningen jämn mellan könen i 

undervisningen. Det tyder på en god självinsikt att känna att man som lärare gör det, ofta kan 

det vara så att lärare gärna vill tro att de inte gör någon skillnad på könen, men att det inte är 

så i praktiken. Däremot pratade en lärare om att det säkerligen under lektionerna läggs mer 

krut på pojkarna, medan det i observationerna visade att det var tvärtom, att flickorna var de 

som fick mest uppmärksamhet och detta var den enda av lärarna som hade fler interaktioner 

med flickor än med pojkar.  

 

I och med att det finns ett aktivt arbete för att höja pojkarnas meritvärde, men att fokuseringen 

under idrotten ligger på att höja flickornas meritvärde kan det tänkas att det borde vara 

flickorna som får mest uppmärksamhet och positiva kommentarer framförallt. Hos de två 

lärare som nämner det i intervjuerna får även flickorna totalt ett högre antal interaktioner med 

lärarna både vad gäller tillrättavisningar och positiva kommentarer.  

 

En av lärarna påpekade vikten av att vara lyhörd och lyssna på eleverna för att enklare kunna 

se helheten. Genom att återgå till observationerna kan detta kopplas till att lärarna visar att de 

lyssnar genom att ha ögonkontakt med den berörda eleven. 
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4 DISKUSSION 
Diskussionsavsnittet inleds med en sammanfattning av resultaten får att återge de viktigaste 

resultaten och sedan förs en diskussion om ämnets tillförlitlighet där reliabilitet och validitet 

tas upp. Därefter kommer ett kapitel om kopplingen mellan resultaten och den tidigare 

forskning och litteraturbakgrunden som gavs i inledningen av undersökningen. Hela avsnittet 

avslutas med vad detta arbete för med sig för lärdomar och dess användbarhet för lärare. 

Slutligen tas förslag upp på hur fortsatt forskning inom likabehandling skulle kunna ske. 

4.1 Sammanfattning av resultaten 

I Figur 4 beskrivs undersökningens resultat sammanfattat. Det har brutits ner till 

gemensamma nämnare. Utgångspunkten är likabehandling som i sin tur har delats upp i 

lärarnas agerande på lektionerna och deras syn på begreppet.  

 

Figur 4: Sammanfattning av observationerna och intervjuerna. 
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4.1.1 Lärarnas agerande 
”Lärarnas agerande” är kategorin som utgår från de observationer har jag gjort och det som 

kan sammanfatta resultaten från denna observationsstudie. Uppdelningen fortsatte med pojkar 

och flickor. Antalet interaktioner med lärarna och vilken typ av interaktion som dominerade 

gentemot det motsatta könet. Här kan avläsas att pojkar har fått flest interaktioner från lärarna 

och att de flesta då har varit tillsägelser såsom ”Sitt ner och var tyst!”, ”Lyssna på vad jag 

säger!”. Uppgivenheten som framkom hos lärarna uppkom enbart vid tillsägelser mot pojkar, 

eftersom flickorna ofta lyssnade vid första tillsägelsen medan pojkarna kunde behöva flera.  

 

Flickorna däremot fick färre interaktioner, men där en större del än hos pojkarna handlade om 

de positiva kommentarerna. ”Bra jobbat, elevens namn” är ett exempel som alltså flickorna 

enligt observationerna får höra mer och oftare än vad pojkarna får. Där lärarna ofta med en 

glädje i rösten höjde densamma för att alla skulle höra. Dock är fortfarande tillsägelserna till 

antalet fler än de positiva kommentarerna även till flickor.  

 

De slutsatser som kan dras av detta är alltså att lärarna ger pojkarna mer uppmärksamhet, men 

att denna uppmärksamhet dominerades av tillrättavisningar i situationer som uppstod under 

lektionerna. Detta medan flickorna får fler positiva kommentarer även om det även där är 

tillrättavisningar som dominerar. Därmed kan påstås att flickorna får uppleva fler glada toner 

från lärarna än vad killarna, som istället får höra fler hårda ord från lärarna. 

 

4.1.2 Lärarnas syn 
Lärarnas syn på likabehandling och deras sätt att arbeta med det kan delas upp i tre grenar, 

dessa är: Lärarens arbete, skolans arbete samt elevernas arbete. Under rubriken lärarens arbete 

har de intervjusvar som påpekar vad lärarna kan göra för att likabehandlingen ska inkluderas i 

undervisningen tagits upp.  

