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Abstract 

Ämnet idrott och hälsa brottas med en genusproblematik som drabbar både flickor 
och pojkar. Det finns tydliga skillnader i hur flickor och pojkar bemöts och förvän-
tas vara i idrott och hälsa undervisningen. En problematik som syns hela vägen till 
lärarutbildningen. Denna studie syftar till att undersöka de diskurser som ligger till 
grund för lärarutbildarnas inställningar till- och förståelse av begreppet genus. Samt till 
att undersöka hur dessa diskurser gestaltar sig i den pedagogiska verksamheten och i 
mötet med studenterna. Studien tar en teoretisk utgångspunkt i Foucaults tankar om 
diskurser och makt. Som forskningsmetod används en kvalitativ ansatts där både semi-
strukturerade intervjuer och observationer har används för att samla in empiri. Totalt 
genomfördes tre intervjuer och fem observationer med tre lärarutbildare. Lärarutbildar-
na rörde sig inom tre tydliga områden/diskurser i samtal kring genus. Något som även 
syns i deras undervisning. Den sociala- och den biologiska diskursen där genus ses som 
antingen en biologisk konstruktion eller en social konstruktion. Den särskiljande diskur-
sen som tydligt delar in män och kvinnor i två kategorier med tillhörande attribut. Samt 
den dolda diskursen, det som inte nämns eller problematiseras. På grund av det som inte 
nämns eller tillåts diskuteras på ett djupare plan förstärks de traditionella könsrollerna. 
En diskussion om vad genus är och dess problematik efterlyses både emellan lärarutbil-
darna och med studenterna.   

 
 Nyckelord: Genus, Diskurs, Foucault, Lärarutbildningen, Idrott och hälsa. 
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Förord  

Under vårt sökande av litteratur stötte vi på en text skriven av Birgitta Fagrell där hon i 
förordet avråder alla ifrån att skriva om genus, för har du börjat kommer du aldrig ifrån 
ämnet. Visst blir man fast och visst blir man arg, exalterad och nyfiken, men just därför 
är det viktigt. För även om vi under arbetets gång har hamnat i diskussioner som skapar 
ilska och ibland uppgivenhet är det just dessa diskussioner som är så viktiga. För att 
komma någon vart måste vi våga ta diskussionerna. Vi lämnar detta arbete med en 
större förståelse av en svåråtkomlig problematik, men vi får inte sluta här diskussionen 
måste fortsätta. Så snälla fortsätt jobba med dessa frågor, våga reflektera och ifrågasätta 
och framförallt våga fundera kring ditt eget beteende. Vi vill rikta ett stort tack till de 
modiga lärarutbildarna som vågade göra just detta och utsätta sig för granskning. Tack 
till vår handledare Göran Gerdin som har guidat och hjälp oss att göra uppsatsen till det 
den är idag. Din hjälp har varit oumbärligt. Tack Linda och Lars för all hjälp och nya 
infallsvinklar, och tack till alla stöttepelare som bidragit med uppmuntran och diskuss-
ioner.  

     
    Växjö, den 28 maj 2013 
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1 INLEDNING 
 

Jämställdhet är något som majoriteten av befolkningen i Sverige uppfattar som en självklar-

het. Lika löner, samma rättigheter är något som klingar bra i de flesta öron. Trots det ser sam-

hället inte ut på det viset. Det råder stor skillnad mellan löner, möjligheter till jobb, ekono-

misk trygghet etc. Skillnader som grundar sig i både kön, klass och etnicitet. Det finns en tyd-

lig distinktion mellan män och kvinnors möjligheter (Statistiska Centralbyrån (SCB) 2012). 

Skolan har sedan 1960-talet i gällande styrdokument tydligt uttalat en strävan mot lika rättig-

heter för alla elever såväl pojke som flicka (Statens Offentliga Utredningar (SOU) 2010:99). I 

det senaste gällande styrdokument för den svenska grundskolan, Lgr11, står att läsa följande: 

Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjlig-

heter. 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 uppfatt-

ningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för att mot-

verka traditionella könsmönster. Den ska därför ge utrymme för eleverna att 

pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörig-

het. 

     Skolverket 2011:8 

 

Skolan påverkar i stor utsträckning elevernas uppfattning om vad som är manligt och kvinn-

ligt och ska därför sträva mot att motverka traditionella könsmönster och ge alla elever oav-

sett kön möjligheten att utveckla sina förmågor och intressen. Skolan bör enligt vad som kan 

utläsas i styrdokument (Lgr 11, Skolverket 2011) och skollagen (SFS 2010:800) lägga stor 

vikt vid arbete kring jämställdhet. Enligt slutbetänkandet av Delegationen för jämställdhet i 

skolan(DJ) gör de svenska skolorna inte tillräckligt i arbetet med jämställdhet(SOU 2010:99). 

Pojkar och flickor får inte samma förutsättningar att varken lära sig nya saker eller att trivas i 

skolan. Det visar att flickor i större utsträckning än pojkar mår dåligt medan pojkar i regel 

presterar betydligt sämre än flickorna i skolan. Tydligt framkommer också att både flickor 

och pojkar hämmas av traditionella könsmönster i skolan (SOU 2010:99). Faktorer som klass 

och etnicitet bidrar också till den problematik med jämställdhet som finns i skolan (Nyström 

2009). 
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I ett av skolans populäraste ämne, idrott och hälsa, finns en tydlig problematik kopplat till 

jämställdhet(Skolinspektionen 2011). Till skillnad mot andra ämnen i skolan ligger flickorna i 

snitt sämre än pojkarna betygsmässigt. Den andel elever som upplever ämnet som något nega-

tivt är övervägande flickor (Larsson et al 2010 ;Redelius 2004). Ämnet har i tidigare stu-

dier(Larsson et al 2010 ; Skolverket 2010) fått kritik för att bevara traditionella könsmönster 

oftare än att motverka dem. Redelius (2009) menar att lärare i idrott och hälsa är en viktig del 

i skapandet av kön/genus i det sätt som läraren behandlar/bemöter eleverna.  

Inom lärarutbildningen bör lärare förberedas för att kunna hantera en problematik kopplat till 

genus. Dessvärre pekar studier på att även högskolan och lärarutbildningen brister i sitt arbete 

med jämställdhet (Heldin& Åberg 2011). Inom de ämnesspecifika studierna i idrott och hälsa 

läggs fokus i större utsträckning på att få lektioner att ”funka” än att se till den genusproble-

matik som ligger till grund för problemen (Dowling 2006; H.Larsson 2009) 

 

Under den verksamhetsförlagda utbildning (VFU) som vi har genomfört under vår utbildning 

till lärare i idrott och hälsa har vi många gånger stött på tydliga tecken på traditionella 

könsmönster ute i skolan. I ämnet idrott och hälsa har enligt våra erfarenheter de traditionella 

könsmönstren fått ett starkt och ofta självklart fäste. De observationer som vi gjort under vår 

VFU har lett till ett ökat intresse för den genus- och jämställdhetsproblematik som en lärare i 

idrott och hälsa står inför varje dag. Intresset för ämnet samt det stöd för våra erfarenheter och 

observationer vi funnit i litteratur är det som har lett oss fram till viljan att undersöka hur ge-

nus och genusproblematik behandlas i den utbildning där vi själva studerar dvs Lärarutbild-

ningen med inriktning idrott och hälsa.  
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2  SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 

Med utgångspunkt i den genusproblematik som finns i ämnet idrott och hälsa i skolan har vi 

intresserat oss för hur genus förstås och kommer till uttryck på utbildningen. Med hjälp av 

Foucaults teorier som grundval ämnar vi belysa de diskurser som kommer till uttryck i lärar-

utbildarnas tal om genus. Vi syftar även till att undersöka hur dessa diskurser gestaltar sig i 

den pedagogiska verksamheten och i mötet med studenterna. De frågeställningar som arbetet 

utgår ifrån är: 

 

− Vilka diskurser kan identifieras i lärarutbildarens tal om genus? 

− Hur gestaltas dessa diskurser i den pedagogiska verksamheten? 
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3 BAKGRUND 
 
I bakgrunden presenteras den problematik som ligger till grund för studiens inriktning samt 

definitioner av de centrala begrepp som används i studien. Problematiken tar sin grund i ett 

historiskt perspektiv för att sedan belysa den rådande problematiken i skolan, ämnet idrott och 

hälsa och lärarutbildningen. 

 

3.1 Jämställdhet i skolan och idrott och hälsa  

 

3.1.1 Historiskt perspektiv 
 
I början av 1900-talet gick majoriteten av flickor och pojkar i könsseparerade skolor. Flickor 

och pojkar skulle skolas till olika roller och ansågs därför ha behov av olika kunskaper och 

färdigheter. Idrott och hälsa har som ämne förknippats med en tydlig särbehandling av pojkar 

och flickor i både styrdokument och praktisk undervisning. Den könsåtskillnad som  präglade 

stora delar av det svenska utbildningssystemet har i skolans idrottsämne överlevt längst. 
 

