
2010:079 

E X A M E N S A R B E T E

Har flickor och pojkar samma chans?

 Malin Hedström
 Therese Sandberg

Luleå tekniska universitet

Lärarutbildning
 Allmänt utbildningsområde C-nivå 

Institutionen för Pedagogik och lärande

2010:079  - ISSN: 1652-5299 - ISRN: LTU-LÄR-EX--10/079--SE



 

 

 

 

Examensarbete Idrott och hälsa 

 

Har flickor och pojkar samma 
chans? 

- Till inflytande i idrott och hälsa? 

 

 

 
 

 

 

 

 

Malin Hedström & Therese Sandberg                                                                                                               
Lärarutbildningen, Luleå Tekniska Universitet                                                                                                    

Handledare: Inger Karlefors                                                                               

 

 

 



Abstrakt 

Syftet med vår studie var att beskriva och få en förståelse för hur elever i grundskolan 
upplever sin chans till inflytande i skolidrotten ur ett genusperspektiv. Vi har använt oss av 
kvalitativa intervjuer, där vi intervjuat elva elever från grundskolan (åk 2, åk 4 & åk 9) för att 
få en inblick i elevernas syn på inflytande.  Våra frågeställningar fokuserade på hur eleverna 
själva upplever sitt och andras inflytande och delaktighet i undervisningen. Frågorna berörde 
också elevernas syn på genus och om det har någon koppling till inflytande. I resultatet av vår 
undersökning ser vi att det är läraren som bestämmer innehållet i undervisningen och 
eleverna får till viss del påverka genom att komma med förslag på aktiviteter. Både forskning 
och vår undersökning tyder på att eleverna har en vilja till inflytande och att elevernas 
inflytande i undervisningen bör utökas. 

 

Nyckelord: Inflytande, genus, delaktighet, inlärning, könsmönster och idrott & hälsa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Förord 

Nu har detta arbete nått sitt slut. Det har varit en spännande, lärorik och rolig resa med 
mycket skratt och lite tårar. Vi vill tacka alla elever som medverkat i vår undersökning, utan 
dem hade detta inte varit möjligt. Vi vill även tacka vår handledare Inger Karlefors som varit 
ett stort stöd och guidat oss genom detta arbete. Vi har haft ett stort förtroende och utan 
henne hade vi aldrig rott arbetet i land. Vi vill även tacka gänget i källaren för trevligt 
sällskap, goda råd och många skratt. 

Slutligen vill vi tacka oss själva för många timmar av skratt och hårt arbete. Trots att vi 
stundtals tagit oss några cykelturer så har vi alltid hittat tillbaka med hjälp av våran fina 
kompass Inger Karlefors.  
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1 Inledning  
Att ha inflytande är en mänsklig rättighet och vi tycker att detta är något som bör börja med 
elever i de tidigaste skolåren eller redan på förskolan eftersom det kommer att följa med 
eleverna resten av deras liv. Inflytande är förutsättning för lärande. Enligt Lpo94 är både 
jämställdhet och elevinflytande viktiga delar av skolan. Vi har upplevt tydliga könsmönster 
till inflytande i idrottsämnet och vill nu beskriva och ge en förståelse för hur dagens elever i 
grundskolan upplever detta. Finns det skillnader i hur de yngsta och de äldsta eleverna 
upplever sin möjlighet till inflytande? Vi anser att idrottslärarna är de inom skolan som har 
det ämne där könsmönster framträder starkast. Enligt forskning så konstruerar vi många 
gånger kön under idrott och hälsa undervisningen. Man tar förgivet att flickor och pojkar inte 
klarar av att göra samma saker (Larsson, 2005). Därför vill vi skapa oss en djupare bild av 
hur eleverna upplever detta för att sedan kunna använda denna kunskap i hela 
lärandeprocessen i alla ämnen. Som beskrivs i den sociokulturella teorin så är interaktion, 
samspel och delaktighet viktiga faktorer som är avgörande för lärande. Elevernas inflytande i 
undervisningen är en rättighet men också en möjlighet till ökat intresse för ämnet och 
därigenom tror vi att utveckling sker på fler plan. Inflytande är en viktig del i skolans 
undervisning, den fråga vi ställer oss är om alla har samma chans till inflytande? 

Skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. De sätt 
på vilket flickor och pojkar bemötts och bedöms i skolan och de krav och förväntningar som 
ställs på dem bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. 
Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den skall ge utrymme för 
eleverna att pröva och utveckla förmåga och intressen oberoende av könstillhörighet (Lpo 
94, s.4).  

Vi har valt att beskriva och ge förståelse för hur elever upplever elevinflytande i skolidrotten 
ur ett genusperspektiv. Eftersom vi båda har upplevt stora skillnader mellan pojkars och 
flickors möjligheter att påverka idrottsundervisningen, vill vi se hur eleverna i dagens skola  
uppfattar detta. Vi upplever att läraren har en stor betydelse när det handlar om elevernas 
möjligeter till inflytande, de har en avgörande roll för hur mycket eleverna får vara med och 
påverka. Allt arbete med denna uppsats har vi utfört tillsammans. 
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2 Syfte 
Syftet med denna rapport är att beskriva och förstå hur elever i grundskolan upplever sitt 
inflytande i skolidrotten ur ett genusperspektiv. 

 

2.1 Frågeställningar 
Får alla elever vara med och påverka undervisningen? 

Hur upplever flickor och pojkar sitt inflytande i skolidrotten, och på vilket sätt har de 
möjlighet att påverka? 

Upplever eleverna könsmärkta aktiviteter, förekommer de typiskt könsmärkta aktiviteter i 
undervisningen och i vilken utsträckning? 
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3 Bakgrund 
Idrott och hälsa är ett av skolans mest intressanta och komplicerade ämne när det gäller 
genusproblematik menar Larsson & Redelius (2004). Idrott och hälsa är det enda ämnet i 
skolan där pojkar i genomsnitt har högre betyg än flickor. Han ställer sig sedan frågan varför 
det kan vara så, är undervisningen i ämnet "könsblind", det vill säga att lärare inte lägger 
märke till att pojkarna gynnas av undervisningens utformning?  

Ämnet idrott och hälsa syftar till att utveckla elevernas fysiska, psykiska och sociala förmåga 
samt ge kunskaper om den egna livsstilens betydelse för hälsan (Kursplanen idrott och 
hälsa). 

Ämnets utformning är av betydande roll för att motivera och intressera eleverna. Därav har 
vi inspirerats av Säljö och Vygotskijs tankar om den sociokulturella teorin där miljön och 
omgivningen är avgörande för elevens möjligheter till inlärning. 

 

3.1 Teoretisk utgångspunkt 
Den sociokulturella teorin beskriver hur viktigt lärarens förhållningssätt och insatser är för 
den interaktionen och den utveckling som sker i lärandet. Då elevinflytande bygger på 
interaktion och aktivitet och enligt den sociokulturella teorin så är det just det som gör att 
inlärning sker. Så därför har vi valt att ta stöd i den sociokulturella teorin i vårt arbete. Det är 
vi som pedagoger som har en betydande roll för skolmiljöns utformning och det är vår 
uppgift att uppmuntra och utforma en miljö där elevinflytande har en central roll. 

Enligt Säljö (2000) är fokus i det sociokulturella perspektivet samspelet mellan kollektiv och 
individ. Varje individ har egna resurser och dessa är givna av naturen, vi har alla uppenbara 
begränsningar. Intresset för hur individer och grupper tillägnar sig och utnyttjar fysiska och 
kognitiva resurser är en av utgångspunkterna för lärande. Lärandet sker i interaktion mellan 
individer och språket är en viktig del av det sociokulturella perspektivet. "Det mänskliga 
språket är en unik och oändligt rik kompetens för att skapa och kommunicera kunskap" 
(Säljö, 2000 s.34f). Genom kommunikation blir individen delaktig i kunskaper och 
färdigheter, därför blir de kommunikativa processerna helt centrala i ett perspektiv på lärande 
och utveckling. Det är den sociala omgivningen som är avgörande för hur individens lärande 
och utveckling sker. Vi lär oss uppmärksamma, beskriva och agera i verkligheten på det sätt 
som våran omgivning uppmuntrar och tillåter oss att göra. Vi lär oss via tolkningar och 
tankemönster som vår omgivning erbjuder. Det finns ingen yttersta gräns för mänsklig 
utveckling i det sociokulturella perspektivet. Eftersom de kulturella redskapen hela tiden 
förändras, kommer människors kunskaper och förmågor också fortsätta förändras och 
utvecklas. Vi formar barnen genom att forma miljön runt omkring dem.(ibid.)  

Säljös tankar har sin grund i Vygotskijs idéer. Vygotskij var en pedagogisk teoretiker född 
1896 i staden Gomel i Ryssland. Vygotskij bygger sin utvecklingsteori på att människan lär i 
samspel med andra och i detta samspel har den sociala miljön en stor påverkan. Han lägger 
stor vikt på den socialt förmedlade kunskapen, den indirekta kunskap som finns lagrad i 
språket. Den sociala miljön är viktigt och det är lärarens roll att upprätthålla den. Det centrala 
i Vygotskijs teori bygger på att kunskapen är kulturellt förmedlad och språket spelar en 
avgörande funktion för medvetandet (Lindqvist, 1999). Bråten (1998) skriver att Vygotskij 
menar att undervisning bör utgå från barns intressen, behov och tidigare erfarenheter för att 
utveckling ska ske. Vilket medför att barnet själv blir aktiv i sin inlärning och har förmågan 
att relatera till det som undervisas och relatera det till vardagen. Säljö (2000) menar att inom 
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skolans värld är lärande och undervisning mål i sig. Det man lär i skolan motiveras just med 
att man ska lära sig något. Han menar att det i skolan inte alltid finns ett tydligt samband 
mellan elevernas undervisning och deras verkliga liv. 

Den sociala miljön och barnets hela uppförande måste organiseras så att varje dag medför 
nya kombinationer, oförutsedda beteendehändelser, på vilka barnet inte har klara färdigheter 
och svar utifrån tidigare erfarenheter, så att man kräver nya tankekombinationer av det varje 
gång (Lindqvist, 1999 s. 124).   

Vygotskij framhäver att det fordras en aktiv elev, en aktiv lärare och en aktiv miljö för att 
utveckling ska ske. För att utveckla elevernas handling krävs en aktiv miljö, den påverkar 
eleverna. Läraren har en viktig roll i att planera och organisera miljön. Vygotskij ser 
relationen mellan individen och den sociala miljön som så dynamisk att han till och med talar 
om en kamp mellan två dynamiska krafter (Lindqvist, 1999). 

Han menar att det som barnet för tillfället gör med hjälp av en vuxen kan det i morgon göra 
på egen hand. Den närmaste utvecklingszonen hjälper oss att bestämma barnets morgondag, 
det dynamiska tillståndet i dess utveckling (Lindqvist, 1999 s. 271).  

Enligt Jerlang (2005) går barnen i sin utveckling från det sociala och kollektiva 
handlingsformerna till den individuella och från det yttre till det inre. Barnet går från ett 
socialt men ännu inte individuellt väsen mot en högre grad av individualiseringen alltså mot 
en utveckling av jaget, via bidrag av det sociala samspelet. Vi som pedagoger har en viktig 
uppgift i att skapa en bra lärandemiljö där inlärning främjas. I idrottsämnet är detta viktiga 
faktorer för att eleverna ska nå bästa möjliga utveckling.  Nedan kommer vi att göra en 
historisk tillbakablick i pojkar och flickors möjligheter i skolan. Hur har undervisningen varit 
utformad och vad har förändringarna som skett bidragit till? 