 

Reflektionerna handlar om att läraren ska tänka igenom sitt eget arbete och lektionernas 

genomförande. Samspel med eleverna är den andra punkten och där ingår att se till alla 

elevers olika förutsättningar, lyssna på vad de har att säga och peppa de elever som har det 

jobbigare eller tycker att idrott och hälsa är tråkigt.  

 

Skolans arbete handlar om vad skolan kan göra inom området likabehandling och där 

diskuteras bland annat att höja pojkarnas meritvärde på ett sätt som inte går ut över flickorna, 

men att inom idrotten är förhållandet det motsatta. 

 

En annan aspekt som kan utläsas från lärarnas svar är att skolan behöver förbättra 

möjligheterna för lärarna på skolan, och att detta kan ske dels genom att utöka resurserna och 

dels genom att fortbilda sina lärare för att de ska kunna hantera de stora grupperna och ändå 

jobba med likabehandling. Alla lärare ansåg att fortbildning behövdes i flera avseenden och 

att de väldigt gärna skulle delta om det anordnades.  

 

Könsdelad undervisning var också något som lärarna pratade om och anledningen till att 

idrottsundervisningen skulle vara uppdelad efter kön var för att ge eleverna bättre 

förutsättningar under lektionstid. 

 

Den tredje och sista punkten är elevernas arbete och vad eleverna kan göra för att påverka 

likabehandlingen i undervisningen. Lärarna påpekade att eleverna kan stärka 

gruppsammanhållningen genom att förbättra förutsättningarna för varandra och lärarna så att 

undervisningen ska bli rolig och trygg för alla.  
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Samspel med läraren är den andra punkten som eleverna kan arbeta med enligt lärarna och 

samspelet kan bestå av respons över vad de anser om aktiviteterna som utförs på lektionerna 

eller en sådan sak som att berätta för läraren vad som sker när denne inte ser för att undvika 

att en oskyldig elev får tillsägelser. Då är det upp till läraren att avgöra om eleven talar 

sanning.  

 

Lärarna påpekade alltså att likabehandling är något som det krävs samarbete mellan skola-

lärare-elev för att kunna påverka. Ingen av dessa tre faktorer kan på egen hand göra någon 

större skillnad utan de är i behov av varandra för att arbetet verkligen ska lyckas. En viktig del 

är det samspel som finns mellan lärare – elev, riktat åt båda hållen, alltså lärarnas samspel 

med eleverna och elevernas samspel med lärarna. Hur detta skedde var det däremot skilda 

meningar om och flera olika varianter kom upp under intervjuerna. Det påvisar att det inte 

finns något arbetssätt som är bättre än något annat utan att lärarna arbetar utifrån det sätt som 

de anser fungera bäst i deras klasser.  

4.2 Tillförlitlighet 

Detta kapitel kommer att behandla undersökningens hållbarhet och trovärdighet.  

 

4.2.1 Reliabilitet 
Urvalet som gjordes skedde utifrån att flera skolor kontaktades via mail samt telefon vid 

terminens start. Anledningen till att kontakten togs via mail och telefon var att det dels skulle 

ta tid att besöka alla skolor och att detta därmed ansågs bättre för att det samtidigt fanns 

möjlighet att skriva på arbetet under denna tid. Nackdelen med detta var att svaren kunde 

dröja och att tidspressen ökade då svaren uteblev eller svaret blev nekande. Förmodligen 

skulle dessa skolor ge samma svar om kontakten togs personligen och ännu mer tidspress 

skulle skapas då tiden det skulle ta att besöka skolorna samt att hitta lärarna och rektorerna 

skulle gå ut över arbetet. Från vissa skolor uteblev svar helt och andra uppgav att de skulle ta 

emot lärarstudenter som skulle hålla i undervisningen och ansåg sig därför som otillräckliga 

för denna undersökning. Från de skolor som svaret uteblev går det enbart att spekulera kring 

orsaker, men det kan handla om att de inte läser sin mail, de kanske ansåg sig rädda för ämnet 

eller helt enkelt inte var intresserade av att delta. Det ledde till att de två deltagande skolorna 

valdes ut och att det därför deltog fler lärare från dessa skolor istället för fler skolor som det 

var tänkt från början. Samtliga lärare var utbildade inom idrott och hälsa och erfarenheterna 

av yrket skilde sig från nyutbildade lärare till de som arbetat i närmare 40 år som idrottslärare. 