Synen på flickor och pojkars olika behov av kunskap kom allt eftersom att förändras och i 

mitten av 1900-talet undervisades pojkar och flickor på samma sätt i de könsseparerade sko-

lorna. De mentala och intellektuella skillnader mellan könen som vid tidigt 1900 tal sågs som 

helt naturligt har fått ge vika medan de fysiska skillnaderna mellan könen istället används vid 

diskussioner om flickor och pojkars villkor i idrottsämnet i skolan. 
 

När grundskolan genomfördes på 1960-talet innebar det en radikal förändring för den offici-

ella policyn för skolan. Det var först nu som intresset för att skapa likvärdiga rättigheter, möj-

ligheter och skyldigheter för flickor och pojkar i skolan väcktes. Med införandet av 1969 års 

läroplan (Lgr 69) gavs skolan officiellt i uppdrag att motverka de traditionella könsrollerna 

(SOU 2010:99). Att skolan ska förespråka en likvärdig utbildning och motverka traditionella 

könsroller har sedan 1960-talets slut följt med i de olika styrdokumenten. Under denna tid 

handlade idrott och hälsa, då Gymnastik, främst om att träna elever och det fanns tydligt utta-

lade skillnader mellan flickor och pojkar. Om möjligt skulle flickor och pojkar bilda skilda 

grupper från årskurs 5, pojkarnas undervisning skulle betona styrka, teknik och stilkänsla me-

dan flickorna skulle fokusera på estetik (Larsson, Fagrell&Redelius 2005). Under 1960-talets 

slut började den segregerade undervisningen att ifrågasättas då allt större krav på jämställdhet 
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mellan kvinnor och män ställdes i samhället (Carli 2004). 

 

I början av 1980-talet kom nästa stora omställning för ämnet. Införandet av Lgr 80 medförde 

att ämnet bytte namn till Idrott och fokus kom att läggas på elevernas psykiska, fysiska och 

sociala utveckling samt att ge eleverna förståelse för kroppsrörelse som medel för hälsa. Inne-

hållet blev mer allmänt hållet och det fanns inga skrifter om särskild undervisning för flickor 

och pojkar. I samband med Lgr 80 går idrottsämnet från en segregerad undervisning till en 

samundervisning som ett led i att utjämna könsskillnaderna för att öka jämställdheten (Lars-

son, Fagrell&Redelius 2005). Att utjämna könsskillnaderna får innebörden att låta flickorna 

vara med i sådant pojkarna vanligtvis gör men i betydligt mindre omfattning det omvända. I 

samband med detta försvinner nästa allt innehåll från den tidigare flickundervisningen (Carli 

2004). I och med de ändringar som under 1980-talet görs för att bidra till att öka jämställdhet 

etableras de undervisningsmönster som än idag till viss del gällerför ämnet. D.v.s. betoning på 

bollspel, lekar och fysisk träning i undervisningen och att pojkar i större utsträckning än 

flickor är positiva till ämnet. De ändringar som gjordes för att öka jämställdheten skapade och 

förstärkte de könsmönster som idag är problematiska i ämnet (Larsson et al 2010). 

 

3.1.2 Nutida problematik 
 

Skolan har officiellt arbetat för flickor och pojkars lika villkor och motverkande av tradition-

ella könsmönster i mer än fyra decennier ändå brister skolor runt om i Sverige i arbetet med 

jämställdhet. Flickor uppvisar betydligt starkare studieresultat än pojkarna. Samtidigt mår 

flickorna i större utsträckning dåligt i skolan(SOU 2010:99). En orsak till detta kan vara att 

många lärare ser skolan som fri från samhällets genusordning. I själva verket återspeglas 

samhällets ojämlikheter och reproducerande av genus i skolan i allra högsta grad. Den rå-

dande genusordningen är dold och blir på det viset svår för lärare att genomskåda och ifråga-

sätta (Gannerud 2001). 
 

Många pedagoger menar att det inte finns några problem med jämställdheten i skolan då 

det skiljer sig mer mellan individer än mellan könen. Det har visat sig att pedagoger be-

handlar eleverna olika utifrån vilket kön de tillhör (Svaleryd 2003). Lärarens egna vär-

deringar och tankar kring kön påverkar undervisningen, valet av innehåll och bemötan-

det av eleverna.  Skolan förstärker och upprätthåller på så sätt olikheter som är relate-

rade till genus vilket blir begränsande för både flickor och pojkar.  
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En ojämställd skola skapas inte av några få personer, alla i skolan är med och påverkar. 

Därför är det viktigt att se sig själv och upptäcka sitt omedvetna beteende och den roll 

man själv spelar i genusskapandet. Svaleryd (2003) belyser vikten av att alla på skolan 

kommer överens om definitioner kring genusstrukturer, kön och könsroller. De före-

ställningar som en individ bär med sig från sin uppväxt passar inte alltid samman med 

de mål och riktlinjer som finns för jämställdhet i läroplanen. Att medvetandegöra de 

könsnormer och värderingar som lärare har är grunden till förändring enligt Svaleryd 

(2003). 

 

Skolans kroppsövningsämne idrott och hälsa är ett av de populäraste ämnena i skolan bland 

eleverna. De allra flesta upplever ämnet som något positivt. Det finns dock elever som upple-

ver idrott och hälsa lektionerna som något negativt, majoriteten av dessa elever är flickor. 

Även betygsmässigt skiljer sig flickorna från pojkarna då ämnet idrott och hälsa är det enda 

ämne i skolan där flickor har lägre betyg än pojkar. Mönstret att pojkar statistiskt sätt har 

högre betyg än flickor uppstod då särundervisningen avskaffades(Larsson et al 2010). 
 

I Skolverkets rapport På pojkarnas planhalva (2010) framkommer att lärare i idrott och hälsa 

lägger störst fokus på den fysiska aktiviteten medan lärande om hälsa och livsstilsvanor 

kommer i skymundan. Ämnets utformning, organisation och innehåll bidrar till att icke-

likvärdiga villkor upprätthålls.I idrott och hälsa gynnas de elever som på fritiden utövar de 

idrotter som är premierade under lektionerna, det vill säga olika typer av bollspel. De slutsat-

ser som dras i rapporten är att den fysiska aktivitet som utövas inte är anpassade till alla ele-

vers förutsättningar vilket påverkar elevernas intresse för ämnet. Många lärare vet inte heller 

hur de ska gå till väga för att erbjuda likvärdiga villkor för flickor och pojkar (Skolverket 

2010). 

 

Idrott och hälsa undervisningen dominerades av en maskulin norm. Här förknippas 

olika egenskaper med manligt och kvinnligt där de manliga egenskaperna värderas 

högre. Manliga egenskaper ses som styrka, uthållighet, snabbhet, spelförståelse, bollkon-

troll och ”att vilja” medan kvinnliga ses som rörlighet, koordination, expressivitet, este-

tik, reflektion (Larsson et al 2005). 
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Inom ämnet idrott och hälsa finns en hetronormativ syn. Killar blir till killar i motsatsen 

av hur tjejer är och vice versa. Det ses som naturligt att killar dominerar idrotten medan 

det för tjejerna bedrivs en slags välgörenhet. Genom att dra ner tempot för tjejerna för 

att ”hjälpa dem” skapar det en bild av hur tjejer och killar ska bete sig. Denna bild går 

inte att utmana utan att utmana det hetronormativa synsättet, det vill säga att killar och 

tjejer attraheras av varandra och är varandras motpoler. Skolan har till uppgift att mot-

verka traditionella könsmönster och verka för en likvärdig utbildning, trots det skapas 

och förstärks traditionella könsmönster i ämnet idrott och hälsa (Skolverket 2010). 

 

3.2 Jämställdhet i lärarutbildningen 
 

I DJ:s betänkande (SOU 2011:1) framkommer att det i högskolans värld finns stora brister i 

arbetet med jämställdhet. De insatser som gjorts under de senaste decennierna har inte gett de 

resultat som önskats. Det har samtidigt gjorts framsteg men i en alldeles för långsam takt. 

DJ:s betänkande belyser högskolan generellt och lärarutbildningen har inte undersökts speci-

fikt.  Hedlin& Åberg (2011) konstaterar att de studier som utförts i den svenska lärarutbild-

ningen med fokus på genus- och jämställdhetsperspektiv är få till antalet. Även om genus- 

och jämställdhets begreppet används och diskuteras inom lärarutbildningen genomförs det 

ofta på ett sätt där begreppens innebörd ses som självklar och oproblematisk (Hedlin& Åberg 

2011).  

 

Inom ämnet idrott och hälsa i lärarutbildningen förekommer undervisning och diskussioner 

kring genus och jämställdhet sparsamt (H. Larsson 2009). Många lärarutbildare inom idrott 

och hälsa ser frågor kring genus som en del i utbildningen som ska ingå i allmänna kurser och 

inte vara kopplat till de ämnesspecifika studierna (H. Larsson 2009; Dowling 2006). Genus 

ses som en oviktig faktor i lärandet och uppfattas som biologiskt given (Dowling 2006). Den 

något förlegade syn på genus som lärarutbildarna har överförs till viss del till studenterna. 