 

3.2 Historisk syn på kön 
Synen på kön har utvecklats mycket genom åren. Wernersson (1995) beskriver att man i 
slutet av 1800-talet började bygga upp det allmänna utbildningssystemet och diskuterade då 
vilka skillnader som borde finnas i undervisningen för pojkar och flickor. Än idag pågår 
diskussioner om detta, förändringen i samhället har varit stor under denna tid och villkoren 
för både kvinnor och män ser annorlunda ut idag än för 150-200 år sedan. Den 
särundervisning där flickor och pojkar gick i olika skolor bedrevs i slutet av 1800-talet och 
byggde på argumenten att flickor inte var kroppsligt lämpade att arbeta på samma sätt och i 
samma hårda takt som pojkar. På den tiden ansåg man att intellektuell ansträngning under 
puberteten skulle vara ett hot mot hälsan hos flickorna och därmed även ett hot mot släktets 
fortbestånd. Dessa risker blev mindre om man drog ner studietakten och även anpassade 
kraven. Flickor ansågs heller inte lika intelligenta som pojkar och i samhället hade könen 
olika uppgifter som därför behövde olika innehåll i utbildningen. Samhället då, var starkt 
hierarkiskt uppbyggt och gud hade satt mannen att härska. Kvinnor, barn och tjänstefolk 
fanns längst ner i pyramiden (ibid.). 

Schånberg (2004) skriver att det skapades en offentlig arbetsmarknad för kvinnorna inom 
utbildning och den statliga förvaltningen. Folk- och småskolläraryrket för kvinnor öppnades 
på 1850-talet och på 1860-talet även lägre tjänster inom post- och telegrafverken. Detta för 
att dra nytta av kvinnorna som var billigare arbetskraft och minska familjernas 
försörjningsbörda. Staten hade inget intresse för att anordna högre utbildningar för flickor, 
därför utvecklades en privat marknad. 1859 införde riksdagen ett högre lärarinneseminarium, 
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1862 inrättade man en flickskola. Det utvecklades ett parallellt skolsystem för flickor och 
pojkar, eftersom man ansåg att utbildningarna skulle hållas isär. Syftet med utbildningen och 
innehållet var annorlunda för flickor. De skulle lära sig om sin framtida uppgift inom 
familjen och hushållet, skolorna skulle vara åskådliga, allmänbildande och uppfostrande. 
Under 1865-1885 expanderade flickskolorna kraftigt eftersom efterfrågan på utbildning för 
flickor ökade.  

Normalskolekompetensen  infördes 1909 och med den ökade anknytningen till 
arbetsmarknaden och flickor fick tillåtelse att studera till realskolexamen när pojkläroverken 
ombildats till samläroverk. Under denna tid började fler skolor att ta emot elever av båda 
könen och flickornas möjligheter utvidgades. Konkurrensen ökade för flickskolor och flera 
fick lägga ner sin verksamhet. Statliga gymnasium öppnades 1927 för flickor. 
Särundervisningen motiverades i hög grad av att det fanns skillnader mellan könen. Under 
1940-talet fick samundervisningen allt fler förespråkare och de skillnader som fanns mellan 
könen skulle lösas genom individualiserad undervisning. Beslutet om samundervisning togs 
1957, på grund av att den senaste forskningen pekade på att det kunde finns skillnader mellan 
könen men variationerna inom könen kunde vara minst lika stora. Den kommunala 
flickskolan avvecklades 1962 då grundskolan infördes (ibid.). 

Wernersson (1995) menar att under åren som gått så har stora förändringar skett i samhället 
och i skolan, synen på  pojkar och flickor och deras förutsättningar. På 1960- och 70 talen 
argumenteras för samundervisning på följande sätt. I ett samhälle där vi oavsett kön arbetar 
inom alla viktiga områden både i yrkeslivet och privat behöver vi samma kunskaper och 
liknande erfarenheter. För att åstadkomma detta bör vi använda oss av samundervisning, där 
båda könen undervisas tillsammans. Tanken som då fanns var att alla skulle anpassa sig till 
sina förutbestämda roller, manliga respektive kvinnliga. Tanken har istället utvecklats till att 
varje människa har rätt att välja sitt liv och det är samhället som ska se till att ge de rätta 
förutsättningarna för detta (Wernersson 1995). Genom ökat medinflytande i skolan får 
eleverna större möjlighet att hitta de rätta verktygen för att senare i livet medvetet kunna 
forma sina egna liv på det sätt de vill leva. 

Carli (2004) skriver att Sverige officiellt blev jämställt på 80-talet, men att det då fortfarande 
fanns flera tecken som visade på att män fortfarande styrde samhället.  Vi hade inte uppnått 
jämställdhet inom idrottens värld och det var mest män som gick högre utbildningar. I 
könsblandade klasser var det pojkarna som oftast styrde och undervisningen byggde på 
pojkars intressen. Vi kan tydligt se att skillnaderna mellan pojkar och flickor har varit stora 
när man tittar tillbaka i historien, inte bara i skolan utan i hela samhället. Stora förändringar 
har hunnit ske och samhället idag ser inte alls ut som förr. Skolans läroplaner har utvecklats 
och förändrats, vilket vi kommer att beskriva nedan.  

 

3.3 Läroplaner 
Ämnet idrott och hälsa  har enligt Sandahl (2005) bytt både namn och karaktär genom 
historien. Enligt Lundvall (2003) benämndes ämnet under 1800-talet  som gymnastik med 
vapenövningar, de unga pojkarna skulle fostras till ett skötsamt leverne och vara förberedda 
om landet skulle drabbas av krig. Flickorna var ej med på dessa övningar. Flickorna ansågs 
ha sämre hälsa än pojkarna. Sedan avtog den militära nyttan och militärövningarna ersattes 
av Linggymnastiken som skulle korrigera den ihop sjunkna hållningen som ansågs vara 
orsaken till tidens ohälsa. Då förbättrades de materiella villkoren i skolidrotten. När 
militärövningarna försvann från idrotten började flickorna deltaga mer. Linggymnastiken 



 

 6 

blev sedan utmanad av idrotten, som fick mer och mer tid. Detta innebar fria kroppsövningar, 
med andra ord lek och idrott. Då bytte ämnet namn till Gymnastik med lek och idrott. Efter 
detta bytte ämnet namn än en gång från gymnastik till idrott.  

Vi har valt att ta upp de tre senaste läroplanerna för att få en historisk överblick över hur 
skolans utveckling av elevernas möjligheter till medinflytande har framskridit. Lgr 69 och 
Lgr 80 betyder vilket var läroplan i grundskolan år 1969 och 1980. Lpo 94: läroplan för det 
obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolformerna. Läroplanerna fastställs av 
regeringen och det finns en läroplan för varje skolform. Genom att titta på dessa vill vi se vad 
läroplanerna fokuserat på och vilka förändringar man har gjort när det gäller inflytande och 
jämställdhet. Detta för att få en djupare förståelse för hur skolans utformning påverkar flickor 
och pojkars möjligheter till inflytande och utveckling. (Lgr 69, Lgr 80 & Lpo 94) 

 

3.3.1 Lgr 69 

Enligt Lgr 69 heter ämnet gymnastik. Att utveckla laganda, självdisciplin, hjälpsamhet och 
ledarförmåga är syftet med undervisningen. Särundervisning bedrivs det vill säga att 
undervisningen anpassas efter kön och ålder vilket enligt Lgr 69 anses vara bra. Ett syfte 
skolan har är att ge alla elever lika möjligheter till utbildning oberoende av bostadsort och 
andra yttre villkor. I huvudsak ska alla elever få en gemensam utbildning men det ska finnas 
utrymme för individualisering av undervisningen beroende på elevernas skiftande intressen. 
Formerna för elevernas medinflytande och ansvar i material, arbetssätt, lärostoff och 
regelsystem ska anpassas efter ålder och förutsättningar hos eleverna. Skolan ska ge eleverna 
möjlighet att påverka sina arbetsvillkor och läraren ska planera sin undervisning i samarbete 
med skolledning, andra lärare och elever (Lgr 69, 1969). 

 

3.3.2 Lgr 80 

I Lgr 80 byter ämnet namn till idrott och man går från särundervisning till samundervisning. 
Alla elever i skolan ska ha lika tillgång till utbildning oavsett kön, geografiskt hemvist och 
sociala/ekonomiska förhållanden. Skolan ska arbeta för jämställdhet mellan kvinnor och män. 
I takt med stigande ålder och mognad ska skolan ge eleverna ökat ansvar och medinflytande. 
Ett gott samarbete mellan lärare och elever är viktigt för en framgångsrikt utveckling. 
Samverkan kommer till uttryck genom att man gemensamt planerar det dagliga arbetet och 
tillsammans med läraren kommer överens om konkreta mål som skall uppnås under ett antal 
lektioner (Lgr 80, 1980). 

 

3.3.3 Lpo 94 

I denna läroplan har man än en gång ändrat ämnets namn från idrott till idrott och hälsa, här 
betonas elevinflytande mer än i tidigare läroplaner. Eleverna skall ha inflytande över 
utbildningens utformning. Alla som arbetar i skolan skall främja elevernas viljor och 
förmågor till ansvar och inflytande över den sociala, kulturella och fysiska skolmiljön. 
Läraren har i uppgift att verka för att både pojkar och flickor får ett lika stort inflytande över 
och utrymme i undervisningen. Vidare ska undervisningen stärka elevernas förmåga att ta 
personligt ansvar, detta ska vara en del i den dagliga undervisningen där eleverna deltar i 
planering och utvärdering. Skolan ansvarar för att motverka könsmönster och ge möjlighet att 
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utveckla förmågor och intressen oavsett könstillhörighet. Att främja både kvinnor och mäns 
lika rätt och möjligheter är en viktig uppgift enligt Lpo 94.  
 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 
jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden 
som skolan skall gestalta och förmedla (Lpo 94, 1994  s.3). 

 
Läroplanerna lägger tyngd på att man ska utgå från den enskilde individen och inte dess 
kön. Hur detta ska gå till beskrivs inte. I Lgr 69 användes särundervisning för att båda 
könen skulle ha möjlighet till samma chans. I de senare läroplanerna har man gått över 
till samundervisning där båda könen undervisas tillsammans. Vilket ställer högre krav på 
läraren, då alla elever har rätt till samma möjligheter att lyckas. När särundervisning 
bedrevs var det enklare att anpassa undervisningen i idrott och hälsa efter de olika 
könens förutsättningar. Carli (2004) menar att idag när man undervisar alla elever 
tillsammans är det svårare att anpassa undervisningen så att den tilltalar båda könen. 

 

3.4 Genus  
Skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt 
på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och förväntningar som 
ställs på dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. 
Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den skall därför ge 
utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av 
könstillhörighet (Lpo94 s. 4). 

Hedlin (2004) skriver i boken Lilla genushäftet att barn tidigt lär sig vad omgivningen finner 
vara manligt och kvinnligt. De lär sig också att det manliga har högre status i samhället, det 
är män som bestämmer och även de som syns i tv. I barnlitteratur är ofta huvudpersonen av 
manligt kön oavsett karaktär. Att få utvecklas som en egen individ är jämställdhetsmålet i 
skolan. Forskning visar på ett tydligt sätt att vi inte uppnår detta. Utifrån den utgångspunkten 
och medvetenheten måste vi medvetet arbeta reflekterande. Syftet med skolans 
jämställdhetsarbete är att ge fler möjligheter till att utvecklas till en egen individ och inte 
hämmas av könsmönster (ibid.). 