De deltagande lärarna var tre kvinnliga och två manliga lärare vilket ger en relativt jämn 

fördelning mellan könen.  

 

Observationerna skedde lite olika beroende på om aktiviteten pågick utomhus eller inomhus. 

Eftersom de lektioner som observerades utomhus saknade en strukturerad samling bestämdes 

tidigt att dessa lektioner skulle observeras fortlöpande för att överhuvudtaget ge några 

användbara resultat. De observationer som skedde inomhus observerades enbart under 

samlingarna före och efter lektionerna. Lärarnas samlingar var olika långa och 

innehållsmässigt varierade. Annars har utförandet varit detsamma över observationerna. Det 

hade möjligtvis varit bättre om alla observationer hade skett vid liknande aktiviteter som 

exempelvis alla utomhus eller alla inomhus för att ge möjlighet att specificera undersökningen 

ännu mer till ett speciellt moment i undervisningen.   

 

Alla deltagande lärare deltog även i intervjuerna som ägde rum på tider då lärarna själva 

ansåg sig ha god tid på sig för att undvika stressade svar. Längden på intervjuerna varierade 
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vilket kan dels bero på tolkningen av frågorna och dels på hur insatta lärarna kände sig i 

ämnet. Det hände ibland att lärarna hade svårt för att besvara frågorna och därför bad mig att 

förklara vad jag menade för att leda in dem på rätt spår. Det kan leda till att lärarna när de 

ställde dessa frågor riskerade att falla in i mina tankar istället för sina egna runt frågan. 

Följdfrågor och förklaringar var det som skiljde mellan intervjuerna, då någon lärare kunde 

prata på helt självmant, medan andra behövde fler frågor för att ge beskrivande svar. Frånsett 

någon fråga som verkade vara otydlig hos lärarna fungerade det bra och gav svar på 

frågeställningarna till arbetet vilket påvisar att guiden fungerade till denna undersökning. Vid 

frågan om lärarnas definition av likabehandling behövde de flesta betänketid för att svara. Det 

kan antingen bero på att de behövde tid till att formulera sitt svar för sig själv först eller 

kanske för att begränsa sitt svar på en annars stor och bred fråga som det skulle kunna 

diskuteras och resoneras mycket utifrån. 

 

För att denna undersökning ska kunna upprepas krävs att forskaren går in i en social roll som 

liknar den ursprungliga forskarens. Om inte detta sker kan inte det forskaren ser och hör 

kunna jämföras med den ursprungliga undersökningen. Detta eftersom sociala miljöer och 

förutsättningar är omöjliga att ”frysa” (Bryman, 2011, s.352).   

  

4.2.2 Validitet 
Eftersom observationerna begränsades till enbart samlingar under inomhusaktiviteter och 

kontinuerligt vid utomhusaktiviteterna försvann en hel del tid av undervisningen som kunde 

vara intressant för undersökningen. Främst vid inomhusaktiviteterna kan resultaten bli 

missvisande i den grad att många interaktioner sker fortlöpande under hela lektionerna och 

skulle därmed kunna förändra resultatet. Däremot ansågs det att observera fortlöpande för 

krävande för att kunna hålla fokus under alla observationer eftersom flera lektioner 

observerades i följd på grund av det lagda schemat.  

 

Under observationerna noterades inte hur många flickor respektive pojkar det var i klassen, 

utan det som kan sägas är att fördelningen var jämn i den grad att observatören inte reagerade 

på fördelningen av kön under lektionerna, vilket kan tyda på att skillnaderna i antal inte var 

speciellt stora om ens någon. Detta kan dock ge ett missvisande resultat om det ena könet har 

ett övertag i antal gentemot det motsatta könet.  

 

Eftersom observationerna skedde både inomhus och utomhus kan resultatet skilja sig mellan 

lärarna där flest observationer skedde utomhus och hos de lärare som observerades mest 

inomhus eftersom lektionernas upplägg oftast såg olika ut och att jag dessutom la 

fokuseringen vid olika tidpunkter beroende på om undervisningen skedde utomhus eller 

inomhus. 