Studenterna för ofta med sig en bild av flickor och pojkar som homogena grupper med själv-

klara skillnader mellan varandra. En syn som sällan ges möjlighet att ifrågasätta eller proble-

matisera under utbildningen (L. Larsson 2009). Utbildningen fokuserar istället i stor utsträck-

ning på en didaktik där det gäller att få lektionerna att ”funka” dvs att på ett så smidigt sätt 

som möjligt kunna genomföra lektionens innehåll istället för att fokusera på den underlig-

gande genusproblematiken (Dowling 2006; H. Larsson 2009). 



 

12 
 

 

3.3 Begrepp: 
 

3.3.1 Genus/kön 
 

Könsroll är det ord som har använts i skolan,begreppet innebär en fokusering på den enskilda 

individen och inte på de rådande strukturer och de maktförhållanden som finns mellan könen. 

Inom modern forskning beskrivs ofta genus som konstruerat. Det vill säga att alla skillnader 

och likheter vi finner mellan könen är ett resultat av våra mänskliga påfund då vi har växt upp 

i ett samhälle som präglas av föreställningar som är mer eller mindre synliggjorda över hur 

könen ska bete sig. Genusstrukturers bärande principer är könens isär hållande och den man-

liga överordningen och dominansen (Svaleryd 2003).  

 

När det svenska ordet genus började användas istället för könsroller förklarades begreppsbytet 

med att i ord som kvinnor och män döljer sig tankar kring prägling, fostran, tvång och under-

ordning. Därför behövdes ett nytt ord som inte kopplas till formateringen av han och hon. 

Könsroll som begreppet har idag förlorat sin kraft och blivit övermättat. Den sociologiska 

rollteorin skapar en bild av roller som påhängda identiteter alltså något vi blir socialiserade in 

i, samtidigt vilar de på en osynlig biologisk deterministisk grund. Därför blir könsrollen be-

stämd av ett naturligt biologiskt kön (Hirdman 2003). 

 

Enligt Connell (2009) så genomsyrar en dikotomi de flesta diskussionerna om genus i 

samhället. Det vill säga att delningen av hanar och honor tar utgångspunkt i en förmodad bio-

logisk uppdelning och att genus då blir de sociala och psykologiska skillnaderna, som förstär-

ker eller orsakas av uppdelningen. Här syftar termen genus till den kulturella skillnad som 

finns mellan män och kvinnor (Connell 2009). 

 

Människokroppen är olika beroende på vilket kön den har, vilket ligger till grund för den all-

männa uppfattningen att genus är en avspegling av naturliga skillnader som bestämmer våra 

identiteter som manliga eller kvinnliga. En del aspekter i vår anatomi är specialiserade för hur 

vi fortplantar oss. Detta antyder synsätt att kulturella mönster endast är en avspegling av 

kroppsliga skillnader. Enligt Ambjörnsson (2008) så handlar det om två olika teorier, att 

människor handlar som de gör på grund av vilka de är eller att man blir den man är på grund 
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av hur man handlar. Det finns inget biologiskt eller naturligt kön som bestämmer hur vi är 

utifrån kvinnligt eller manligt. Genus är en effekt av olika sorters handlande. En handling 

räcker dock inte, det måste återskapas för att bilda ett mönster. Därför är genus inte heller ett 

statiskt tillstånd utan en process (Ambjörnsson 2008). Det är inte ett förutbestämt tillstånd att 

vara man eller kvinna, det är något som skapas ständigt. Vår identitet skapas genom tankar 

om tillhörigheten i en genuskategori. Dessa tankar presenteras och förtydligas för oss under 

en lång period under uppväxten. Kvinnligt och manligt är inte något naturligt, det är inte hel-

ler enbart något som påtvingas utifrån. Vi skapar oss själva utifrån maskulint eller feminint 

genom vårt sätt att uppträda i vardagen.(Connell 2009) 

 

De diskurser som styr inom olika discipliner, t.ex den psykoanalytiska, den juridiska och den 

medicinska, skapar en föreställning om ett biologiskt kön som är orsak och upphov till den 

sociala genuskonstruktionen. Dessa vetenskapliga diskurser anger genom en sammanflätning 

av språk och makt hur detta biologiska kön är. Detta rena biologiska kön uppfattas antingen 

som ett system av kromosomer och gener, hormonella strukturer eller en viss kroppsmorfo-

logi. Det finns viktiga institutioner i samhället som skapar en sanning om att det finns ett bio-

logiskt kön som är det som i grunden formar oss till det genus vi sedan intar. När en distinkt-

ion görs vid begreppet kön/genus anses könet vara det verkliga och genus ses som en kulturell 

inristning. De skapar en föreställning om ett naturlig kön som finns innan individen blir på-

verkad utifrån och bestämmer sedan hur vi blir präglade av genus. Då en föreställning om ett 

naturligt kön kan bestridas så finns heller inga skillnader mellan kön och genus då kön i sig är 

lika konstruerat som genus (Butler 2007). 

 

3.3.2 Maskulint/feminint 
 

Stereotyper för manligt och kvinnligt består av tankar kring personlighetsdrag, karaktärer och 

aktiviteter som kopplas till de två könen. Tankar som ofta grundar sig i hur kvinnor och mäns 

beteende har sett ut i en viss kultur. Stereotyperna är de tankar och attityder som sedan gene-

raliseras om maskulint och feminint. De attityderna går inte att observera fullt ut hos män och 

kvinnor och speglar därför inte verkligen (Brannon 2011). Individernaformas av den diskurs 

som står till buds om manligt och kvinnligt, då den feministiska diskursen bygger på att män 

och kvinnor formas i relation till varandra och blir därför varandras motsatser(Butler 2007).  
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Genus stereotyperna har stort inflytande i konceptualiseringen av män och kvinnor. De tankar 

som finns om hur män och kvinnor är influerar hur vi tänker om oss själva och om andra. 

Därför är det viktigt att diskutera funktionen av stereotyperna och den inverkan de har på ge-

nus och människors liv. De stereotyper som vi kan identifiera idag är influerade av historien 

och den syn på manligt och kvinnligt som funnits genom tiderna. Män förknippas oftare med 

fysiska attribut än vad kvinnor gör.Termerna maskulin och feminin har en betydelse för de 

flesta människor men inom psykologin finns det inget sätt att mäta och finna skillnader på ett 

trovärdigt sätt (Brannon 2011).  

 

En negativ verkan av stereotypiseringen är den diskriminering som följer. Mot kvinnor bed-

rivs en sorts sexism som bygger på välgörenhet som förminskar kvinnor genom att uttrycka 

att de behöver behandlas speciellt och sättas på en piedestal. De som visar denna attityd ser 

ofta kvinnor som svagare och mindre kompetenta än män och därför i behov av 

skydd(Brannon 2011). 

 

3.3.3 Sexualitet 
 

Den syn som vi har på sexualitet idag präglas av den viktorianska tiden, från att på 1600-talet 

varit relativt öppet kring sexualitet och kroppen stängde man på 1800-talet in sig i sängkam-

maren och sex var endast till för reproducering. Sex blev därför endast till för nyttan istället 

för njutning (Foucault 2002). Den sexualitetsordning som råder idag är den som reglerar 

könskategorierna genom de lagar och normer som finns i samhället. Det bygger på att alla ses 

som heterosexuella och därför regleras könen utifrån detta. Butler (2007) kallar detta den 

heterosexuella matrisen. Matrisen bygger på att diskursen kring genus framhåller att det finns 

ett rent biologiskt kön som styr hur vi blir till män/manliga och kvinnor/kvinnliga. Genom att 

denna diskurs installeras som en sanning får det ena könet, de manliga, en dominerande ställ-

ning över det andra könet, det kvinnliga. Det som betraktas som orsak till genus det vill säga 

det biologiska könet är snarare en diskursiv effekt av en köns- och sexualitetsregim. En hetro-

normativ syn grundar sig på att alla individer ses som heterosexuella och attraherade av det-

motsatta könet, vilket innebär att de olika könen bildas i relation till varandra och blir varand-

ras motpoler (Butler 2007). 
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4 TIDIGARE FORSKNING 
 
Antalet studier som belyser genusproblematik i den svenska lärarutbildningen är få till antalet 

(Hedlin& Åberg 2011) och det blir inte fler när fokus riktas mot ämnet idrott och hälsa. Den 

tidigare forskning som vi i detta kapitel redogör för är därför kopplad både till lärarutbild-

ningen såväl som till skolan och ämnet idrott och hälsa och den liknande problematik som 

finns där. 

 

4.1 Tidigare studier kring genus i skolan med fokus på ämnet idrott och hälsa 
 

Den svenska skolan brister i arbetet med jämställdhet enligt DJ's slutbetänkande (SOU 

2010:99). Den utredning som genomförts pekar på en rad brister i skolans arbete där flickor 

och pojkar ej ges samma möjligheter till en likvärdig utbildning. Pojkar uppvisar i regel sämre 

resultat i skolan i förhållande till flickorna och både flickor och pojkar hämmas av tradition-

ella könsmönster i skolan (SOU 2010:99). Flickor mår i större utsträckning sämre än vad poj-

karna gör och flickor uppvisar en högre nivå av stress relaterad till skolan (SOU 2010:99 

;Landstedt& Gillander Gådin 2012). 