Steenberg (1997) menar att varje barn föds och uppfostras in i det komplicerade kulturarvet. 
Flickor anpassas till att bli "som flickor är" och pojkar till att bli "som pojkar är". Barn 
formas av miljön de växer upp i och beroende av maktstrukturer i samhället. Detta kan 
kopplas till Säljö (2000) och det sociokulturella perspektivet han beskriver, där miljön formar 
människan. Vidare menar Steenberg (1997) att skolan inte är könsneutral, den har en sådan 
maktstruktur. Som lärare är det viktigt att reflektera över vad vi gör, hur vi gör det och vad 
det leder till. Oavsett lärarens kön eller undervisningsstil behandlas pojkar och flickor olika. 
Många gånger minns vi pojkar som individer men flickor som grupp, vi utmanar pojkar att gå 
vidare till nya och svårare uppgifter medan vi bekräftar för flickorna att de redan kan. Pojkar 
kan uppfattas som störande eftersom de kommunicerar kroppsligt och högljutt. Flickorna har 
lättare att ta till sig muntliga instruktioner och kan sitta still längre stunder, de är vana att 
vänta på sin tur. I leken väljer flickorna att leka rollekar som de själva är organisatörerna i. I 
lek och sport vill pojkarna visa vad de kan, de som är duktiga och kan reglerna för spelet får 
hög status (Steenberg 1997).  
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Även i SOU 1997:121 pekar man på att det finns skillnader mellan flickor och pojkar i skolan 
och på deras resultat, beteende och det sätt de bemöts och bedöms.  Pojkar får mer 
uppmärksamhet och tid i klassrummet, de får fler frågor och mer uppmuntran. Det finns 
forskning som säger att pojkar får hjälp och stöd i det de inte kan, medan flickor får 
uppmuntran och stöd i det de redan kan. 

Larsson (2005) beskriver ett scenario vanligt förekommande i idrottsundervisningen.  

Det är fredag morgon och klass 8b på Centralskolan i en av Stockholms norra förorter har 
lektion i idrott och hälsa. Ute skiner solen och fåglarna kvittrar, men eftersom det alltjämt är 
kyligt i luften, så genomförs lektionen inne i skolans gymnastiksal. Eleverna har, efter 
instruktioner från läraren, dukat salen för övningar i redskapsgymnastik. Bockar, plintar, 
mattor och en rad andra redskap är framplockade. Just nu står klassen samlad vid de 
romerska ringarna, där en elev, ackompanjerad av lärarens förklaringar, demonstrerar en 
övningsserie. Serien börjar med uppgång till stuphängande, därefter ner i pik och åter upp i 
stuphängande. Läraren beskriver övningarna medan eleven visar: Kullerbytta framåt … böj 
på armarna, böj på armarna. När eleven så småningom gör ”lilla korset” går ett sus genom 
klassen. Ah! hojtar en flicka. Tjejer, ni behöver inte göra det här, säger läraren. Eleverna 
fnissar, men ingen kommenterar. Läraren fortsätter: Det kräver jättemycket styrka för man är 
ju ganska högt upp … Och sen kommer en riktig superövning för killar … Inte heller nu 
kommenterar någon av eleverna (Larsson 2005). 

Här kan man tydligt se hur läraren konstruerar kön, han förutsätter att alla pojkar klarar av 
uppgiften medan ingen av flickorna gör det. Han ser inte eleverna som enskilda individer 
utan som kön. Genom detta påverkas elevernas självbild och självförståelse på ett negativt 
sätt. Vilket innehåll man väljer att använda i undervisningen är viktigt att reflektera över, 
varför och vad det skall bidra till för att minimera könskonstruktion.  

Naturligtvis går det inte att utesluta att det finns flickor som klarar av att göra lilla korset i 
ringarna – och att det finns pojkar som inte klarar av det. Men lika självklart är att lärarens 
utsagor har någon sorts betydelse för den självförståelse, och den tro på sin kroppsliga 
förmåga, som flickor och pojkar utvecklar i samband med undervisning i idrott och hälsa 
(Larsson, 2005). 

Wahlström (2003) menar att de skilda världar flickor och pojkar lever i till stor del har 
kommit till genom de förväntningar vi har på dem. Hon menar att vi förväntar oss olika saker 
från flickor och pojkar och därför behandlar vi dem olika utan att själva vara medvetna om 
detta. Detta börjar väldigt tidigt, egentligen redan på BB. Det finns en tydlig rollfördelning 
mellan pojkar och flickor och vi vuxna bidrar till att upprätthålla diskriminerande mönster 
varje gång som de förväntningar vi har får oss att behandla dem på olika sätt. Wahlström 
menar att flickor lever och utvecklas i en värld medan pojkar lever och utvecklas i en helt 
annan, och att vi alla är medskapare i ett system så att dessa olika världar finns. Skolan är av 
stor betydelse och vi som pedagoger har barn, kamrater och grupper att arbeta med och har 
därmed stora möjligheter att påverka (ibid.). 

Manlighet och kvinnlighet är inte något givet, utan något som skapas och återskapas i olika 
sociala sammanhang. Istället för att säga att idrotten grundas i manliga normer, kan man säga 
att idrotten bidrar till att skapa manliga normer, bilder av män och manliga förhållningssätt 
(Larsson, 2003). 
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3.5 Inflytande 
Elevers rätt till elevinflytande är förankrat i skollagar och styrdokument. I Lpo 94 lägger man 
större vikt vid elevinflytande än i tidigare läroplaner.  

Undervisningen skall bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att 
aktivt deltaga i samhällslivet. Den skall utveckla deras förmåga att ta ett personligt ansvar. 
Genom att delta i planering och utvärdering av den dagliga undervisningen och få välja 
kurser, ämnen, teman och aktiviteter, kan eleverna utveckla sin förmåga att utöva inflytande 
och ta ansvar (Lpo 94, s.5). 

Almgren (2006) menar att skolans uppgift att fostra eleverna till demokratiska medborgare 
inte är något nytt. Redan 1946 kom skolkommissionen med ett förslag om att detta skulle bli 
en viktig uppgift för skolan. Skolkommissionen föreslog också samhällskunskap som ett nytt 
ämne, för att utbilda eleverna i demokrati. Hon menar att de erfarenheter vi fått från andra 
världskriget troligen var av betydelse i utarbetandet av riktlinjerna för den framtida skolan i 
Sverige. Tham (1998) menar att staten inte ger några anvisningar om hur inflytandet ska ske 
utan det är upp till varje rektor och skola. Det är de vuxna i skolan som definierar begreppet 
inflytande och  de som avgör om eleverna har tillräckligt inflytande i skolan eller inte. Trots 
alla lagar och regler så är rektor och lärares kunskaper och inställning något som eleverna är 
beroende av i detta arbete. 

Elever ska ha inflytande därför att det är en mänsklig rättighet, det ingår i skolans uppgifter 
att fostra demokratiska medborgare. Elever ska ha inflytande därför att delaktighet är en 
förutsättning för lärande (SOU 1996:22). Selberg (1999) menar att elevers inflytande över sitt 
eget lärande handlar om vilket inflytande eleven har tillsammans med läraren, men det 
handlar främst om elevens egna delaktighet i själva läroprocessen. Hon menar även att elever 
som har erfarenhet av inflytande, har inflytande över det mesta i sina lärandesituationer. 
Medan de elever som har lite inflytande i skolan sällan har inflytande i sitt eget lärande. 

Selberg (1999) menar att elever som är vana vid inflytande klarar av att göra egna val, 
samarbeta, söka information på olika sätt, diskutera innehåll och ta ställning till 
undervisningsstoffet. De elever som har mindre vana av inflytande har svårare att organisera 
det egna lärandet. När eleverna får ha inflytande i sitt lärande blir de mer motiverade till att 
lära och tycker att undervisningen är roligare. De får även en närmare relation med läraren. 
SOU 1997:121 menar att om eleverna får inflytande som leder till en närmare relation med 
läraren kan man komma till bättre kännedom om problem som droger, mobbing, stölder och 
förstörelse. Olofsson (2005) menar att de lärare som lyssnar på sina elever och skapar en 
trygg miljö har större chans att lyckas än de lärare som använder hierarki, disciplin 
förhållande och traditionell läroplans undervisning. Enligt SOU 1997:121 har eleverna rätt 
till inflytande. Det finns många undersökningar som visar att eleverna själva anser att deras 
inflytande idag är för litet, de skulle vilja ha inflytande på de dagliga arbetet. Eleverna menar 
att de skulle vilja ha mer att säga till om, t.ex. undervisningens uppläggning och innehåll. 
Enligt den nationella utvärderingen finns det skillnader i flickors och pojkars inställning till 
elevinflytande. Hos flickorna är intresset större till inflytande än hos pojkarna. Flickorna 
tycker också att de har större möjligheter att påverka arbetssätt och regler (SOU 1997:121).  

De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig, skall omfatta 
alla elever. Elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling förutsätter att de tar ett allt 
större ansvar för det egna arbetet och för skolmiljön, samt att de får ett reellt inflytande på 
utbildningens utformning (Lpo94,1994 s. 13). 
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 I Lpo 94 betonas starkt att de demokratiska formerna ska råda i skolans värld, men att 
skolans demokratiska uppdrag att fostra eleverna till demokratiska medborgare  fanns även 
med i Lgr 80. Lpo 94 menar att skolan ska fungera som en demokratisk miljö där eleverna får 
vara med och bestämma över skolans verksamhet. Den demokrati som eleverna möter i 
skolan blir deras första erfarenhet av demokrati (Almgren, 2006). Eleverna tycker generellt 
att de får vara med och påverka både undervisningen och planeringen i de praktiskt - estetiska 
ämnena mycket mer än i de övriga skolämnena (Danell, 2006). Om det uppstår en känsla av 
maktlöshet hos eleverna så skadar det skolans uppgift. Grundläggande mänskliga behov 
åsidosätts vilket gör att alla former av demokratisk fostran försvåras vilket i sin tur påverkar 
elevernas lärande på ett negativt sätt. Det är viktigt att se till gruppens inflytande, men också 
till den individuelle elevens rätt till inflytande i skolan. För att lära är det viktigt att ha 
inflytande över sin kunskapsprocess. För att eleverna ska kunna ta till sig ny kunskap och  
koppla samman den med sina tidigare erfarenheter och därigenom bilda sig verklig kunskap 
så krävs en djup delaktighet (SOU 1996:22).  

Danell (2006) menar att pedagogens ansvar är att träna eleverna att utöva inflytande. Om 
processen går i fel riktning är det upp till pedagogen att sätta gränser och ramar för elevens 
inflytande, genom att förklara och diskutera en lösning med eleven. För att det ska fungera 
krävs att pedagogen är öppen och flexibel och har en vilja att träna elevers vilja att välja. För 
läraren är det också viktigt att vara intresserad och utveckla goda relationer med eleverna och 
även emellan eleverna. Det skapar en gynnsam miljö där elevernas chans att utöva 
elevinflytande gynnas. Eleverna kommer möta en framtid som har krav på individens 
förmåga att kunna välja och ta eget ansvar. Har eleverna i skolan utvecklat och fått träna 
inflytande är de bättre utrustade för att möta världen. Nationella Utvärderingen:2003 
(NU:2003) menar att pojkar oftare anser sig ha inflytande i undervisningen av idrott och 
hälsa än vad flickor har. De elever som undervisas av behöriga lärare anser i högre grad att de 
har inflytande i innehållet än de elever som undervisas av obehörig lärare.  

Skolan skall verka för att flickor och pojkar får ett lika stort inflytande över och utrymme i 
undervisningen (Lpo94, 1994). 

 
Nu kommer vi övergå till att beskriva vilka skillnader som förekommer mellan pojkar och 
flickor i ämnet idrott och hälsa.   