 

Denna undersökning hade som syfte att se hur lärare i idrott och hälsa arbetar och hur de ser 

på likabehandling i skolan. Utifrån både observationerna och intervjuerna anser jag att det 

resultat som framkommit täcker frågeställningarna väl. En förändring som skulle kunna vara 

bra var att ha ett bestämt arbetsområde som lärarna skulle observeras vid för att specificera 

undersökningen ytterligare. Detta resonemang hade även krävt att intervjufrågorna riktades 

mot detta moment istället för att allmänt prata om likabehandling som är väldigt stort.  

 

4.3 Teoretisk tolkning och reflektion 

I detta kapitel tas det upp hur denna undersökning kan kopplas till den tidigare forskning som 

har behandlats. Vilka samband finns mellan dessa och lärarnas undervisning och egna ord?  
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Öhrn (1990) skrev i sin avhandling om hur pojkarna i hennes undersökningsgrupper tar flest 

kontakter med lärarna och att det även är den grupp som får flest interaktioner från läraren. I 

de grupper där flickorna fick flest var skillnaden mellan könen väldigt liten. Denna 

undersökning stärker hennes resultat då pojkarna var de som fick flest kontakter med lärarna. 

Även Gannerud (2001) nämner att pojkarna dominerar klassrumsinteraktionerna där de får 

mer tid och uppmärksamhet än vad flickorna får. Detta kan också bero på att pojkarna oftast 

tar mer tid än flickorna under lektionerna. Mechbach & Larsson (2007) påpekar också att 

pojkarna får mest uppmärksamhet på grund av att de syns mer, hörs mer och tar mer tid med 

läraren än vad flickorna gör. Det har en uppenbar effekt att lärarna därför använder större 

delen av tiden till pojkarna än flickorna. Det kan vara så att lärarna har den uppfattningen att 

pojkarna behöver mer uppmärksamhet än flickorna eftersom de tar mer tid än flickorna. Jag 

tror att många lärare har den tankegången och att det är en anledning till att pojkar också får 

mest uppmärksamhet, de känner att flickor klarar sig själva och om inte så säger de till.  

 

Mechbach & Larsson (2007) påpekar att många lärare har som ambition att pojkarna inte ska 

få dominera undervisningen på flickornas bekostnad, detta eftersom många lärare kan se 

orättvisorna mellan flickor och pojkar, men att de saknar didaktiska redskap för att motverka 

detta. Det här återkom hos några av lärarna som pratade om att satsa på pojkarna i skolan utan 

att det ska gå ut över flickorna, men att lärarna inom idrotten istället satsar på flickorna utan 

att pojkarna ska glömmas bort och påverkas negativt. Detta kan i sig inte direkt sägas främja 

arbetet med likabehandling eftersom det ena könet prioriteras i undervisningen, men det 

används för att det ska bli jämnare betyg mellan könen i ämnet idrott och hälsa. Säger skolan 

att lärarna ska ”satsa” på det ena könet sker automatiskt en större fokusering på detta kön 

även om detta inte var tanken. Detta leder enligt mig till att likabehandlingen lätt glöms bort 

hos lärarna eftersom de känner press att det ena könet ska lyckas höja sina meritvärden.   

 

Kimber (2008) förklarar att lärare bör uppmärksamma det som är bra oftare än det dåliga 

eftersom många elever söker uppmärksamhet och om dessa elever får det genom det dåliga de 

gör så finns risken att de fortsätter med detta. Hon skriver att lärare istället bör försöka 

undvika att uppmärksamma dessa saker, om de inte går för långt. Detta kan ses som att i 

denna undersökning bör de positiva kommentarerna överskrida de tillrättavisningar som sker i 

undervisningen. Så är inte fallet och det är enligt mig en väldigt svår del att lyckas med som 

lärare. Detta eftersom tillrättavisningar kan krävas för att skapa lugn och ro i salen vid 

samlingar eller olika aktiviteter. Det som lärare vill få ut är att även de positiva 

kommentarerna ska utmynna i att skapa lugn under lektionerna för att båda könen ska få en 

bra miljö för lärande, men att det är ett mål som är otroligt svårt att nå. Lyckas lärare med att 

få eleverna till detta, att tillrättavisningar inte behövs för att samtliga elever har förstått att 

vägen till de positiva kommentarerna är att sköta sig och ha respekt för klassen och läraren, 

har de kommit långt för att skapa en undervisning som är positiv för alla elever. 