 

4.1.1 Idrott och hälsa, ett ämne för pojkar? 
 

I ämnet idrott och hälsa återfinns mycket av den problematik som skolan i stort brottas med. 

Till skillnad från alla andra ämnen i skolan uppvisar pojkar i idrott och hälsa bättre prestat-

ioner än flickorna betygsmässigt (Larsson et al 2010). Något som inte bara är ett fenomen i 

den svenska skolan utan samma mönster syns även i andra länder (Redelius 2009). Carli 

(2004) menar att införandet av samundervisning i idrott och hälsa på 1980-talet skedde på 

flickornas bekostnad. Med införandet av samundervisning förväntades flickor lära sig och 

dessutom tycka om de aktiviteter som främst pojkar ägnade sig åt, som bollspel och styrketrä-

ning, aktiviteter som har en tydlig maskulin kodning. Pojkarna förväntades däremot inte ägna 

sig åt aktiviteter som var feminint kodade, som dans och gymnastik(Carli 2004).  

 

Ämnet präglas av en maskulin norm där de manliga egenskaperna värderas högre. Egenskaper 

som ses som manliga, som styrka, bollkontroll och snabbhet, premieras framför de egenskap-
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er som ses som kvinnliga, rörlighet, estetik m.m.  På det här sättet lär sig eleverna förhålla sig 

till sitt kön och vilka kvalitéer som är viktiga (Larsson, Fagrell&Redelius 2005). I en portugi-

sisk studie(Silva, Botelho-Gomes &Vilodre Goellner 2012) finns liknande resultat. Forskarna 

menar där att pojkar och flickor i ämnet idrott och hälsa får lära sig att den manliga kroppen 

är bäst lämpad för styrka och uthållighet. Något som varken gynnar pojkar eller flickor då 

flickor antas vara betydligt sämre i de aktiviteter som ses som manliga och pojkarna förväntas 

vara sämre i de aktiviteter som ses som feminina (Silva, Botelho-Gomes &Vilodre Goellner 

2012). 

 

I Skolverkets rapport På pojkarnas planhalva(2010) framkommer att ämnets utformning, or-

ganisation och innehåll bidrar till att icke likvärdiga villkor upprätthålls. Innehållet i under-

visningen präglas till stor del av fysisk aktivitet med fokus på bollspel och resultatorienterade 

idrotter. Aktiviteter som gynnar de elever som på fritiden sysslar med den typen av aktiviteter. 

Inom bollspel och lagidrotter finns pojkar i större utsträckning representerade än flickor. De 

slutsatser som dras i rapporten är att den fysiska aktivitet som utövas inte är anpassad till alla 

elevers förutsättningar vilket påverkar elevernas intresse för ämnet (Skolverket 2010). Flick-

orna ses som de stora förlorarna utifrån ämnesinnehållet då få aktiviteter är könsneutrala (Re-

delius 2009).Många lärare vet inte heller hur de ska gå till väga för att erbjuda likvärdiga vill-

kor för flickor och pojkar. En tanke hos lärarna är att när hälsa delen stärks i ämnet kommer 

flickorna ikapp betygsmässigt då det är en mer teoretisk vinkling. Lärarna menar här att poj-

karna får bättre betyg än flickorna vid praktiska kunskaper och flickorna tar igen vid teore-

tiska kunskaper (Skolverket 2010).  

 

Att lärare ser pojkar som mer kapabla till att klara de praktiska momenten i ämnet än flick-

orna är ingen ovanlighet. Den allmänna uppfattningen är att pojkar av naturen är mer intresse-

rade av idrott och att de har fysiska fördelar gentemot flickor (Larsson et al 2010). Bilden av 

flickor och pojkars olikheter utifrån det biologiska könet är problematisk i idrott och hälsa. 

Killar får oftare chansen att demonstrera svåra moment i undervisningen, och lärare skiljer på 

övningar genom utsagor som ”här kommer en killövning”. Tjejer får däremot stå över vissa 

övningar på grund av en sorts välvilja från läraren. Detta ses av läraren och eleverna som nå-

got helt naturligt. Lärare tar på ett sådant sätt avstånd från problematiken och hanterar den 

genom att bedriva undervisningen på ett sådant sätt att det ”funkar”(Larsson, 

Fagrell&Redelius 2005). 
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4.2 Genus i lärarutbildningen 
 

Maria Hedlin och Magnus Åberg utförde på DJ's begäran en undersökning inom lärarutbild-

ningen med syfte att öka lärarutbildarnas kunskap och förståelse för genus- och jämställdhets-

frågor. I deras studie framkommer tydligt att lärarutbildare ofta använder både begreppet ge-

nus såväl som begreppet jämställdhet men att begreppens innebörd ses som självklara. Ändå 

fylls begreppen med olika innebörder beroende på situation. Många studenter och lärarutbil-

dare associerar jämställdhet och genus till de biologiska könsskillnaderna, pojkar och flickors 

olikheter, men diskussionen om de eventuella pedagogiska konsekvenser som följer av detta 

uteblir. Begreppen upplevs också vara något som förknippas med kvinnor och kvinnliga stu-

denter, d.v.s. något som främst berör kvinnor (Hedlin& Åberg 2011). 

 

4.2.1 Inriktning idrott och hälsa 
 

I lärarutbildningen med inriktning mot idrott och hälsa föreligger en liknande problematik 

med synen på genus- och jämställdhetsfrågor. Många lärarutbildare på inriktningen menar att 

den typen av frågor och pedagogik som rör genus och jämställdhet behandlas i andra delar av 

utbildningen och är inte något som rör ämnet idrott och hälsa specifikt (H.Larsson 2009 ; 

Dowling 2006).  Det är ovanligt att frågor kring genus behandlas praktiskt och problematise-

rande i samband med genomförande av planering och utförande av undervisning. Synen på 

frågor kring genus hos studenter och lärarutbildare kopplas samman med teoretiska studier 

knutna till textstudier, samtal och observationer av undervisning. Något som i ett ämne som i 

stor utsträckning präglas av ett praktiskt innehåll blir extra problematiskt (H. Larsson 2009).  

 

4.2.2 Lärarutbildarnas inställning till genusbegrepp 
 

 

En könssegregerad undervisning och synen på flickor och pojkars skilda förutsättningar följde 

ämnet idrott och hälsa och dess styrdokument fram till 1980-talet (Carli 2004). Flertalet av de 

lärarutbildare som nu undervisar studenter i idrott och hälsa har varit en del av denna under-

visning och fostrats utifrån den tidens syn på genus, där flickor och pojkar ses som homogena 

grupper, där flickorna är den svaga länken. Många gick själva i skolan och flertalet undervi-

sade i idrott och hälsa på den tiden (L. Larsson 2009). Det här traditionella synsättet på genus 

är något som sällan problematiseras av de arbetande lärarutbildarna. De flesta tenderar att 
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istället se genusbegreppet som en oviktig faktor för lärandet, det uppfattas som något biolo-

giskt givet som inte går att rubba på (Dowling 2006).  

 

I intervjuer med lärarutbildare omformulerar ofta lärarutbildare de frågor om genus som de får 

till något som handlar om jämlikhet överlag eller på annat sätt flytta fokus bort från genus 

(Dowling& Kårhus 2011). Att det finns en ovilja från majoriteten av lärarutbildarna att arbeta 

med genus visar sig även i deras arbete och kunskap om kursplaner och styrdokument. De 

nationella och lokala styrdokument rörande genus och strategier för jämställdhet som finns tas 

det ingen hänsyn till eller så finns det ingen vetskap om dess innehåll (Dowling 2006). Lärar-

utbildarnas fokus är istället riktat på praktisk undervisning, fysiska kvalitéer och olika sporter. 

De få som intresserar sig för frågor kring genus hamnar i skymundan för de ”större” frågorna 

i ämnet (Dowling& Kårhus 2011).  

 

Lärarutbildarens yrkesidentitet är ofta nära sammankopplad med sportcoachens/tränarens yr-

kesidentitet, då många på kvällar och helger är tränare för olika idrottsklubbar (Dowling 

2006). Idrottsrörelsen är en plats där en maskulin norm råder, där män biologiskt ses vara 

starkare och skickligare än kvinnor, och traditionella könsmönster sällan ifrågasätts (Dow-

lingNæss 2001). Lena Larsson(2009) menar att lärarutbildarna är splittrade mellan högskola 

där genus måste problematiseras och den idrottsliga arenan där det manliga ses som norm. 

Det resulterar i att utbildarna talar på ett sätt och beter sig på ett annat vilket gör det svårt för 

eleverna att ifrågasätta könsordningen. Lärarutbildarna bygger då sin undervisning på en 

maskulin och heterosexuell norm som tydliggör skillnader mellan könen vilket bidrar till att 

kulturella könsmyter upprätthålls(L.Larsson 2009). 