 

3.6 Tidigare forskning idrott och hälsa  
Lundvall & Meckbach (2003) skriver att under 1900-talet var gymnastiken uppdelad i 
mannlig och kvinnlig gymnastik. För den kvinnliga formen var hälsa kopplad till skönhet och 
välbefinnande, medan den manliga gymnastiken bestod av kraftfulla, styrkebetonade och 
kontrollerade rörelser samt tävling. Efter samundervisningens införande fick rörelseträningen 
i gymnastik en  ny målsättning, som först verkade anpassad till de manliga studenternas 
kunskaper och förväntningar. Om undervisningen utgår ifrån objektiva mätskalor och 
manliga normer för prestation och resultat, som i tävlingsidrotten så kommer kvinnan på 
grund av fysiska förmåga ges en underordnad plats. Är syftet för kvinnliga idrottsutövare att 
bli så lik mannen som möjligt bör en "manlig linjal" användas. Lägger man istället fokus mot 
rörelseaktiviteter, upplevelser och välbefinnande, blir bilden av kvinnans ständiga 
underordnande inte lika självklar. Vi anser att gymnastik var ett ämne mer anpassat för 
kvinnor, och idrott som ämnet nu heter är mer anpassat för män. Dagens idrott bygger mindre 
på vackra rörelser och mer på hårdare fysisk aktivitet och tävling. Från att vara ett ämne 
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anpassat för båda könen, har det gått till ett ämne mer anpassat för män. I stycket nedan 
kommer vi att titta mer på de skillnader som finns mellan pojkar och flickor. 

Vad säger tidigare undersökningar om hur flickor och pojkar upplever skolidrotten, och vilka 
skillnader finns/har funnits.  Här har vi tittat på vad olika studier säger och vad författare 
skriver om flickor, pojkar och idrott. I avhandlingen The Making and Breaking of a female 
Culture: The History of Swedish Physical Education 'in a Different Voice' framhäver Carli 
(2004) att när skolorna i slutet av 70-talet övergick till samundervisning så var det flickorna 
som blev förlorarna i idrott. Genom att ställa betygsutfallet för flickor och pojkar mot 
varandra i både sam- och särundervisade högstadieklasser så ser hon att det är flickorna som 
förlorar i samundervisningen. Carli menar att samundervisningen inte alls främjat 
jämställdheten, som var skolöverstyrelsens tanke, utan snarare tvärtom. Pojkar i 
samundervisade klasser får högre betyg än pojkar i särundervisade klasser. Samidrott blir 
pojkidrott med deltagande flickor och bristande tillgång på kvinnliga lärare. 
Tävlingsaktiviteter får dominera över dans, lek och hälsa som innehåll i de samundervisade 
grupperna. Pojkarna får ta makten i valet av aktiviteter och lärarna ger många gånger efter för 
att få lektion att flyta på smidigt (ibid.). 

 

3.7 Elevernas upplevelser av idrott 
Larsson & Redelius (2004) berör en studie kallad Skola-Idrott-Hälsa där det statistiska 
materialet visar att färre pojkar tycker illa om att byta om och duscha än flickor, fler pojkar 
tycker att ämnet är roligt och färre pojkar känner sig dåliga än flickor i idrott och hälsa. 
Larsson & Redelius (2004) tycker inte att resultatet är överraskande eftersom det helt 
naturligt uppfattas att pojkar finner ämnet mer attraktivt än flickor. Enligt NU:2003 anser 
40% av lärarna att alla elever eller nästan alla elever är motiverade i idrott och hälsa. Intresset 
anses vara lika stort bland både pojkar och flickor men lärarna menar att pojkarna är mer 
motiverade. Två tredjedelar av eleverna anser att tiden i idrott och hälsa är för knapp. 
Eleverna tycker inte heller att ämnet är speciellt svårt, men båda könen anser att ämnet har en 
stor betydelse för dem.   

Larsson & Redelius (2004) skriver att de tre populäraste fritidsaktiviteterna för tjejer är dans, 
gymnastik och ridning, medan killarnas tre populäraste fritidsaktiviteter är fotboll, innebandy 
och ishockey. Fotboll är en av de aktiviteter som förekommer ofta på idrottslektionen och är 
en av de sporter som är könsmärkta. Lagbollspel är de aktiviteter som eleverna uppger som 
vanligast innehåll i idrott och hälsa. Larsson (2004) visar även på att flickor tycker att 
lagbollspel är svårt och ibland skrämmande. Flickorna vill ha köns åtskild undervisning 
eftersom de känner sig utsatta i pojkars närvaro, medan pojkarna föredrar köns åtskild 
undervisning eftersom de uppfattar att flickorna inte presterar så bra i traditionella 
pojkaktivteter och att de inte heller har viljan att delta. Olofsson (2005)skriver att köns åtskild 
undervisning har visat sig vara speciellt viktigt för de äldre tjejerna. De som dominerar 
innehållet i idrottsämnet är de elever och lärare som redan är aktiva på fritiden, de styr 
aktiviteterna mot sina egna intressen (Larsson 2004 & Sandahl 2005). Flera studier är gjorda 
och dessa visar att många ser flickorna som problemet i idrott och hälsa. En lösning på detta 
är att ha köns åtskild undervisning. En annan är att idrottsläraren utformar idrotten efter 
eleverna, främst flickornas intressen och behov. Genom att inte se flickor och pojkar som 
motsatser till varandra, skapar man möjligheter för båda könen. Det finns ett stort glapp 
mellan de aktiviteter som utförs på idrottslektionerna med de aktiviteter som flickorna utför 
på fritiden (Olofsson, 2005). 
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Enligt Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 i idrott och hälsa (NU:2003) anser både 
flickor och pojkar att idrott och hälsa är ett viktigt ämne. Det finns stora skillnader i hur 
pojkar och flickor känner under lektionerna. En del flickor uppger att de inte känner sig 
trygga eller duktiga under lektionerna vilket bidrar till att de känner sig klumpiga, dåliga och 
rädda. Särskilt noterbart är att av flickorna i år 9 är det drygt 10% som tycker att ämnet bidrar 
till ett minskat självförtroende. En del pojkar får däremot visa vad de kan vilket bidrar till att 
dem känner sig duktiga, trygga och inte rädda. Raustorp (2006) menar att självkänsla tidigare 
har ansetts vara ett personlighetsdrag och att man har en inbyggd strävan att behålla denna. 
Medan forskarna nu menar att självkänslan formas av människor vi integrerar med och av 
erfarenheter vi möter på vägen. Redan i slutet av förskolan har många barn en klar bild över 
vilka deras starka respektive svaga sidor är och dessa har de blivit medvetna om via respons 
från omgivningen menar andra forskare. Den fysiska självkänsla eleven har och kunskapen 
som pedagogen har om den är viktig när det kommer till planering av innehåll i lektioner. 
Elevens självkänsla påverkar också hur pedagogen bemöter eleven genom feedback och 
motivation. I kursplanen har vi ett strävansmål som säger att man inom skolidrotten ska verka 
för att skapa positiva självbilder hos eleverna. Skolan skall i sin undervisning i idrott och 
hälsa sträva efter att eleven utvecklar en positiv självbild (Lpo 94 s.16). 

Raustorp (2006) beskriver också tidigare studier som gjorts av bedömning av fysisk 
självvärdering där man hittat skillnader mellan pojkar och flickor. Skillnaden mellan könen är 
att flickor skattar sig själva lägre än pojkar på alla delskalor. Detta visar sig lika i alla 
åldersgrupper av pojkar och flickor mellan 10-17 år. Öhman (2007) menar att idrotten i första 
hand är ett pojkämne som möter pojkars intressen och behov i en större utsträckning än 
flickors. Pojkarnas inställning är mer positiv och de har i genomsnitt högre betyg än flickor, 
vilket är det enda ämne i skolan där pojkar har högre betyg än flickor. Hon menar också att 
pojkar uppfattar att det har större inflytande i ämnet än flickorna har. 

Fagrell (2000) skriver att idrotten är en genusmärkt värld och att det syns tydligt i flickor och 
pojkars val av idrott. Som flicka och pojke väljer man traditionellt genusmärkta idrotter. 
Pojkar undviker att välja idrotter som förknippas med dans och skönhet samtidigt som de 
flesta flickor undviker att välja aktiviteter som bygger på kraft och våghalsighet. Flickorna 
verkar vara beredda att göra mer överskridande val, alltså val som utmanar genusgränserna. 
Enligt NU:2003 anser lärarna att det finns olika aktiviteter som är olika populära för pojkar 
respektive flickor. När aerobics, dans och redskapsgymnastik står på schemat har flickorna 
högst deltagande medan pojkarna föredrar bollaktiviteter. Men efter dans och aerobics ger 
bollaktiviteter det näst högsta deltagandet bland flickor. På andra plats bland pojkarna ligger 
styrka, kondition och banor dock inte i närheten så populärt som bollaktiviteter. De aktiviteter 
som är populärast bland pojkarna är de aktiviteter som är vanligast förekommande i 
undervisningen. Medan aerobics och dans som är flickornas populäraste aktiviteter ligger på 
en sjunde plats i undervisningen. I alla skolåren finns det stora könsskillnader i det att 
flickorna deltar i mindre utsträckning. I år 9 rör sig inte 25% av de deltagande flickorna på 
idrotten jämfört med pojkarna där det bara är 3% (NU:2003).  Vikten av idrott och rörelse 
beskrivs i Lpo94. 

Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola har grundläggande 
kunskaper om förutsättningarna för en god hälsa samt har förståelse för den egna livsstilens 
betydelse för hälsan och miljön (Lpo 94 s.10). 

Pojkarna verkar i stor grad kunna påverka innehållet i undervisningen. För att alla elever ska 
ha samma chans till lärande och utveckling har elevinflytande en stor betydande roll.  
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4. Metod   
I denna studie har vi använt oss av kvalitativa intervjuer för att bilda oss en djup bild av 
elevernas upplevelser. Vi har begränsat vår undersökning till ett mindre antal elever och gjort 
intervjuerna så grundligt som möjligt för att skapa oss en rättvis bild. I våra intervjuer har 
fokus legat på elevinflytandet, för att nå fram till vårt syfte som är att beskriva och förstå hur 
elever i grundskolan upplever sitt inflytande i skolidrotten ur ett genusperspektiv. När vi har 
analyserat våra intervjuer har vi inspirerats av hermeneutiken. Där vikten ligger på att se 
helheten, som man når genom att pendla mellan del och helhet för att på detta sätt nå fram till 
en så fullständig förståelse som möjligt (Patel & Davidson, 2003).  Vi valde att använda oss 
av kvalitativa intervjuer för att man enligt Trost (2005) då kan få ett rikt material, många 
åsikter, intressanta skeenden, mönster och mycket annat. Enligt Trost (2005) ska intervjuaren 
sträva efter att få svar på frågan hur, än på frågan varför. Intervjuaren ska försöka förstå den 
intervjuades känslor, sätt att tänka och handla.  

Vi har fått inspiration från hermeneutiken som betyder tolkning av budskap, tolkning av 
texter. Det är viktigt att tolka texterna eftersom det finns viktig information 'mellan raderna'. 
Hermeneutiken är en betydelsefull metod i vetenskaper som handlar om människor, 
händelser och kulturella fenomen (Egidius 1986.). 

Vi har även inspirerats av Bengtsson (2005) som menar att hermeneutiken kan spela en roll 
när vi vill få kunskap om andra individers livsvärldar, både som insamlings- och 
bearbetningsmetod. Han menar att man som forskare utgår från sina egen värld men via 
mötet med andra människor konfronteras man med de världar dem lever i. Patel & Davidson 
(2003) skriver i boken Forskningsmetodikens grunder att hermeneutiken innebär att 
åstadkomma en förståelse om sin och andras livssituation. Detta når man genom att samtala, 
tolka texter och analysera människors handlingar. 