 

En av lärarna som intervjuades var bra på att ställa frågor som inleddes med ”Vad” och ”Hur” 

till sina elever. Detta utan att tänka speciellt mycket på det, utan det skedde naturligt. 

Hultgren (2011) menar att frågor som inleds med ”Varför” oftast leder till att eleven i fråga 

tar till en vit lögn för att slingra sig ur situationen. Istället ska lärare använda sig av mer 

konstruktiva frågor som ”Vad” och ”Hur”. Det för att bjuda in till en diskussion om ämnet 

tillsammans med eleven och visa att man vill hjälpa denne. Jag tror att de lärare som använder 

sig Varför-frågor antingen känner sig osäkra för att ta diskussionen med eleven och därmed 

ställer en fråga som pressar eleven eller för att de är för lata för att orka hjälpa eleverna och 

diskutera fram en lösning. Jag anser att fler problem som dyker upp skulle kunna lösas på ett 
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enklare vis om lärarna erbjöd sig sin tjänst eller kunskap till eleven. Som det exempel 

Hultgren tar upp om en elev som glömt idrottskläder och läraren, istället för att fråga varför 

eleven har glömt, bör fråga hur man som läraren kan hjälpa eleven att komma ihåg nästa 

gång. Det kan ge mer kreativa lösningar som fungerar för både lärare och elev, dock är det 

tidskrävande och oftast leder det till att lektionstiden försvinner för att läraren diskuterar med 

en elev.     

 

Många lärare påpekade att de inte ser eleverna utifrån vilket kön de har utan att de ser på de 

individuella skillnaderna och att de är elever. Gannerud (2001) refererar till en finsk 

undersökning där det framgick att många lärare tyckte att de i första hand såg skillnaderna 

mellan individerna istället för skillnaden mellan könen. Det visade sig dock att lärarna i 

konkreta situationer gjorde skillnad mellan eleverna med avseende på kön. I denna 

undersökning märks inte några större skillnader hos tre av lärarna, utan där sker 

interaktionerna ganska jämt fördelat mellan könen med ett visst övertag för pojkarna. 

Däremot kan man hos två av de deltagande lärarna se en större skillnad där den ena har fler 

med flickor och den andra fler med pojkar. Sättet att prata till flickor respektive pojkar skilde 

sig inte nämnvärt utan dessa interaktioner var likartade på så vis att en tillrättavisning skedde 

med högt tonläge och vid vissa situationer med gester som läraren visade sitt misstyckande 

genom. Larsson, Redelius & Fagrell (2007) skriver att idrottslärare inte är omedvetna om den 

dominans som pojkarna har i ämnet, men att detta inte ses som något problem eftersom pojkar 

ses som mer lämpade för den fysiska aktivitet som sker i undervisningen. Detta synsätt kan 

ligga till grund för många idrottslärare och vara en anledning till att genus i skolan inte 

hamnar i fokus utan att lärarna anser att pojkarna har fördel i ämnet och att de därför inte 

arbetar aktivt för att förändra detta. Dock anses det av en deltagande lärare att flickor har 

fördel i de moment som innefattar dans och rytmik vilket ger bilden av att lärarna har en 

föreställning av vad eleverna är bra på utifrån deras kön vilket i sin tur kan påverka lärarens 

agerande vad gäller lektionsplanering av dessa moment.  

 

Backlund (2006) beskriver hur gester och kroppsställningar kan skicka ut signaler utan att vi 

behöver använda ord, hon skriver även om hur dessa gester och kroppsspråk kan tolkas olika. 

Hon nämner kulturell skillnad som ett exempel eftersom de gester och det kroppsspråk vi 

använder kan ha olika betydelser beroende på vilken kultur man kommer från. Detta 

påpekades från en av lärarna att de har elever från så många olika kulturer att det är viktigt att 

tänka sig för vad man gör och vilken betydelse det har i elevernas kultur och hur de tolkar det 

läraren säger eller gör. Backlund (2006) påpekar också vikten av att använda rätt kroppsspråk 

för att få ut det vi vill av de ord vi använder oss av. Detta kan påverka lärarnas arbete mycket 

mer idag på grund av att det idag finns fler kulturer i skolan än för ett tiotal år sedan. Detta 

kan kräva att lärarna tänker efter vilket kroppsspråk och vilka gester de använder, då 

betydelsen av dem kan variera hos eleverna. Som när lärarna slår ut med armarna i den 

meningen att de är på väg att ge upp kan ha en helt annan betydelse för några elever i klassen. 