 

4.2.3 Lärarstudenternas inställning till genusbegrepp 
 

Lärarstudenterna har, som många av lärarutbildarna, ofta en bakgrund i idrottsrörelsen som 

både aktiva och som tränare. De flesta idrottslärarstudenter ser, även de, flickor och pojkar 

som skilda grupper med olika kompetenser. Den manliga norm som präglar idrottsrörelsen 

återspeglas i hur studenterna uppfattar ämnet idrott och hälsa, vilket gör att många av studen-

terna har uppfattningar om vilka aktiviteter som passar tjejer och vilka aktiviteter som passar 

killar (L. Larsson 2009). I Fiona Dowling& Sven Kårhus (2011) studie finns stora likheter 

mellan studenterna och lärarutbildarnas inställning till genus. En inställning där genus hamnar 

i skymundan och ses som något mindre betydelsefullt. En australiensisk studie (Spittle et al 
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2012) visar att lärarstudenter med inriktning idrott och hälsa till stora delar bygger och skapar 

sin självbild utifrån gällande stereotyper för en idrottslärarstudent. Stereotyper som skiljer på 

vad som är manligt respektive kvinnligt. Samtidigt efterlyser många studenter mer undervis-

ning och diskussion kring genus knutet till de ämnesspecifika studierna i idrott och hälsa (H. 

Larsson 2009). 

 

4.2.4 Vad förmedlas till studenterna 
 

Lena Larsson (2009) menar att lärarutbildare till viss del överför sin inställning till genus och 

vad som ses som manligt och kvinnligt till studenterna. Det är något som sker omedvetet utan 

att problematiseras. Istället ges studenterna exempel på hur man kan hantera situationer som 

uppstår för att få ett flyt i lektionen (Dowling 2006; H.Larsson 2009)Något som även upp-

märksammats hos verksamma lärare i idrott och hälsa där  en manlig norm och biologiskt 

givna skillnader mellan kön förmedlas från lärare till elev ( Silva, Botelho-Gomes &Vilodre 

Goellner 2012; Larson, Redelius&Fagrell 2005). Samtidigt pekar flera studier (L.Larsson 

2009; Dowlin 2011) på att studenternas inställning till genus förblir tämligen oförändrad hos 

de flesta studenterna genom hela utbildningen. Mycket tyder på att lärarutbildarna påverkar 

studenternas inställning till genus genom sin undervisning, men studenternas egen bakgrund 

bidrar även den till studenternas inställning (L. Larsson 2009; Dowling 2011).  

 

För att kunna få en förändring i de inställningar till genus som finns bland både lärarutbildare 

och studenter blir det viktigt att medvetandegöra lärarutbildarna om vilka inställningar till 

genus de för vidare till sina studenter. Av de studier som tidigare utförts bygger de allra flesta 

på intervjuer med både studenter och lärarutbildare, det tycks dock finnas ett tomrum gällande 

studier som kopplar samman lärarutbildarens inställning till genus med observationer av vilka 

inställningar som förmedlas till studenten. 
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5 TEORETISKT RAMVERK 
 

5.1 Diskurser 
 

Förenklat kan diskurser beskrivas som etablerade och institutionaliserade samtals och kun-

skapsområden vilka styr hur vi ser på samhället. Diskurserna formar vår uppfattning kring 

olika samhällsförhållanden genom att de sätter gränser för vad som kan tänkas och sägas om 

dess förhållande. Diskursen uppstår genom att olika aktörer i samhället, vilka innehar en viss 

makt, hävdar att någonting är ”sanning” vilket gör att det blir till en sanning i samhället. På 

det sättet har en mängd diskurser etablerats i historien och de styr nu hur vi ser på verklighet-

en. För att undersöka diskurser måste talet om någonting analyseras snarare än detta någon-

ting. Därför blir diskussionen om hur det talas om ett visst begrepp viktig vid en analys av 

omvärlden. (Månson 2006). För att förstå de diskurser som styr debatten om kön och genus 

måste begreppen kön och genus ses utifrån sin historia och utifrån vilka politiska och ideolo-

giska kontexter de har uppstått i (Butler 2007). Foucault menar att man måste se på sitt under-

sökningsområde som en historisk företeelse och med det menas att det är något som är utsatt 

för konstant förändring, därför är det även viktigt att undersöka hur begreppet och dess an-

vändning och förståelse har förändrats med tiden (Nilsson 2008).  

 

5.1.2 Diskurser och makt 
 

Diskurser skapas inte av vem som helst, de som har makt är de som skapar diskurserna därför 

är maktbegreppet starkt kopplat till diskurserna, en sanning existerar inte utanför makten. 

Kunskap och sanning konstrueras genom historien i olika diskurser från institutioner som är 

maktimpregnerade. En diskurs formas av de som har rätt att definiera ett visst begrepp. T.ex 

så har ordet medicin inte bara en betydelse. Dessa betydelser formas av en viss institution och 

de som på denna institution har rätt att definiera begreppet. Olika professioner hänger därmed 

samman med rätten att tolka begreppen (Nilsson 2008).  

 

För att bemästra diskurserna ordnas förbud, hinder, trösklar och gränser. Foucault (1993) ut-

skiljer tre system för att upprätthålla diskursernas ordning vilka handlar om utestängnings 

processer.  
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Det tydligaste och mest bekanta av dessa utestängnings processer är förbud. Förbud som ute-

stängning inbegriper att alla vet att vem som helst inte får säga allt och inte tala om vad som 

helst. Diskursen försöker framstå som om den inte är något att bry sig om, som om den är ett 

neutralt element men de förbud som finns i den visar att det finns en koppling till makt och 

begär (Foucault 1993). 

 

En annan utestängnings princip är uppdelning. Genom att uppdela i de som får tala och de 

som inte får tala stängs de ute som skapar oordning i diskurserna. Uppdelningen blir i de som 

blir kallade vansinniga och de som blir kallade förnuftiga. Den som kallas dåre har sedan me-

deltiden varit någon som inte får tillåtelse att tala om vad som helst och genom det vars dis-

kurs inte får cirkulera. Dennes tal uppfattas som obefintligt eller utan betydelse och sanning 

(Foucault 1993). 

 

Det tredje systemet för utestängning är motsättningen mellan sant och falskt. Det som ses som 

sant har fått företräde och det som motstrider detta har förkastats. I historien har sökandet 

efter en sanning medfört att en diskurs skapats som gjorde anspråk på hela sanningen och 

människorna gjorde klokast i att underkasta sig den (Foucault 1993). 

 

Utbildningen försöker vara det instrument som gör det möjligt för varje individ att få tillgång 

till den diskurs individen själv önskar, trots det så är utbildningen en del i kontrollerandet och 

framförandet av diskurserna. Fördelningen av utbildning samt det utbildningen tillåter och 

förhindrar förhåller sig till de som har makten. Utbildningssystem är ett politiskt medel för att 

upprätthålla eller förändra diskurser och genom det även den kunskap och makt som de bär 

med sig. Därför blir utbildningssystemet ett av de viktigaste systemen för att bevara diskur-

serna (Foucault 1993).  

 

 

5.1.3 Diskurser gällande genus 
 

Den diskurs som finns kring kön och genus inom feminismen är att kön har en betydelse och 

genus en annan. Det finns en ambivalens inom feminismen då det framhålls en skillnad mel-

lan kön och genus samtidigt som man inte vill omfatta skillnaden och de konsekvenser de 

skapar i vårt sätt att förstå begreppen (Butler 2007). Eftersom diskursen definieras lika myck-

et eller mer av vad den utesluter eller begränsar gentemot vad den innehåller skapar detta en 
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förståelse av världen trots oviljan att definiera skillnaden. Diskurserna utgör en begränsning 

för vår språkliga kreativitet, för våra möjligheter att säga något om världen omkring oss, man 

kan därför inte tala om vad som helst när som helst. Subjektet kan därför inte vara kreativ 

utanför diskursens ramar då de styrs av diskursen (Nilsson 2008 ).  

 

De diskussioner som förs i feministiska teoribildningar är att det finns en ideal bild av ett kön 

eller en kropp som är naturlig och som finns innan vi blir berörda av kulturen. Om det finns 

en naturlig kvinna och en naturlig man läggs fokus på att definiera och hitta dessa fördiskur-

siva ideal. Genom att hävda att det finns ett naturligt kön så skapas bilden av naturliga skill-

nader mellan könen. Då ställs könen mot varandra vilket skapar två kategorier, man eller 

kvinna, som tilldelas olika attribut i relation till varandra. Därmed skapas nya lagar för hur 

könen ska bete sig. (Butler 2007).  

 

När feminismen försöker få sitt subjekt det vill säga kvinnor att bli mer representerade i språ-

ket och politiken skapar de kategorin kvinnor och när denna kategori skapas så begränsas de 

individer som hör till kategorin genom de maktstrukturer som uppkommer. Kategorin kvin-

nor, och genom det även motpolen män, får attribut tillagda för att urskilja vilka som hör till 

och vilka som inte hör till. Attributen bestämmer därför vilka beteende som är accepterade 

och individerna följer genom att spela sin roll som kvinna i kategorin kvinnor eller som man i 

kategorin män. Att feminismen fastslår ett stabilt subjekt, en homogen kvinnokategori innebär 

att stora grupper exkluderas och ett stort motstånd bildas bland dessa kvinnor som ska frigöras 

(Butler 2007).  