 

4.1 Kvalitativa intervjuer  
Kvalitativa intervjuer kännetecknas bland annat av enkla men raka frågor. På dessa får sedan 
intervjuaren förhoppningsvis informationsrika svar, vilket medför att intervjuaren efter 
intervjuerna sitter med ett rikt material som det går att få ut mycket av, som till exempel 
åsikter, processer, mönster och tankar (Trost, 2005). Enligt Patel & Davidson (2003) är syftet 
med en kvalitativ intervju att upptäcka åsikter och få en inblick i den intervjuades livsvärld. 
Det sanna svaret på en fråga kan aldrig avgöras och därför kan man inte i förväg formulera 
svarsalternativen. Både intervjuaren och den intervjuade är medskapare i ett samtal men med 
olika roller. För att få reda på andra människors känslor och tankar, så måste vi fråga dem. 

Vi kan inte observera känslor, tankar och avsikter. Vi kan inte observera handlingar som 
utförts för länge sedan. Vi kan inte observera situationer som ingen kunnat observera eller 
där ingen funnits närvarande. Vi kan inte observera hur människor skapat mening i världen 
och vilka innebörder det medfört för skeendena i verkligheten – vi måste fråga människorna 
om dessa saker. Syftet med intervjuer är således att göra det möjligt för oss att inta en annan 
människas perspektiv (Merriam, 1994 s. 86). 

Enligt Trost (2005) finns två olika standardiseringar, hög och låg grad. Låg standardisering 
innebär stora variationsmöjligheter, intervjuerna kan individanpassas efter de svar 
informanterna ger. Hög standardisering innebär att intervjuaren ställer exakt samma frågor i 
samma följd, i samma miljö och med samma tonläge alltså finns ingen som helst variation 
under intervjun. I våra intervjuer har vi haft låg standardisering, eftersom vi använt oss av 
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öppna frågor och där velat att intervjupersonerna svarat från sina upplevelser och åsikter. Vi 
har formulerat frågorna på olika sätt beroende på ålder av informant. Genom att vi genomfört 
intervjuerna på två olika grundskolor vid olika tillfällen så blir vår undersökning av lägre 
standardisering.  

 

4.2 Urval  
Vi har intervjuat elva elever från två grundskolor, sex flickor och fem pojkar. Detta val 
gjorde vi för att kunna se likheter och skillnader ur ett genusperspektiv. De två skolor vi 
valde har vi haft personlig kontakt med tidigare, vilket har gett oss tillförlitligare information 
då vi redan har en relation till eleverna. "Intervjusituationen och inte minst vilken personkemi 
som utvecklas mellan intervjuare och intervjuad kan i många fall ha stor betydelse för vilka 
svar den intervjuade ger." (Bjereld m.fl. 2009 s.115) En nackdel med detta val av informanter 
kan vara ett de ger oss de svar de tror att vi vill höra. För att få en förståelse för hur eleverna i 
hela grundskolan upplever elevinflytandet i skolidrotten valde vi fyra elever från årskurs 2 
och 9 samt tre elever från årskurs 4. Finns det markanta skillnader mellan de olika åldrarna? 
Av de elever som visat intresse att medverka i intervjun, lottade vi vilka som fick vara med 
och deltaga. En av de tillfrågade pojkarna hade ej möjlighet att deltaga när intervjun väl 
skulle äga rum, därför har vi ett bortfall på 1 person.  

 

4.3 Etiskt ställningstagande  
Vår undersökning följer vetenskapsrådets etiska kod. Enligt Stensmo (2002) ska all 
utbildningsvetenskaplig forskning leva upp till fyra krav: information, samtycke, 
konfidentialitet och nyttjande. Dessa krav uppfyller vår undersökning. Vi har informerat 
elever och föräldrar både skriftligt och muntligt om vad intervjuerna kommer att beröra. Allt 
deltagande har varit frivilligt och informanterna har kunnat avbryta sin medverkan när som 
helst under arbetet. Genom att vi har intervjuat barn så har vi innan intervjuerna inhämtat 
vårdnadshavares samtycke. Vi har även klargjort för informanterna att det inte kommer vara 
möjligt att identifiera vad de sagt under intervjuerna. Vi har tystnadsplikt och allt material vi 
använt oss av kommer att förstöras.  

 

4.4 Reliabilitet och validitet 
Bjereld m.fl. (2009) menar att reliabiliteten är beroende på hur en mätning görs. Om en 
mätning är olämpligt genomförd så spelar de ingen roll om måtten är valida, det blir ändå fel. 
Reliabiliteten visar tillförlitligheten av en undersökning. Enligt Trost (2005) är det viktigt att 
situationen är likadan vid alla intervjuer, intervjuaren skall ställa frågorna på samma sätt vid 
alla intervjuer. Med reliabilitet menas också att om man gör samma mätning vid olika 
tidpunkter så ska mätningarna visa samma resultat. I våra intervjuer har mallen sett likadan 
ut, utifrån det svar vi sedan fått har följdfrågor individanpassats, vilket medför att 
reliabiliteten blir lägre i och med detta.  

Enligt Bjereld m.fl. (2009) är en enkel definition av validitet att vi verkligen undersöker det 
vi avser att undersöka. "Validiteten är hög om man verkligen mäter det man avser att mäta" 
(Bjereld m.fl. 2009 s.113). 
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Vid våra intervjuer har vi valt att använda oss av bandspelare för att fånga upp så mycket 
information som möjligt för att skapa oss en rättvis bild av varje enskild individ. I boken 
Kvalitativa intervjuer skriver Trost (2005) att fördelarna med att spela in intervjuer är att man 
efteråt kan lyssna till vad som ordagrant sagts, tonfall och ordval. Man kan koncentrera sig på 
samtalet utan att behöva göra anteckningar och därmed anser vi att det finns större 
möjligheter att individanpassa intervjuerna. Patel & Davidson (2003) menar att intervjuns 
reliabilitet blir högre när intervjuaren använder inspelning som ett hjälpmedel. 

 

4.5 Genomförande 
Kvale (2009) menar för att få bästa möjliga svar så är det bättre att koncentrera sig på ett fåtal 
individer. I vårt fall valde vi tolv stycken, för att nå en allmän kunskap, istället för att 
intervjua för många. ”En intervju är ett samtal som har en struktur och ett syfte. Intervjun går 
ut över det spontana vardagliga utbytet av åsikter och blir ett sätt för intervjuaren att genom 
omsorgsfullt ställa frågor och lyhört lyssnande erhålla grundligt prövade kunskaper (Kvale 
2009 s.13). 

Inledningsvis presenterade vi vår studie för läraren, sedan presenterade vi även studien för 
eleverna. Därefter klargjorde vi syftet med intervjuerna för eleverna och sedan fick alla som 
visat intresse till medverkan en medgivandeblankett (Bilaga1) där vårdnadshavarna gav sitt 
godkännande. Alla elever som blev tillfrågade ville medverka i intervjun, men när 
intervjuerna sedan gjordes fick vi ändå ett bortfall på en person. Intervjuerna utfördes sedan 
med en elev i taget vid olika tillfällen då vi intervjuat elever från två olika skolor. Efter 
elevernas samtycke spelades intervjuerna in med bandspelare. Samtalen utfördes i grupprum 
på respektive skola och var cirka 20 minuter långa. Tiden varierade något, blev lite kortare 
hos de yngre eleverna och något längre hos de äldre. Vi hade huvudfrågor och beroende på 
svaren ställdes följdfrågor. Enligt Patel & Davidsson (2003) är det viktigt att vid en kvalitativ 
intervju få uttömmande svar från de intervjuade, och det får man genom att anpassa frågorna 
till de svar som den intervjuade ger. 

 

4.6 Analys och tolkning  
Vi har använt delar av Kvales (2009) steg för intervjuanalys. Vi ställde frågor och 
informanterna berättade fritt utifrån dessa. Beroende på svar formades följdfrågor, för att få 
en djupare och mer rättvis bild av elevens syn på ämnet. Efter intervjuerna skrev vi ut dem 
för att sedan strukturera och sortera utifrån syftets relevans och de frågeställningar vi har. Vi 
använde samma tillvägagångssätt när vi skrev ner alla intervjuer, annars kan det bli svårt att 
jämföra intervjuerna med varandra enligt Kvale (2009). När vi tolkat intervjuerna har vi 
pendlat mellan del och helhet för att få en helhetsförståelse av elevernas uppfattningar och 
upplevelser. Genom att utgå från olika delar bland annat. pojkar, flickor och ålder så har vi 
nyanserat helheten. Vi har tolkat intervjuerna för att få fram information som gömmer sig 
mellan raderna och genom detta har haft en hermeneutisk utgångspunkt. (Egidius 1986) Patel 
& Davidson (2003) skriver i boken Forskningsmetodikens grunder att hermeneutiken innebär 
att åstadkomma sig en förståelse om sin och andras livssituation. Detta når man genom att 
samtala, tolka texter och analysera, vilket vi har gjort i vår studie. 
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5. Resultat  
Här kommer vi att presentera en sammanfattning av det resultat vi fått fram vid våra elva 
intervjuer. Vi kommer att dela upp resultatet i tre olika kategorier, inflytande, könsmärkta 
aktiviteter och flickor och pojkars inflytande. Vi har även utgått från ett åldersperspektiv på 
delar av det resultat vi fått. Vi kommer att skriva i löpande text med inslag av citat från 
informanterna.  

 

5.1 Inflytande  
Här presenterar vi resultaten vi fått på elevernas uppfattning om sitt eget och andra elevers 
inflytande i skola idrotten. Alla våra informanter anser att det är läraren som bestämmer 
innehållet på lektionerna. De menar att det är läraren som planerar aktiviteterna och de själva 
som får komma med egna önskemål och idéer om det är något speciellt de vill göra under 
lektionerna.  

Vi kan bestämma ibland, när vi bygger vår egen bana. Också idrottsläraren. Vi säger vad vi 
vill göra, gnäller lite grand. Ibland går det att påverka (Pojke 2). 

Majoriteten av våra informanter anser att just de personligen har chans att påverka innehållet 
i lektionerna, en av eleverna menar dock att det inte behövs eftersom alla aktiviteter redan 
finns inbakade i undervisningen. När eleverna får vara med och ge förslag på innehåll till 
exempel lekar och andra aktiviteter så känner de att de har inflytande i undervisningen.  

Det är fröknarna som bestämmer, men vi får ge önskemål och ibland göra det. Man brukar 
gnälla när man ber om någonting. Ibland går det att påverka (Flicka 3). 

Majoriteten av våra informanter tycker att fler elever blir delaktiga i undervisningen då de har 
inflytande. Alltså när eleverna får vara med och påverka under lektionerna t.ex. vilka 
aktiviteter lektionen ska innehålla, så känner de att fler blir aktiva. De yngsta informanterna 
hade svårt att relatera till frågan och vi fick därför inget tydligt svar. Majoriteten anser även 
att inflytande ökar inlärningen. Eleverna menar att fler blir delaktiga i undervisningen och på 
så sätt bidrar det till ökad motivation och därmed ökad inlärning. Om eleverna inte är 
intresserade av innehållet i en lektion väljer de flesta att vara med ändå. Man deltar i 
aktiviteten men inte lika aktivt som annars.  

Jag är med i alla fall, men inte så värst mycket. Vissa blir ledsna och går och sätter sig i ett 
hörn eller börjar skrika (Pojke 2). 