Nilsson & Waldermarsson (2007) nämner att händer och armar är det vanligaste 

kroppsdelarna att använda sig av vad gäller gester. De nämner också att gester kan ha en 

förbestämd betydelse för att alla ska förstå vad sändaren menar. Det kan vara smart att som 

lärare komma överens med eleverna om olika gester och dess betydelse så att läraren t.ex. kan 

gestikulera med armar och händer för att visa eleverna att de ska vara tysta eller att de ska 

samlas. Detta för att lärarens röst inte ska behöva slitas ut genom att höja rösten till eleverna 

under lektionerna. Detta var dock inget jag upptäckte att existerade under observationerna 

utan rösten var det verktyg som lärarna använde sig av. De använde sig av kroppsspråk och 

gester, men det var inget som ersatta deras ord utan enbart förstärkte vad de försökte säga.  
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Det som framkom som gällande för samtliga deltagande lärare med gester och kroppsspråk i 

undersökningen var hur lärarna hade ögonkontakt med den elev de pratade med och som Fast 

(1992) beskriver så är ögonkontakten en viktig del i kommunikationen. Den visar att man 

lyssnar och att fokus ligger på personen som konversationen förs med och inte på resten av 

klassen. Lärarna i undersökningen använde detta flitigt och det enda som fick dem att släppa 

ögonkontakten var för att de behövde säga till någon annan elev som störde klassen. Eftersom 

detta gällde samtliga lärare kan det vara ett bevis på att det är viktigt för samtliga och att de 

förstår vikten i att visa att man lyssnar på eleverna när man konverserar med dem för att de 

ska känna sig viktiga och att vad de säger är av betydelse. 

 

Intressant är hur några av lärarna säger att de inte tänker så mycket på hur de agerar under 

själva lektionen utan att de reflekterar efteråt. Hur går det att reflektera efteråt om man under 

själva lektionen inte tänker på det? Det jag genast tänker på är att lärarna självklart tänker på 

det under lektionerna, men meningsuppbyggnaden i svaret kan tolkas som att de inte gör det. 

Min uppfattning är att de tar med sig det som skett under lektionen till deras reflektioner och 

först där bearbetar det som skett istället för att göra detta under en pågående lektion. 

Reflektionerna är viktiga tillfällen för lärare att fundera över hur arbetat fungerat i enlighet 

med det som forskarna säger. Hur bemötte lärarna eleverna till lektionen, eftersom detta är 

avgörande till vilket intresse eleverna får för undervisningen. Viktigt att tänka på också är om 

flickor och pojkar fick lika mycket tid och uppmärksamhet under lektionen, eller om det som i 

många fall var pojkarna som dominerade. Att hinna reflektera kring lektionens genomförande 

i stora drag innehållande samlingar före och efter samt den aktivitet som skedde under 

lektionen (Hultgren, 2011; Mechbach & Larsson, 2011; Kimber, 2008). 

 

Tillrättavisningar och positiva kommentarer dominerar resultaten från denna undersökning 

vilket påvisar att en del av lärarens tid går åt till att dels tillrättavisa elever vid samlingarna 

och dels till att ge positiv feedback till de elever som gjort sig förtjänt av det. Av de totalt 70 

tillrättavisningar som skedde under observationerna kom hela 30 stycken från en och samma 

lärare, vilket är nästan hälften av det totala antalet. Vad detta kan bero på kan diskuteras. Det 

kan handla om att klasserna som denna lärare undervisade vid observationerna var stökiga 

vilket jag som observatör kan intyga att de var och krävde därför mycket från läraren som 

bidrog till att det blev så många tillrättavisningar för just den läraren. Tallberg Broman (2002) 

påpekar att pojkar ofta är högljudda och därmed dominerar undervisningen, dock kan det vara 

en grupp pojkar som står för det högljudda och att det inte är något som gäller för samtliga 

pojkar i klassen. Även Mechbach & Larsson (2011) visar på att pojkar hörs och syns mest 

under lektionerna och kräver mer uppmärksamhet. 