 

Därför blir den rådande diskussionen kring genus att det finns en identitet innan kulturen bör-

jar forma subjektet och detta subjekt har ett kön som är naturligt. Samtidigt styr diskursen 

kring identitet synen på att en identitet inte kan konstrueras. Enligt denna syn så föds subjek-

tet med en identitet som inte skapas utan endast formas av kulturen. Subjektet anses därför 

redan innan kontakt med kulturen besitta en stabil existens det vill säga att det kan existera 

självständigt. Problemet ligger i att det ses som en nödvändig utgångspunkt att identiteten inte 

är konstruerad och att subjektet kan existera självständigt då handlingsförmågan inte kan ses 

som bestämd av kulturen eller diskursen. Då måste utgångspunkten för handlandet kunna för-

stås utanför diskursen men det är inte möjligt då subjektet redan befinner sig i diskursen. Att 

försöka förstå något innan eller efter lagen är inte möjligt då det redan bestäms av lagen (But-

ler 2007).  
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För att förstå hur subjekten påverkas av lagen kan drag och transsexuella användas som ex-

empel för den förvirring som sker när ett subjekt inte kan tillskrivas ett visst genus. När vi ser 

en person vi inte kan tillskriva ett visst kön skapar detta förvirring hos oss. Ser vi det vi tror är 

en man klädd i kvinnokläder delas synintrycken upp i det som anses som det ”verkliga könet” 

och det som ses som falskt eller spelat. Vi tror därmed att vi vet vad som är verkligt och vad 

som är konstlat (Butler 2007). 

 

Men vilken innebörd av »genusverklighet» är det som ligger till grund för en sådan upp-

fattning?Kanske tror vi oss veta vilken anatomi personen har (vilket vi inte alltid gör, och 

säkerligen har vi inte riktigt insett vilken variation det finns på den anatomiskt deskriptiva 

nivån). Eller vi kanske motiverar vår övertygelse med de kläder personen bär eller med 

hur kläderna bärs. Detta är naturaliserad kunskap, baserad på en rad kulturella slutsatser 

av vilka somliga är minst sagt felaktiga.  

      

    (Butler 2008:35) 

 

I och med den diskurs som finns inom feminismen blir det nödvändigt att kategorisera perso-

nen efter de två kategorierna man eller kvinna. Då måst den också tilldelas ett verkligt eller ett 

naturligt kön och det andra ses som spelat. Det som händer när kategorierna ifrågasätts är att 

det vi ser som verkligt i genus inte längre kan vara verkligt och vad är då overkligt. Här kan vi 

se att det naturaliserade genusbegreppet egentligen är föränderligt och möjligt att revidera. 

Genom att ompröva våra teorier kan ”genusverkligheten” utformas annorlunda (Butler 2007).  

 

Det är viktigt att förstå att genus inte är det enda som påverkar subjektet. Det finns olika sor-

ters förtryck vilka kan handla om klass, sexuell läggning eller etnicitet, för att nämna några, 

och det går inte att rangordna dem. Det går därför inte att veta hur de sammanstrålar på det 

sociala fältet. Därför vet vi heller aldrig vad som påverkar vad och hur ett subjekt formas av 

olika förtryck. Kategorin kvinnor som skapas i den feministiska teorin ifrågasätter inte dessa 

dimensioner. Att kvinnor behandlas som en sammanhängande enhet gör att de kulturella, so-

ciala och politiska skärningspunkter där kvinnor konstrueras faktiskt ignoreras (Butler 2007).  

 

Ord som kön får en problematisk innebörd inom feministisk forskning. Det som styr dessa 

begrepp är att det finns en outtalad premiss att alla ses som heterosexuella inom feminismen.  
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I och med att könen föds in i en substans ses de även som att de står i en relation till varandra 

och dras till varandra. Denna premiss ses som grundläggande och ifrågasätts inte (Butler 

2007).  

 

5.1.4 Sexualitetsordning och könskategorier 
 

Könskategorierna är en produkt av en diffus och reglerande sexualitetsordning och enligt 

Foucaults teori så skulle könskategorierna försvinna om den heterosexuella hegemonin skulle 

utplånas (Butler 2007). Eftersom det heterosexuella ses som en norm och som det normala, så 

undertrycks det som stör de heterosexuella, reproduktiva och medicinskt-juridiska diskurser-

na. Genom att den heterosexuella dragningen ses som det normala så skapas könens identite-

ter utifrån denna dragning. En differentiering från det motsatta könet sker och man är sitt ge-

nus i den utsträckningen att man inte är det andra (Butler 2007). 

 

Könskategorierna har använts för att reglera sexuella upplevelser genom att införa skilda 

könskategorier som grundläggande funktioner i de diskursiva beskrivningarna av sexualitet. 

Kön anses vara orsaken till sexuella begär och beteenden. Endast de två skilda könen kan 

känna begär till varandra därför behövs även två skilda könskategorier. Föreställningen om en 

obligatorisk heterosexualitet upprätthålls genom påbud och förbud. Genom detta skapas och 

formas en identitet genom olika handlingar som upprepas och till slut tappar vi greppet om 

vad som är orsak och verkan. En heterosexuell matris betecknar de språkliga och kroppsliga 

handlingar som reglerar oss som talande och handlande subjekt, frivilligt eller ofrivilligt (But-

ler 2007).  

 

Synen på en normativ sexualitet befäster synen på ett normativt genus och den som utmanar 

detta tappar sin förankring i ett kön. Förlorar man sin könsförankring förloras även en del av 

identiteten och den existentiella frågan om vem du är skapar ångest och fruktan. För att bli 

begripliga som människor spelar vi och simulerar en ideal genusidentitet. De som inte fogar 

sig ses som avvikande och stöts ut. Vi upprepar vissa sanktionerade tal- och kroppshandlingar 

och genom dessa instiftas på ett performativt sätt idén om kön och sexualitet som något på 

förhand givet av naturen. Vi spelar en roll för att likna en ideal kvinna eller man vilket gör oss 

mer begripliga för oss själva och för andra. När denna roll spelas av någon annan som inte 

passar in i diskursen skapar detta en förvirring (Butler 2007). 
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6. METOD 

6.1 Vetenskapsteoretiskt förhållningssätt 
 

Valet av den kvalitativa forskningen för att besvara frågeställningarna grundade sig i ett fokus 

på ord snarare än statistik. De frågor som rör människors upplevelser och underliggande 

mönster ligger till grund för en kvalitativ undersökning (Bryman 2002). Eftersom studien 

eftersträvar en förståelse av hur den sociala ordningen skapas och formas genom samtal och i 

samspelså kommer en etnometodologisk tradition att appliceras, vilken har en naturalistisk 

inriktning. I en kvalitativ forskning ligger vikten på att söka förstå sina analysobjekt utifrån 

dess kontext. Därför redovisas i undersökningen vad som kan uppfattas som triviala detaljer 

om det som äger rum i den miljö som observeras. Det finns en mening i att redovisa i vilken 

kontext analysobjekten verkar då en förståelse för beteende och aktiviteter inte kan uppstå om 

inte hänsyn tas till miljön (Bryman 2002). 

 

6.1.1 Tolkande ansats 
 

Studien ämnar tolka och diskutera processer vilka rör samspel mellan individer, därför an-

vänds en tolkande ansats i uppsatsen. Den tolkande ansatsen går ut på att förståelsen av den 

sociala verkligheten bygger på hur underökningsdeltagarna upplever och tolkar den. Det 

forskningsvetenskapliga synsättet är att den sociala verkligheten är ett resultat av forskarens 

konstruktioner (Bryman 2002). Därav blir det viktigt med en tydlighet i uppsatsen, det vill 

säga att insyn i tillvägagångssättet skapas (Thomsson 2002). Det blir viktigt att forskaren sö-

ker uppfatta den sociala verkligheten och det som händer i den på det sätt som undersök-

ningsdeltagarna, som lever i denna verklighet, upplever den (Bryman2002).  

 

 

6.1.2 Hermeneutiskt förhållningssätt 
 

Det hermeneutiska förhållningssättet är en central utgångspunkt för att tolka attityder och 

upplevelser kopplat till genus då det är en vetenskaplig inriktning där man studerar, tolkar och 

försöker förstå grundbetingelserna för den mänskliga existensen. Den hermeneutiska tradit-
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ionen bygger på mänskligt beteende, livsyttringar, social handling samt tanken att mänsklig 

existens kan tolkas och förstås genom språket. Subjektet måste granskas i sin helhet och att en 

social handling och betydelsen av denna måste tolkas utifrån subjektets perspektiv (Patel& 

Davidsson 2011; Bryman 2002). Forskarens subjektivitet är därmed en värdefull resurs.  

 

6.1.3 Abduktiv strategi 
 

 Det abduktiva arbetssättet är en blandning av det induktiva och det deduktiva. Genom att 

utifrån ett enskilt fall skapa ett hypotetiskt mönster som kan förklara fallet skapas förslag till 

teori. Därefter prövas teorin på nya fall och kan utvidgas och utvecklas (Patel& Davidsson 

2011). Ett deduktivt arbetssätt utgår från redan befintliga teorier för att dra slutsatser om före-

teelser. Den befintliga teorin får då bestämma vilken informations som samlas in och hur in-

formationen ska tolkas och relateras till teorin. Det induktiva arbetssättet studerar först forsk-

ningsobjektet utan en förankring i teori och formar sedan en teori utifrån den insamlade empi-

rin(Patel& Davidsson 2011). Den abduktiva processen speglas i en hypotes hämtad från fall 

ur tidigare forskning.  