Sammanfattningsvis ansåg våra informanter att det är läraren som bestämmer innehållet i 
lektionerna, men att de kan påverka till viss del. Vid högre delaktighet menade de allra flesta 
att motivationen ökade och därmed inlärningen. När intresse för vald aktivitet saknades så 
biter de flesta eleverna ihop och är med ändå. Alla informanter anser att inflytande är när de 
får vara med och påverka valet av aktivitet under själva lektionen. 

 

5.2 Könsmärkta aktiviteter  
Alla informanter tycker att ämnet skolidrott är roligt för att det blir ett avbrott i de teoretiska 
ämnena. Eleverna tycker det är roligt att röra på sig och utöva olika aktiviteter. 
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Väldigt bra avbrott i de teoretiska ämnena. Vill ha mer idrott, helst någon aktivitet varje dag. 
Man får komma iväg från de teoretiska och använda kroppen och rensa hjärnan. Det är en 
viktig del i skolan, idrotten består av samarbete som man får träna tillsammans. Samarbete 
ger en tight klass. På lektionerna får vi prova många aktiviteter, det är roligt (Flicka 2). 

Fantastiskt, en energikälla så man orkar med skolan (Pojke 1). 

Vi frågade eleverna om vilka de anser vara bäst i sin klass på idrott och detta har vi tittat på 
genom ett genusperspektiv. Detta för att skapa oss en bild av om det är något av könen man 
anser vara bättre eller sämre i idrott. De flesta har svarat mixat, alltså att både pojkar och 
flickor ligger bland de tre bästa i klassen. En av de yngsta pojkarna har nämnt tre flickor som 
de bästa i klassen, medan en av de äldsta pojkarna har nämnt tre pojkar. Eleverna verkar inte 
göra någon skillnad på könen när det gäller prestationer i idrott och hälsa. Aktiviteter som 
främjar ett visst kön som t.ex. dans, aerobics och hockey kommer vi att nämna som 
könsmärkta aktiviteter. Alla elever upplever att det finns just sådana aktiviteter som gynnar 
de olika könen.  

Ja, det finns det väl. tillexempel fotboll och löpning. Killarna har dålig taktik men de kommer 
i mål fortare för att de kutar i början. Å så blir de trötta och om de inte vinner blir de sura och 
vill köra om, då vill de få starta tidigare (Flicka 4). 

Eleverna menar också att dessa förekommer i undervisningen. De aktiviteter som eleverna 
tydligast ansågs vara könsmärka är dans, aerobics, gymnastik/koordination för flickor. För 
pojkar nämndes hockey och bollsporter. Men bollsport tycker även några flickor är en 
aktivitet för båda könen. 

Hockey och sånt gillar killar mer. Fotboll tycker killar är lite roligare, men många tjejer 
också  (Flicka 1). 

Majoriteten av våra informanter utövar idrottsaktiviteter på fritiden. Bland flickorna utövas 
mycket dans och ridning medan pojkarna utövar hockey, fotboll och basket. Några elever 
menar att de saknar vissa aktiviteter på lektionerna, det är ingen könsuppdelning utan det är 
elever av båda kön som saknar något. Det som bland annat nämns är bollsport, styrketräning, 
killerball, spökboll och ridning.  

Favoritaktiviteterna i idrott och hälsa för de äldsta eleverna i åk 9 är lagsporter som innebär 
samarbete. Eleverna i åk 4 och åk 2 har lekar och hinderbanor som sina favoritaktiviteter, 
även hos dem verkar samarbete vara en viktig faktor och ett roligt inslag. Vi ser inga 
skillnader mellan flickor och pojkars favoritaktiviteter under idrott och hälsa undervisningen. 
Eleverna  är i det stora hela nöjda med aktiviteterna i undervisningen, det många däremot 
nämner är att det skulle vilja ha mer nya aktiviteter som de ej provat på tidigare. 

Jag vill ha mer dans och mer aktiviteter som vi ej fått prova tidigare. Pröva på mer yoga 
och pilates. Mer nya aktiviteter (Flicka 2). 

Vi ser skillnader i de aktiviteter flickorna väljer att utöva på fritiden och de aktiviteter  som 
förekommer i undervisningen. Innehållet i undervisningen verkar vara begränsat och detta 
påverkar i sin tur flickornas val av favoritaktiviteter i undervisningen, vilket vi tror påverkar 
resultatet att flickor och pojkar har samma favoritaktiviteter i själva undervisningen. 
Eleverna i åk 2 och åk 4 vet att det finns betyg och kursplaner, men inte vad det står i dem 
och vad de innebär.  

I kursplanen för idrott och hälsa står det att man ska kunna saker (Pojke 2). 
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Eleverna i åk 9 som själva får betyg anser att de vet vad som krävs för de olika 
betygskriterierna. Samarbete nämns som en viktig faktor för ett bra betyg. Ingen av 9:orna 
ger intryck av att veta vad som står i kursplanen i idrott och hälsa, och ingen kan komma 
ihåg om läraren gått igenom läroplanen på någon lektion. 

Vet inte vad som står i kursplanen, men jag tror lärarna säger det de första lektionerna (Pojke 
3). 

Sammanfattningsvis anser alla eleverna att det finns traditionellt könsmärkta aktiviteter och 
de menar också att dessa förekommer i undervisningen. De allra flesta av eleverna är fysiskt 
aktiva på fritiden, och utövar där könsmärkta aktiviteter. Den elev som inte utövar någon 
fysisk aktivitet på fritiden, är positivt inställd till idrott och hälsa undervisningen. De 
aktiviteter som flickorna väljer att utöva på sin fritid förkommer i väldigt låg grad i 
undervisningen i idrott och hälsa. 

 

5.3 Flickor och pojkars inflytande 
De flesta av våra informanter tycker att både pojkar och flickor tar chansen att påverka 
innehållet på lektionerna. Medan tre anser att det mest är pojkar som tar chansen. Eleverna 
upplever inga skillnader mellan pojkar och flickors sätt att påverka, utan alla verkar göra på 
samma sätt, eleverna säger vad de vill göra. Det verkar som att alla elever följer en viss 
norm. 

Killarna säger vad dom vill göra t.ex. spela fotboll. Vill någon av de andra killarna hänga i 
ringarna så säger de inte det. Flickorna säger inte vad de vill göra, bara vissa (Flicka 2). 

Majoriteten av eleverna tror att pojkar och flickor har samma betyg i idrott och hälsa. De 
äldsta eleverna upplever att pojkar har bättre betyg i ämnet, detta för att de engagerar och ta 
för sig mer än vad flickorna gör. Vidare anser de flesta av eleverna att pojkar och flickor har 
samma möjlighet till ett bra betyg. Av de äldsta eleverna som själv får betyg tycker alla att 
pojkar och flickor har samma möjligheter. De menar att det är en fråga om engagemang och 
vilja. 

Ja, vi har kommit långt i jämställdhetsfrågan. Men tjejerna måste ta för sig mer, ta mer plats. 
Flickorna måste vilja (Flicka 2). 

Några av informanterna anser att pojkarnas viljor många gånger får styra i undervisningen, 
för att de inte ska bli sura och detta ska gå ut över alla andra. Får däremot inte flickorna som 
de vill så gör det dem ingenting, vilket då inte påverkar undervisningen på samma negativa 
sätt. När vi pratade om i fall det finns skillnader på flickor och pojkars möjligheter att 
påverka innehållet i skolidrotten svarade en av eleverna: 

Ja det finns det väl. Killarna vill ha sin vilja igenom, men tjejerna gör igenting även om de 
inte får sin vilja igenom. Om killarna inte får som de vill blir dem sura och det går ut över 
alla. Om de får som dem vill blir de glada och börjar reta de som inte fick som de ville. 
(Flicka 4) 

Sammanfattningsvis anser de flesta eleverna i vår undersökning att både flickor och pojkar 
tar chansen att påverka innehållet i lektionerna, medan några anser att det är mest pojkarna 
som tar chansen till att påverka. Vidare menar de flesta eleverna att pojkar och flickor har 
samma möjlighet till ett bra betyg i idrott och hälsa. De äldsta eleverna säger att trots att man 
har samma möjlighet så har ändå pojkar ett högre betyg i ämnet. 
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5.4 Sammanfattande del 
Får alla elever vara med och påverka undervisningen? De flesta av våra informanter anser att 
de kan vara med och påverka undervisningen till viss del, medan några menar att de bara får 
vara med och påverka ibland.  

Läraren bestämmer, ibland får vi önska (Pojke 4). 

Vi kan inte se att det finns någon planering i relation till kursplanen. Det är läraren som 
bestämmer innehållet i undervisningen och utöver detta innehåll finns det chans att påverka. 
Vilket görs genom att eleverna ger tips och idéer på vad de vill göra till läraren. De yngre 
eleverna upplever att de får tjata sig fram till inflytande. De äldre eleverna benämner det 
inflytande de har i undervisningen som inflikningar, egna åsikter och tips. 

Lärarna bestämmer innehållet, vi kommer på saker och säger vad vi vill göra. Oftast lyssnar 
läraren (Flicka 4). 

Vi kan inte se någon skillnad i hur pojkar och flickor upplever sitt inflytande i skolidrotten. 
Majoriteten av våra informanter anser att både flickor och pojkar har chans att påverka. De 
yngre informanterna anser att båda könen tar chansen att påverka, medan de äldre eleverna 
tycker att fler pojkar tar chansen att påverka. Nedan presenterar vi två av svaren på frågan om 
både flickor och pojkar tar chansen att påverka innehållet i undervisningen.  

Jag tror att man lyssnar ganska mycket på båda två, men vet inte riktigt (Flicka 1).  

Flickor gör det ej (Pojke 1). 

Bidrar elevinflytande till ökad inlärning och delaktighet? När eleverna får vara med och 
påverka undervisningen anser de flesta att fler blir delaktiga och vidare anser majoriteten att 
detta i sin tur bidrar till ökad inlärning. De tror att motivationen ökar när de har inflytande i 
undervisningen.  

Ja, det blir mycket bättre, det blir roligare då (Pojke 5). 

Fler blir delaktiga, annars får alltid de mest högljudda som de vill. Då blir det alltid samma 
saker (Flicka 2).  

På vilket sätt har pojkar respektive flickor möjlighet att påverka idrottslektionerna i skolan? 
Majoriteten av våra informanter anser att pojkar och flickor använder sig av samma 
tillvägagångssätt när de vill påverka i undervisningen. Vidare tycker eleverna att pojkar och 
flickor har samma möjlighet att påverka. Ett fåtal av eleverna menar att alla har samma chans 
men att det är upp till var och en att ta den. Vi kan inte se några skillnader mellan pojkar och 
flickors uppfattningar om respektive köns chans till inflytande. 

Ja, man har samma chans (Pojke 5). 

Man har samma chans, men man måste ta den (Pojke 1). 

Förekommer de typiskt könsmärkta aktiviteter i undervisningen och i vilken utsträckning? 
Alla informanter anser att det finns typiskt könsmärkta aktiviteter i undervisningen. De flesta 
av dessa aktiviteter är typiska pojkaktiviteter. På fritiden utövar de flesta informanterna 
typiskt könsmärkta aktiviteter så som: 

Folkdans, artistisk gymnastik (Flicka 3). 

Hockey, fotboll (Pojke 4). 
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6. Diskussion 
Syftet med denna rapport är att beskriva och förstå hur elever i grundskolan upplever sitt 
inflytande i skolidrotten ur ett genusperspektiv. Har alla elever samma chans till inflytande 
oavsett könstillhörighet och hur kommer detta till uttryck i undervisningen. Det har varit 
väldigt lärorikt och vi har fått en djupare insikt i hur elevinflytande fungerar i skolan idag. 
Efter att nu ha presenterat resultatet i undersökningen kommer följande kapitel utgöras av en 
diskussion av den genomförda undersökningen. 