 

Återgår man till dikten av Mathilda Langlet som inleder arbetet, om den skillnad som fanns i 

utbildningen mellan pojkar och flickor förr i tiden, kan sägas att utvecklingen har gått mot en 

gemensam skola för båda könen, men att det än idag finns skillnader i hur lärare ser på pojkar 

respektive flickor. Idag säger lärare enligt tidigare undersökningar att de anser pojkar vara 

busiga och stökigare, medan flickorna ses som lugna, till och med som hjälpredor till lärarna. 

Det kan man dra paralleller till att pojkarna förr skulle bli uthålliga genom att hålla igång och 

röra på sig medan flickorna skulle ha tålamod och vara de som genom sitt lugn skulle 

utvecklas till goda medborgare. 

4.4 Fortsatt forskning och praktisk tillämpning 

I detta kapitel nämns vilka lärdomar undersökningen har gett och även exempel på fortsatt 

forskning tas upp. 
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De lärdomar detta arbete ger är hur svårt det är att arbeta med likabehandling. Vikten av att 

arbeta tillsammans på skolan för att främja detta och ha ett gemensamt mål att sträva mot. Det 

finns många olika tankar kring detta ämne vilket kan leda till att själva utförandet inte blir 

organiserat utan sker individuellt hos varje lärare. Även om kollegorna inte hänger på i arbetet 

kan det krävas att jag som lärare har mina egna sätt att arbeta efter. Det jag känner att jag vill 

och hoppas klara av är att känna efter själv hur jag arbetar. Om jag inte gör det vill jag att 

någon annan påpekar det för mig. Det kan vara en kollega, en elev eller en student som har 

åsikter. Det för att jag anser det viktigt att vara öppen för sitt eget arbete och ha viljan att veta 

hur undervisningen verkligen går till utifrån andra perspektiv än sitt eget och då kan jag som 

lärare vara beroende av en observatör. Alla lärare vill att eleverna ska känna sig rättvist 

behandlade och att de har samma chans att nå sina mål i ämnet idrott och hälsa. Dessutom är 

fördjupad kunskap inom genus viktigt, eftersom det som skrivs om under 

litteraturgenomgången att många lärare saknar redskap för att motarbeta de könsmönster som 

finns i dagens samhälle och som lärare ska arbeta mot. Ytterligare lärdomar som 

undersökningen kan ge är vikten av att som lärare använda sig av kroppsspråk och gester. Det 

kan vara genom att skapa bestämda betydelser för vissa gester som exempelvis vid samlingar 

kan det räcka att läraren sätter sig på golvet och att eleverna då genast förstår att det är dags 

att börja lektionen. Detta ger en tydlig struktur kring lektionen och det har jag även sett att 

vissa lärare använder sig av även om de möjligtvis inte har något förbestämt med eleverna 

utan enbart testar hur lång tid det tar innan alla har satt sig och blivit tysta för att sedan 

redogöra för eleverna hur lång tid det tog och att det är tid från deras lektion som försvinner. 

 

Fortsatt forskning skulle kunna vara att utifrån intervjuerna se hur lärarna agerar i 

verkligheten utifrån deras intervjusvar och observera hela lektioner istället för enbart 

samlingar som det har fokuserats på i denna undersökning. Det skulle vara intressant att se 

hur en sådan undersöknings resultat skulle se ut. För att se om lärarna säger att de arbetar på 

ett vis, men att de i verkligheten motsätter sig själva.  

 

En bredare undersökning skulle vara intressant med fler lärare och skolor för att se om 

resultaten blir annorlunda eller om de hamnar på ungefär samma slutsatser som denna. För att 

lättare kunna generalisera resultaten behövs en bredare undersökning. 

 

Ett annat förslag till forskning vore att se hur eleverna ser på likabehandling. Hur definierar 

de begreppet och hur fungerar det i praktiken enligt dem? Om de har en helt annan definition 

än den lärarna har kan det vara en anledning till att eleverna ofta anser sig orättvist 

behandlade och missgynnade. Om det finns stora skillnader i hur begreppet likabehandling 

definieras mellan lärare och elev skapas lätt missförstånd och situationer som egentligen inte 

behövt uppstå om man först diskuterat det tillsammans.  