 

6.1.4 Kritik mot ett kvalitativt förhållningssätt 
 

Den vanligaste kritiken som förs fram mot en kvalitativ forskning är att den blir för subjektiv 

(Bryman 2002). Studien använder en förståelsegrundad forskning, vilket syftar till att söka 

förstå människors beteende, attityder eller upplevelser. Ett nyckelbegrepp för att nå den signi-

fikanta sanningen är tolkning (Thomsson 2002). Den kvalitativa forskningen ska generaliseras 

till teorin och inte till populationen. Det viktiga i bedömningen av generaliserbarheten är kva-

liteten på de teoretiska slutsatser som formuleras av kvalitativ data (Bryman 2002). 

 

En annan kritik som ofta framförs mot den kvalitativa metoden är bristen på transparens, det 

är svårt att se vad forskaren har gjort och hur denna har kommit fram till sina slutsatser. I en 

jämförelse med en kvantitativ ansats är ofta urvalet dåligt redovisat, dock finns inte samma 

krav att förklara urvalet i en kvalitativ ansats då det inte ställs samma krav på generaliserbar-

het (Bryman 2002). 
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6.1.5 Bedömning av studien 
 

Vid bedömning av kvalitativ forskning är inte begrepp som validitet och reliabilitet relevanta. 

Validitet och reliabilitet förutsätter att det går att komma fram till en enda och absolut bild av 

den sociala verkligheten (Bryman 2002). För att bedöma kvalitativ forskning kan en assimile-

ring av begreppen reliabilitet och validitet göras. Begreppens betydelse förändras inte i grun-

den dock läggs mindre vikt vid frågor som rör mätning. Det begrepp som föreslås som alter-

nativ är tillförlitlighet vilket innehåller fyra delkriterier trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet 

och möjlighet att styrka och bekräfta resultaten (Bryman 2002).  

 

För att säkerställa trovärdigheten ska forskningen utföras efter de regler som finns, resultatet 

ska rapporteras och bekräftas av de personer som är del av den sociala verklighet som har 

studerats för att säkerställa att forskaren uppfattat verkligheten på rätt sätt (Bryman 2002) 

För att uppnå trovärdighet har resultatet valideras av intervjudeltagarna. Insynen i tolkningar-

na förstärks genom att respondenternas mest centrala uttalanden citeras. Det möjliggör en 

jämförelse med vad som har sagts vid insamlandet av data och analysen av resultatet.  

 

För att uppnå en överförbarhet är det viktigt att göra en fyllig beskrivning och redogörelse 

(Bryman 2002). Den som gör en undersökning måste se till att tillhandahålla så mycket in-

formation att läsaren kan göra en egen bedömning av studiens generella värde (Thomsson 

2002). Vid presentation av resultat citeras vad som kan ses som triviala detaljer för att läsaren 

själv ska kunna göra en bedömning av kontexten.  

 

För att kunna bedöma en undersöknings pålitlighet krävs att forskaren använder ett grans-

kande synsätt. Genom att en fullständig och tillgänglig redogörelse sker av alla faser i forsk-

ningsprocessen säkerställs pålitligheten (Bryman 2002). Forskningsprocessen för studien re-

dogörs i möjligaste mån, för att höja trovärdigheten. Vidare görs även en kritisk metod-

granskning som presenteras i slutet av studien.  

 

Möjligheten att kunna styrka och konfirmera innebär att forskaren söker säkerställa att denna 

har agerat i god tro eftersom det inte går att få en fullständig objektivitet. Det ska vara uppen-

bart att forskaren inte medvetet låtit personliga värderingar eller teoretisk inriktning påverka 

hur utförandet och slutsatserna av undersökningen gestaltas (Bryman 2002). 
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6.2 Studiens metod och design 
 

6.2.1 Semi-strukturerade intervjuer 
 

Då den kvalitativa forskningens ansats är att se verkligheten genom den intervjuades ögon 

behövs en metod som ger tillräckligt med utrymme och frihet för intervjudeltagaren. En i för-

väg strukturerad intervjuguide rymmer redan en bild av den sociala verkligheten. Därför bör 

strukturen vara minimal och rymma en så liten förvanskning av verkligheten som möjligt. 

Semi-strukturerade intervjuer utförs vanligtvis genom att forskaren använder sig av ett inter-

vjuschema. Schemat innehåller ofta endast ett underlag med specifika teman som diskuteras, 

dessa teman behöver inte ha en ordning och respondenten är fri att svara på vilket sätt hon vill 

(Bryman 2002). 

 

Denna uppsats efterstävar att få en inblick i intervjupersonens perspektiv. Då blir det viktigt 

att den intervjuade får stor frihet att svara, för att inte gå miste om relevant information. Ge-

nom att använda en temabaserad intervju ges stor frihet men även en viss styrning. Intervju-

schemat antar formen av ett papper med olika inringade teman som analyseras under intervjun 

(se Bilaga 2). Eftersom både deltagare och intervjuare har pappret framför sig kan responden-

ten vara mer delaktig och själv bestämma lite över samtalet (Thomsson 2002). Det är viktigt 

att lämna utrymme för den medverkande att ta upp de teman som är mest intressanta för dem. 

För att få fram det som intervjupersonen tycker är relevant bör samtalet få röra sig i olika 

riktningar (Bryman 2002). Semi-strukturerade intervjuer i form av en temabaserad intervju-

guide skapar frihet för både intervjuaren och den intervjuade vilket är att föredra då det skapar 

störst möjlighet att komma åt den intervjuades perspektiv.Genom friheten att ställa följdfrågor 

som kommer upp under samtalet inhämtas mer fylliga och detaljerade svar. Att deltagaren 

själv har ett papper framför sig skapar en trygghet i den påfrestande situation som en intervju 

kan vara (Thomsson 2002).  Av den anledningen är en semi-strukturerad intervju det mest 

praktiska valet av metod för att besvara frågeställningarna. Det finns även en intervjuguide 

med frågor under olika teman, som en kompletterande resurs (se Bilaga 1).  

 

6.2.2 Semi-strukturerad observation 
 

Observation som metod är användbart i studien då den avser att samla information om bete-

enden och yttringar i sin naturliga situation (Patel& Davidsson 2011). Som ett komplement 
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till intervjuer kan observationen bidra med en djupare förståelse (Gillham 2008). Vid obser-

vation kan studeras vad som sker i samma stund det inträffar och i dess naturliga situation. 

Här bör skiljas på ett faktiskt beteende och tolkning av vad beteendet betyder när vi undersö-

ker genom observation. När observation används som en vetenskaplig teknik får den inte vara 

slumpmässig utan måste förhålla sig till de krav som ställs på vetenskaplig teknik. De måste 

därför vara systematiskt planerade samtidigt som informationen ska registreras systematiskt 

(Patel& Davidsson 2011). Vid en semi-strukturerad observation används ett observations 

schema men med mer öppna frågor än i den strukturerade observationen, vilket är viktigt när 

det inte går att förutse vad som kommer att synliggöras (Gillham 2008).  

 

6.2.3 Urval 
 

Studien behandlar ett specifikt område där lärarutbildare som är aktiva vid lärarutbildning för 

idrott och hälsa blir ett naturligt urval. Därför används ett målinriktat urval tillsammans med 

ett bekvämlighets urval. Det målinriktade urvalet har gjorts efter önskan om att intervju- och 

observationsdeltagarna är relevanta för forskningsfrågorna. Ett bekvämlighetsurval grundar 

sig på de önskade deltagarnas tillgänglighet och svårigheter att komma i kontakt med rätt per-

soner (Bryman 2002).  

 

Sex lärarutbildare tillfrågades för att medverka i studien. Av de sex tillfrågade lärarutbildarna 

svarade tre stycken på tillfrågan och ville medverka i studien. Varav två av respondenterna är 

kvinnor och en är man. Studien grundar sig på intervjuer och observationer från de tre lärarut-

bildare. En intervju har genomförts med respektive respondent vilket ger totalt 3 intervjuer. 

Totalt 5 observationer genomfördes där två av respondenterna observerade under två under-

visningstillfällen vardera och den tredje respondenten observerades under ett undervisnings-

tillfälle. 

 

6.2.4 Analysområden 
 

För att besvara de empiriska frågeställningarna genom semi-strukturerade intervjuer har en 

intervjuguide utarbetas som bygger på för frågeställningen centrala analysområden kring ge-

nus. Dessa centrala områden används som teman att diskutera kring i intervjuerna. De teman 

som används är kön/genus, undervisning, studenten, könsseparering och manligt/kvinnligt.  
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6.2.5 Genomförande 
 

Pilotintervjuer 

 

För att säkerställa intervjuguiden och frågornas relevans för studien utförs en pilotintervju. 