 

6.1 Metoddiskussion  
Vi har gjort kvalitativa intervjuer med 11 elever i grundskolan. Vi valde att intervjua ett 
mindre antal elever för att kunna göra djupare intervjuer och på detta sätt få en större 
förståelse för hur eleverna tänker och känner kring ämnet. Enligt Kvale (2009) ska man 
koncentrera sig på ett fåtal individer för att få bästa möjliga svar. Resultatet kanske hade sett 
annorlunda ut om vi hade intervjuat ett större antal elever. Vi hade fått fler elevers 
uppfattningar om elevinflytande, men dock inte kunnat gå lika djupgående. Under våra 
intervjuer har vi så gott vi kunnat gjort situationen likadan för alla elever även om vi gjort 
intervjuerna på olika skolor. Trost (2005) menar att det är viktigt att ha en likadan 
intervjusituation vid alla tillfällen för att höja reliabiliteten i undersökningen. Vi har inte 
kunnat göra situationen precis likadan för alla, och detta gör att våran reliabilitet blir lägre. Vi 
har vid alla intervjuer utgått från en mall med huvudfrågor, dessa har vi ställt till alla elever. 
Beroende på de svar vi fått så har vi individanpassat följdfrågor för att få så mycket 
information som möjligt. Vilket även det gör att vi aldrig skulle kunna få exakt samma 
resultat om undersökningen skulle göras igen, därför blir reliabiliteten än lägre enligt Trost 
(2005)  

Vi använde oss av bandspelare vid intervjuerna för att kunna koncentrera oss på intervjuerna 
och för att få en så tillförlitlig information som möjligt. Även för att själv kunna gå återgå till 
samtalet och uppleva det igen, och genom det kan vi tolka tonfall och vad som ordagrant 
sagts. Patel & Davidson (2003) menar att reliabiliteten i intervjun blir högre när inspelning 
används som hjälpmedel. Frågorna till intervjun har vi formulerat så att de är relevanta och 
knyter an till vårat syfte. Vi har haft samma tillvägagångssätt då vi sammanställt alla 
intervjuer. Vi började med att lyssna av intervjuerna för att sedan skriva ut dem. Vidare har vi 
sammanfattat, tolkat och kategoriserat informationen. Kategorierna har vi utformat efter vårat 
syfte och våra frågeställningar. Detta anser vi ger en högre reliabilitet i undersökningen. 
Styrkorna med vår undersökning är att vi koncentrerat oss på ett fåtal individer och anpassat 
frågorna efter ålder för att få tillförlitlig information. Vi tycker att vår relation till eleverna 
har gjort att vi fått svar som speglar det eleverna anser. Bandinspelningen har gjort att vi 
kunnat åter uppleva samtalen, vilket har hjälpt oss att få ett mer tillförlitligt resultat. 

 

6.2 Resultatdiskussion  
Alla våra informanter anser att det är läraren som bestämmer innehållet på lektionerna och 
de får ibland vara med och komma med förslag på sådant de vill göra. Hur mycket de får 
vara med och påverka beror på läraren och dennes kunskap och inställning. Tham (1998) 
menar att det är de vuxna i skolan som avgör om eleverna får tillräckligt inflytande eller inte. 
Eleverna är beroende av lärarens kunskap och inställning i sina chanser till inflytande. Vi 
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anser själva att läraren har en avgörande roll när det kommer till elevernas möjligheter till 
inflytande. Vi tror att okunskap hos lärare många gånger kan begränsa deras förmåga att 
bygga upp ett välfungerande elevinflytande. Eleverna i vår undersökning anser sig ha 
inflytande till viss del. Det är en liten del av undervisningen som de har möjlighet att 
påverka, men den största delen är förutbestämd av läraren och går inte att påverka. Enligt 
läroplanerna ska inflytandet öka med elevernas mognad och ålder. Vi ser dock inga sådana 
tecken i vår undersökning. Vi anser att lärarens kunskaper om elevinflytande påverkar 
elevernas inflytande till stor del. Läraren har en avgörande roll, och bestämmer hur mycket 
inflytande eleverna får. Vår undersökning tyder på att lärarna inte ger eleverna nog med 
utrymme till elevinflytande. Eleverna upplever att inflytande bidrar till ökad inlärning. De 
tycker att fler blir delaktiga och mer engagerade och på detta vis uppnås en högre inlärning. 
Selberg (1999) menar att elever som har inflytande i sitt lärande blir mer motiverade till att 
lära och tycker att undervisningen är roligare. Vi upplever att eleverna skulle vilja ha mer 
inflytande i undervisningen, detta gäller både pojkar och flickor. SOU 1997:121 säger att det 
finns många undersökningar som visar på att eleverna själva anser att deras inflytande idag 
är för litet. SOU 1996:22 visar på att eleverna anser att de får vara med och påverka 
undervisning och innehåll mer i de praktiskt- estetiska ämnena än i de övriga. Detta hävdar 
även Danell (2006).  

Då vår undersökning visar att eleverna har relativt lite inflytande i idrott och hälsa, hade det 
varit intressant att veta hur det då ser ut i de övriga ämnena. Danell (2006) skriver att 
eleverna anser att de får vara med och påverka mer i de praktiskt- estetiska ämnena.   
Tillgång till inflytande i sitt arbete är en viktig faktor som bidrar till ett ökat lärande. Enligt 
SOU 1996:22 måste man som lärare ta hänsyn till gruppens men också den individuella 
elevens inflytande. Vår undersökning tyder på att läraren tar hänsyn till gruppens inflytande, 
där pojkarna tar mycket plats och genom detta får sin vilja igenom. Det individuella 
inflytande som läraren bör ta hänsyn till alltså individens kan vi inte utläsa av vårt resultat. 
Vi anser att möjligheterna till inflytande också påverkar chansen till ett bra betyg. Selberg 
(1999) menar att de elever som är vana vid att utöva inflytande har lättare att göra egna val, 
samarbeta, söka information och ta ställning till undervisningsstoffet. Och därmed anser vi 
att dessa elever har bättre förutsättningar för att möta omvärlden och allt som hör den till. 

Vi har fått intryck av att den del eleverna får påverka är den del utöver lärarens planering. 
Alltså den stund som är kvar efter de planerade aktiviteterna är genomförda. Här får eleverna 
komma med förslag på aktiviteter för den tid som kvarstår, dock anser vi att detta är alldeles 
för lite elevinflytande. Med elevinflytande anser vi att eleverna ska få vara med i planeringen 
av alla aktiviteter. Vi menar inte att eleverna endast ska ha möjlighet att påverka delar av ett 
lektionspass, utan de ska ha möjlighet att påverka hela ämnets innehåll och uppbyggnad. 

 I vår undersökning framkommer det att de flesta tycker att flickor och pojkar har lika stora 
möjligheter att påverka undervisningen i den mån det går. Några tycker också att pojkar har 
större möjligheter till detta, men det är ingen som tycker att flickor har större möjligheter till 
inflytande. Resultatet tyder på att inflytandet i skolan är något större för pojkar, och detta 
stämmer överrens med det Öhman (2007) menar att pojkar själva uppfattar att de har större 
inflytande än flickor. Enligt SOU1997:121 så är flickornas intresse till inflytande större och 
de tycker även att de har större möjlighet att påverka arbetssätt och regler. Ett liknande 
resultat har vi dock inte funnit i vår undersökning. Detta tror vi kan bero på att vi gjort vår 
undersökning i ämnet idrott och hälsa, hade vi däremot undersökt inflytande i ett annat 
skolämne kanske resultatet sett helt annorlunda ut.  
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Eftersom vi känner eleverna vi intervjuat kan det hända att eleverna gett oss de svar dem tror 
att vi vill höra. Detta tror vi kan ha påverkat resultatet vi fått. Eleverna anser att det finns 
könsmärkta aktiviteter som gynnar pojkar respektive flickor. De aktiviteter som nämndes 
gynna pojkar är hockey/skridskor och bollsporter, dessa förekommer i undervisningen i idrott 
och hälsa. De aktiviteter som gynnar flickor är dans, gymnastik/koordination och aerobics, 
dessa är inte vanligt förekommande i undervisningen. Här vill vi anknyta till elevinflytande, 
hur kan det komma sig att många av eleverna i vår undersökning anser att både pojkar och 
flickor har samma möjligheter till inflytande när innehållet till stor del är fyllt med 
"pojkaktiviteter"? Är lektionerna idrott och hälsa en "pojkarena", där flickorna anpassat sig 
till det spelregler som gäller? Vi tror att det kan vara så att flickorna anpassat sig till de 
normer som råder i ämnet och anser sig inom ramen för detta ha inflytande. Eftersom ämnet 
är utformat för pojkar så tror vi att detta bidrar till att pojkarna har högre betyg än flickor. 
Enligt Larsson & Redelius (2004) så är idrott och hälsa det enda ämnet i skolan där pojkar 
har högre betyg än flickor.  

 När vi går tillbaka och tittar i äldre läroplaner så ser vi stora förändringar som skett sedan 
1969. I den dåvarande läroplanen Lgr69 hette ämnet gymnastik och just gymnastik nämns 
som en kvinnligt könsmärkt aktivitet. Särundervisning bedrivs i gymnastik för att den ska 
anpassas efter kön. Vilket då ansågs vara bra för att ge alla elever lika möjlighet till bra 
utbildning. När Lgr80 inträdde ändrades namnet från gymnastik till idrott, och vi anser att 
idrott är ett mer manligt könsmärkt ord. Skolidrotten gick från särundervisning till 
samundervisning. I och med detta menar Carli (2004) att flickorna blev förlorarna i idrott. 
Vidare menar hon att samundervisning inte främjar jämställdheten som tanken var, utan det 
blev tvärtom. Samidrott blir pojkidrott med deltagande flickor. Hon menar att pojkarna 
många gånger få ta makten för att lektionen ska flyta på smidigt. Att pojkarna många gånger 
tar makten i undervisningen framkom i vår undersökning. Några av informanterna menar att 
det blir lugnast när pojkarna får sin vilja igenom, annars blir de sura vilket i sin tur går ut 
över alla andra. Så för att behålla lugnet och skapa en trivsam miljö i undervisningen kan 
läraren många gånger vara bekväm och göra det enklaste, alltså låta pojkarnas viljor få vinna. 

Ja det finns det väl. Killarna vill ha sin vilja igenom, men tjejerna gör igenting även om de 
inte får sin vilja igenom. Om killarna inte får som de vill blir dem sura och det går ut över 
alla. Om de får som dem vill blir de glada och börjar reta de som inte fick som de ville 
(Flicka 4). 

Carli (2004) menar också att flickornas aktivitet och betyg sjönk när samundervisningen 
inträdde. Hur kan det komma sig när man ska bedöma individ mot uppställda mål som är 
baserade på den individuella elevens utveckling. Blev flickorna sämre i pojkars sällskap eller 
bedömdes flickor nu på andra villkor än tidigare. I Larsson & Redelius (2004) undersökning 
menar flickorna att de vill ha könsåtskild undervisning då de känner sig utsatta i pojkars 
närvaro. Pojkarna vill också ha könsåtskild undervisning då de uppfattar att flickor inte 
presterar så bra i traditionella pojkaktiviteter. Det här har vi också observerat under lektioner 
hos de äldre av våra informanter. I exempelvis bollsporter delar man gruppen i de som vill 
spela mer på allvar och de som vill spela på lek, vilket resulterar i pojkgrupper och 
flickgrupper. Pojkarna vill köra med ett högre tempo vilket de får. Medan flickorna slipper 
pressen att prestera och känna sig i vägen. Detta tycker vi visar just det Carli (2004) menar 
att samundervisning blir en pojkidrott med deltagande flickor.  