 

En intressant undersökning skulle också vara att se skillnaden mellan manliga och kvinnliga 

lärare under idrotten. Att undersöka om dessa lärare fokuserar på olika saker beroende på om 

de är manliga eller kvinnliga lärare eller om resultatet mellan könen liknar varandra. 
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BILAGOR 
 

Bilaga 1 

 

 

Högskolan i Gävle 

Akademin för teknik och miljö 
 

 

 
Bakgrund 

Jag är en student vid högskolan i Gävle som under hösten ska skriva mitt examensarbete. 

Under mitt arbete kommer jag att observera lärarens kommunikation med eleverna och mitt 

fokus kommer att ligga på läraren och inte på eleverna. Vid observationerna kommer jag att 

anteckna det jag ser, jag kommer alltså varken filma eller spela in ljud under mina 

observationer. Jag kommer att följa idrottslärarna under en veckas tid för att observera och 

sedan intervjua läraren. 

 

För att få observera och redovisa mina observationer, där barn/elever förekommer, för mina 

kurskamrater och lärare, behöver jag ett godkännande från målsman.  

 

Etik och sekretess 

Varken skolans eller elevernas namn kommer att nämnas i anknytning till mitt examensarbete. 

Arbetet kommer sedan publiceras i en databas på internet där alla kommer att kunna läsa det.  

 

Du väljer själv om ditt barns agerande får användas i undersökningen, och du kan alltid 

ändra dig senare.  

 

Hör gärna av dig om du har några frågor eller funderingar! 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Patrik Mattes plu07pms@student.hig.se mobilnr: XXX-XXXXXXX 

 

mailto:plu07pms@student.hig.se
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MEDGIVANDE 

 

 

 

 

 
Underskrift av student vid Högskolan i Gävle 

 

Jag kommer inte att använda några namn i mitt examensarbete, varken på skolor 

eller lärare/elever. 

Arbetet kommer sedan när det är godkänt att publiceras och bli tillgängligt för 

alla att läsa.  

 

 

Datum Underskrift   

 

  

Namnförtydligande samt e-postadress. 

 

 

 

Underskrift elev/förälder 

 

Jag tillåter att mitt barns agerande får användas i examensarbetet under 

förutsättningar att inga namn anges.  

 

 Barnets för och efternamn:  

 

Datum Underskrift av barn/elev/förälder/föräldrar 

 (Målsmans underskrift om medverkande är under 18 år) 

 

  

 

 

 

 Namnförtydligande 
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Bilaga 2 

Patrik Mattes                  Datum xx-xx-xx         Lärarens namn och observationstillfälle.  

  

 Pojkar Flickor 

Elevinitiativ   

Lärarinitiativ   

Tillsägelser   

Varför-frågor   

Hur och Vad- frågor   

Sänkningar   

Positiva kommentarer   
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Bilaga 3 

Intervjufrågor 
 

 Hur jobbar ni på skolan med likabehandling mellan pojkar och flickor? 

 Vad är likabehandling för dig? 

 

 Är det viktigt att behandla pojkar och flickor lika för en idrottslärare?  

 Om ja, är det enkelt? Varför? Om nej, vad anser du man ska tänka på? 

 Kan det vara bra ibland att inte göra det? När? Några konkreta exempel? 

 

 Vad anser du krävs för att pojkar och flickor ska behandlas lika på 

idrottslektionerna? Vad gäller lika villkor? Kan eleverna hjälpa till med detta?  

 

 Har du någon gång upplevt reaktioner från eleverna? Att de har tyckt du vart 

orättvis eller inte? Kan du ge exempel på tillfällen detta har hänt? 

 

 Hur ser du på ditt eget agerande? Känner du dig medveten om hur du gör skillnad? 

Har du några speciella knep du använder dig av i undervisningen?  

För att behandla flickor och pojkar lika eller kanske medvetet olika? Vilka? 

 

 

 Anser du att det behövs fortbildning inom detta område för att uppnå en jämställd 

skola? Varför?  
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Bilaga 4 

Intervjuanalystabell 
 

 

 

 

 Lärare 1 Lärare 2 Lärare 3 Lärare 4 Lärare 5 

Fråga 1      

Fråga 2      

Fråga 3      

Fråga 4      

Fråga 5      

Fråga 6      

Fråga 7      