Öhman (2007) menar att idrotten i första hand är ett pojkämne som möter pojkars intressen 
och behov i större utsträckning än flickors. Detta ser vi tydligt i vår undersökning där 
flickors intressen får ge vika för pojkarnas intressen. Det här mönstret ser vi redan hos de 
yngsta informanterna som går i åk 2. På sin fritid utövar många av dem traditionellt 
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könsmärkta aktiviteter som dans och fotboll. Säljö (2000) beskriver det sociokulturella 
perspektivet där uppväxtmiljön formar människan. Steenberg (1997) anser att varje barn 
föds och uppfostras in i det komplicerade kulturarvet. Där flickor anpassas att bli "som 
flickor är" och pojkar till att bli "som pojkar är". 

Killarna säger vad dom vill göra t.ex. spela fotboll. Vill någon av de andra killarna hänga i 
ringarna så säger dem inte det. Flickorna säger inte vad de vill göra, bara vissa (Flicka 2). 

Att omgivningen och samhället formar oss till pojkar och flickor tror vi, då dessa tydliga 
könsroller uppkommer långt innan eleverna kommer till skolan. Wahlström (2003) menar att 
detta sker redan på BB, och att det är vi vuxna som sedan upprätthåller dessa könsmönster. 
Flickor lever och utvecklas i en värld och pojkar i en helt annan. I Lpo94 står att skolan har 
ett ansvar att motverka traditionella könsmönster, vilket vi anser vara en väldigt viktig 
uppgift för lärarna. Ett kontinuerligt arbete för att motverka dessa anser vi vara nödvändigt, 
speciellt i ämnet idrott och hälsa där skillnaderna mellan könen fortfarande är stora. Det vi 
upplevt i vår undersökning är att flickorna har anpassat sig efter det innehåll som finns i 
undervisningen, de är så vana vid att det är pojkaktiviteter som utövas och därför upplever 
de inte saknanden av de könsmärkta flickaktiviteterna. Vi anser att flickor har anpassats till 
den miljö som idrott och hälsa undervisningen erbjuder och formats efter den. Läraren har en 
stor betydelse för den lärandemiljö som uppstår i undervisningen, lärarens kunskap och 
attityd har stor inverkan på gruppen. Enligt Larsson & Redelius (2004) och även Sandahl 
(2005) är de som styr ämnet de elever och lärare som redan är aktiva på fritiden. De styr 
aktiviteterna mot sina egna intressen. I vår undersökning utövar många av flickorna i alla 
årskurser dans på fritiden, men vi kan ändå inte se dans som en naturlig del i undervisningen. 
Därför ställer vi oss frågan vilka på fritiden aktiva elever det egentligen är som har 
inflytande på undervisningen? Vår undersökning tyder i alla fall inte på att det är de på 
fritiden aktiva flickorna som styr undervisningens innehåll. 

I vår undersökning ser vi att de återkommande aktiviteterna under lektionerna är de 
aktiviteterna som pojkarna utövar på fritiden. Detta pekar även Larsson & Redelius (2004) 
undersökning på. Detta tycker vi tyder på att pojkarna har ett stort inflytande när det kommer 
till innehåll i undervisningen. Olofsson (2005) menar att det finns ett stort glapp mellan de 
aktiviteter som utförs under lektionerna och de aktiviteter som flickor utövar på fritiden. Det 
här ser vi väldigt tydligt i vår undersökning. Idrott och hälsa är det ämne i skolan där pojkar 
har högre betyg än flickor, vi anser att detta är en bidragande orsak till betygsutfallet. I vår 
undersökning tror de yngre eleverna att pojkar och flickor har samma betyg, medan de äldre 
eleverna vet att det inte är så. Vi uppfattar inte att de yngre informanterna i vår undersökning 
gör så stora skillnader mellan könen. Medan de äldre har en bestämd åsikt om att killar har 
bättre betyg. Vilket de tror beror på att tjejer inte vill ta i lika hårt och ej är lika engagerade.  

Killarna har bättre betyg. Tjejerna måste duscha efter idrotten och sminka om sig då vill man 
inte ta i lika hårt (Tjej 5).  

De flesta i vår undersökning anser dock att pojkar och flickor har samma möjlighet till ett 
bra betyg. Alltså eleverna anser att pojkar har bättre betyg, men att båda könen har samma 
möjligheter till att nå höga betyg. Då ställer vi oss frågan vad det är som gör att flickorna 
inte når upp till samma betyg som pojkarna? Vi vill återknyta det till Carli (2004) som 
menar, att det är flickorna som blivit förlorarna när samundervisningen infördes. Då 
undervisningen som i vår undersökning bygger på pojkars intressen, så hade särundervisning 
gett ämnet en helt annan utgångspunkt. Där har man större möjlighet att anpassa efter båda 
könens intressen, och på detta sätt ge eleverna en rättvis chans till samma betyg. Vi tror att 
ett strukturerat systematiskt arbete med elevinflytande kan bidra till att flickorna får en bättre 
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chans till att påverka och forma utbildning efter egna förutsättningar och önskemål. Genom 
detta anser vi att flickornas chanser till högre betyg ökar. 

 

7. Avslutande reflektion  
Vi formas av omgivning och den miljö vi växer upp i. Vi formas även in i könsroller, vilket 
sker väldigt tidigt  i livet. Omgivningen och människorna omkring oss bidrar till att 
upprätthålla dessa mönster både på gott och ont. Lärare och pedagoger i skolan har ett 
väldigt stort inflytande när det kommer till att bryta eller upprätthålla mönster och 
beteenden. Skolan har en uppgift i att fostra eleverna till demokratiska medborgare, och 
därav är elevinflytandet en viktig del. Inflytande är en viktig del i lärandeprocessen, eleverna 
i vår undersökning anser att de lär sig mer när de får ha inflytande. När vi tittat på inflytande 
ur ett genusperspektiv så anser de flesta av eleverna att pojkar och flickor har samma 
möjligheter till inflytande. Detta tycker dock inte vi riktigt stämmer överens med det 
innehåll som faktiskt förekommer i undervisningen. Kan det vara så att flickorna inte ser att 
pojkarna dominerar? Vi tycker det syns tydligt. Vår undersökning tyder precis som tidigare 
forskning på att eleverna vill ha mer inflytande i idrott och hälsa. Vi själva anser också att 
elevinflytandet bör bli större. Här spelar skolans rektor och lärare en stor roll för att öka 
elevernas möjligheter till inflytande. En faktor som vi tror kan bidra till att öka dessa chanser 
är att utbilda skolans personal i hur viktigt inflytande är och hur man kan arbeta med detta.  

Efter detta arbete känner vi att skolväsendet måste arbeta hårdare för att nå jämställdhet i 
ämnet idrott och hälsa. Flickorna måste få höras och lyftas fram både vad det gäller 
inflytande och chans till höga betyg. Vi tycker att ämnets karaktär bör ändras så att den 
uppfyller både flickor och pojkars intressen och behov. Vi kan inte se någon exakt lösning 
på detta problem, men anser att det är något som bör prioriteras. 

 

8. Lärdomar/reflektioner  
Elevinflytandet i skolan idag verkar inte vara vad det egentligen borde. Därför känner vi att 
detta arbete har gett oss en större insikt och förståelse i hur eleverna upplever detta. 
Därigenom har vi själva fått idéer om hur vi vill arbete med elevinflytande ute i skolorna när 
vi själva kommer ut som lärare. Den lärdom vi dragit genom detta arbete kan vi använda i 
skolans alla ämnen och olika lärandesituationer. Att ha inflytande i sin egen utveckling är en 
avgörande faktor för elevens fortsatta möjligheter och lärande. Inflytande är en av 
utvecklingens vikigaste element. 

 

9. Fortsatt forskning  
I vår undersökning valde vi att fokusera på hur eleverna uppfattar sitt inflytande i 
skolidrotten. Något som kan vara intressant i fortsatta undersökningar kring detta område 
skulle vara att titta på hur lärarna arbetar med planering och utveckling av elevinflytandet i 
skolan. Har lärarna de kunskaper och de resurser som krävs för att skapa ett gott 
elevinflytande?   
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Bilaga 1  

 

Brev till vårdnadshavare 

 

Vi heter Therese Sandberg och Malin Hedström och är två studenter från Luleå tekniska universitet 
som läser vår näst sista termin på lärarutbildningen och skriver nu vårt examensarbete. Arbete handlar 
om elevinflytande i skolidrotten. Under vecka 12 kommer vi att göra intervjuer med elever under 
skoltid. Vi vill be om Ert samtycke till att Ert barn medverkar i denna intervju som vi kommer att 
genomföra. All medverkan är frivillig och vi kommer att fråga eleverna om de vill deltaga, alla är 
givetvis anonyma i undersökningen och det är endast vi som intervjuat som kommer att ha tillgång till 
materialet. Medverkan sker endast om vi fått vårdnadshavares samtycke. Vi önskar ett godkännande 
senast fredag 19/3-2010. Har ni frågor kan ni kontakta oss via mail: Therese Sandberg. tehsan-
6@student.ltu.se, Malin Hedström. hedmal-6@student.ltu.se 

 

Jag/vi ger vårt samtycke till att mitt/vårt barn deltar i intervjuerna.  

 

 

________________ 

Elevens namn 

 

___________________    __________________ 

Vårdnadshavare    Vårdnadshavare 

 

 

Tack på förhand! 

 

Med vänlig hälsning 

 

Therese Sandberg 

Malin Hedström 
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Bilaga 2  
Intervju frågor 

 

1. Vad tycker du om ämnet skolidrott? 

2. Vilken är din favorit aktivitet? 

3. Utövar du någon form av aktivitet på fritiden? 

4. Vilka tre i din klass är bäst i idrott? 

5. Tror du att pojkar och flickor har olika betyg i idrott? 

Om ja, varför tror du att det är så 

6. Har pojkar och flickor samma möjlighet till ett bra betyg i idrott och hälsa? 

Varför/varför inte? 

7. Upplever du att idrotten främjar pojkar eller flickor rent betygsmässigt? 

På vilket sätt? Varför tror du att det är så? 

8. Vem är det som bestämmer innehållet på lektionerna? 

Går det att påverka? Hur går det till? 

9. Har DU chans att påverka innehållet? 

Hur? 

10. Tar både pojkar och flickor chansen att påverka innehållet? 

På vilket sätt? 

11. Upplever du att det finns skillnader mellan pojkar och flickors möjlighet att påverka 
innehållet i skolidrotten?  

På vilket sätt? 

12. Tycker du att fler elever är delaktiga om ni får vara med och påverka? Tycker du det 
bidrar till ökad inlärning? 

13. Om du inte är intresserad av innehållet en viss lektion, vad gör du då? 

14. Anser du att det finns aktiviteter som gynnar flickor eller pojkar mer, intressemässigt? 

Förekommer dessa i undervisningen, i vilken utsträckning? 

15. Saknar du någon specifik aktivitet på lektionerna? 

Vilken? Varför tror du att den aktiviteten saknas? 
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16. Vet du vad som står i kursplanen i idrott och hälsa? 

Har ni diskuterat kursplanen på idrottslektionerna? 

17. Vet du vilka betygskriterier som gäller för godkänd, väl godkänd och mycket väl 
godkänd?  

18. Om du skulle få förändra något i idrotten, vad skulle det vara? 

 

 

 

 

 

 

 

 