Intervjuguiden omarbetas under en tvåveckorsperiod innan det första intervjutillfället, med 

hänsyn till det som kom fram i pilotintervjun (se Bilaga 1 & 2). Pilotintervjun är utförd med 

en lärarstudent då det var svårt att få tag på en lärarutbildare till pilotintervju. Intervjun utför-

des på samma sätt som de riktiga intervjuerna var tänkta att genomföras.  

 

Intervjutillfällen 

 

Intervjuerna genomfördes under en tidsperiod av två veckor och respondenterna intervjuades 

avskilt. Intervjuerna skedde på respondentens kontor respektive i en lektionssal. De tre inter-

vjuerna genomfördes under ett tidsspann på 50 – 80 minuter.  En person intervjuar och ställer 

frågor medan den andra antecknar och om tillfälle ges ställs någon fråga. Innan varje intervju 

startar gavs respondenten information om syftet med studien, vilka rättigheter respondenten 

har samt hur intervjumaterialet kommer att hanteras. Intervjuerna har startat med mer all-

männa frågor för att sedan övergå i ett samtal kring de olika teman som intervjuguiden bygger 

på. I några fall har samtalet fortgått enkelt och smidigt med en lätt styrning till temana. Vid 

andra tillfällen har funnits behov av att driva samtalet framåt. Intervjuerna avslutdes med lite 

lättsammare prat och respondenterna fick tillfälle att lägga till något som anses saknas. 

 

Procedur 

 

Efter godkännande av intervjupersonerna spelas intervjuerna in och transkriberas i nära an-

slutning till intervjutillfället. 

 

Observation  
 

Observationer genomfördes i nära anslutning till varandra under en period av två veckor, efter 

att intervjuerna genomförts. Lektionstillfällena som observerades innehöll både teori och 
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praktik. Observationerna genomfördes med hjälp av ett observationsschema där händelser 

nedtecknas (se Bilaga 3). När undervisningen startar presenterar vi oss för studenterna och 

förklarar vad vi gör där men förhåller oss sedan i bakgrunden.  På grund av olikheter i lärarut-

bildarnas lektionsinnehåll har vi varit mer eller mindre aktiva. I det fall där vi från en plats 

utan problem kunnat följa lärarutbildaren och studenter har vi varit väldigt passiva. Under 

andra observationstillfällen där lärarutbildare och studenter varit mer utspridda har vi på ett 

mer aktivt sätt följt både lärarutbildare och studenter. 

 

Procedur 

 

Observationerna nedtecknas på plats och renskrivs i nära anslutning till observationstillfället.   

 

6.3 Litteratur 
 

De vetenskapliga artiklarna som uppsatsen grundat sig på har hittats via sökning på Linneuni-

versitetets databas över e-tidskrifter och i de större internationella databaserna för vetenskap-

liga journaler, merparten av artiklarna möter kravet om att vara Peer Reviewed.   

 

6.3.1 Källkritik 
 

Källkritiska problem bör diskuteras för att utvärdera trovärdigheten i studien av litteraturen, 

respondenterna och observationerna. För att göra en källkritisk värdering grundas bedöm-

ningen i fyra olika kriterier, äkthet, beroende, tid och tendens (Thurén&Strachal 2011). Äkt-

het innebär att det inte är en förfalskning, källan måste därför vara vad den utger sig för att 

vara (Thurén&Strachal 2011). Den litteratur som återfinns i studien uppfattas som äkta och en 

del referenser i litteraturen har följts upp för att undersöka trovärdigheten. Respondenternas 

svar uppfattas som uppriktiga. Det är dock svårt att garantera en äkthet i respondenternas svar 

(Thurén&Strachal 2011). För att minska beroendet av andra källor används primär källor i 

största möjligaste mån.  

 

Tidskriteriet innebär att källor förändras över tid, en del saker glöms bort och andra fakta till-

kommer. Källor som handlar om ögonvittnesskildringar bör vara så samtida som möjligt för 

att vara trovärdiga (Thurén&Strachal 2011). Av den anledningen bör observationer nedteck-
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nas direkt efter tillfället och transkribering av intervjuer göras i nära anslutning till intervju-

tillfället. Källorna som är centrala i studien är producerade eller omarbetade under de senaste 

åren. Tendenskriteriet innebär att information presenteras av den som har intresse i en viss sak 

på ett sådant sätt att den passar intresset. Källor som ger en friserad bild av verkligheten ses 

som partiskt tendentiös (Thurén&Strachal 2011). De vetenskapliga artiklar som återfinns i 

uppsatsen är Peer Reviewed vilket säkerställer sakligheten i dessa artiklar. Eftersom i stort 

sett alla källor kan misstänkas för att vara tendentiösa är det svårt att tillförsäkra en källa full-

ständig objektivitet (Thurén&Strachal 2011). Vikt har i studien lagts vid intrycket av objekti-

vitet vid avvägningen av användandet av källor.  

 

6.4 Forskningsetiska aspekter 
 

Alla deltagare i intervju och observation har redan vid tillfrågan om deltagande blivit infor-

merade om syftet med studien. De har även blivit informerade om hur informationen som 

framkommit används och att de har rätt att avbryta sin medverkan utan negativa följder. Alla 

respondenter har givit sitt medgivande till hur informationen används. För att garantera konfi-

dentialitet har åtgärder gjorts för att det inte ska framkomma vilka personer som deltar i 

undersökningen, därav nämns inga orter, namn eller några ingående beskrivningar av lärarut-

bildarna. Det är viktigt för att skydda deltagarens integritet men även för att denna ska känna 

sig trygg att föra fram frågor och åsikter. Samtliga respondenter har fått förfrågan om att 

granska användandet av intervju material. De lärarutbildare som deltog i observation var me-

vetna om syftet till vår närvaro. De studenter som deltog i undervisningnen var inte informe-

rade om syftet till unersökningnen, då de inte var i fokus för observation. Under observations 

tillfället presenterade vi oss och sa kortfatat vad vi undersökte och att fokus endast låg på lä-

rarutbildaren.  

 

 

7. RESULTAT OCH ANALYS 
 

I studien redovisas resultat i form av tre delar som behandlar de diskurser vi funnit och hur de 

gestaltar sig i undervisningen. De diskurser som behandlas är den sociala och den biologiska 
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diskursen, den särskiljande diskursen och den dolda diskursen. De namn som används i resul-

tatet är fiktiva.  
 

7.1 Den sociala- och den biologiska diskursen 
 

Hos de medverkande lärarutbildarna framkommer att de har reflekterat över genus men de har 

olika syn på vad begreppet innebär. Genus diskuteras i kollegiet men det finns ingen samsyn 

till begreppet. Två av lärarutbildarna framhåller en biologisk aspekt som viktig för hur vi blir 

medan den tredje menar att det finns ett biologiskt kön och ett genus som vi socialiseras till. 

Lotta och Annika definierar kön och genus som manligt och kvinnligt och biologiska skillna-

der men de talar samtidigt om hur miljön påverkar hur vi formas till män eller kvinnor. Det 

finns hos lärarutbildarna en tanke om att vi formas till de vi är på grund av vilket kön vi föds 

till. 
 

7.1.1 En biologisk aspekt  
 

Tidigare undersökningar (Hedlin & Åberg 2011) har pekat på svårigheten att definiera genus 

och jämställdhet, innehållet tycks självklart men samtidigt blir innebörden olika beroende på 

situation. Både genus och jämställdhet associeras till de biologiska skillnaderna av studenter 

så väl som lärarutbildare. Frågan handlar då om flickors och pojkars olikheter, diskussionen 

stannar där och de eventuella pedagogiska konsekvenserna berörs inte (Hedlin & Åberg 

2011). Lärarutbildarna i studien har ingen samsyn kring genus, vilket märks i deras definition-

er av begreppet. Tydligt är att det finns en biologisk aspekt i alla tre utsagor men hur viktig 

den är varierar i olika situationer. Annika anser att den biologiska aspekten är oundviklig och 

vill inte förhålla sig till ordet genus medan Lotta likställer orden kön och genus, men föredrar 

att använda begreppet genus före kön. I Lottas definition av genus framkommer en syn på att 

begreppet innefattar manligt/kvinnligt och skillnaderna där emellan. 
 

Lotta: Jo det är ju ofta asså killar och tjejer. Det är ju det som är begreppen när det gäller genus 

eller kvinnligt manligt. Det är väl det som jag lägger i det. Jag tar inte in det här med läggning å 

att man har en annan läggning fast man har det könet exempelvis. Så att jag lägger inte in den 

värderingen i. 

 

Annika beskriver ordet genus som väldigt komplext och vill helst inte använda det: 
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Annika: Ja genus tycker jag är jättesvårt, det vill jag helst inte prata om alls jag tycker det är ett 

jätte svårt begrepp. Kön är ju mycket enklare för det är så vanligt i vårt samhälle att prata om kön 

och manligt och kvinnligt.  

 

Kön ses som ett enklare begrepp än genus enligt Annika eftersom det är kön och kvinn-

ligt/manligt som ofta används i samhällsdebatten. Annika vet inte vad hon ska svara på frågan 

om vad genus är. Lotta använder ordet genus men definierar det som manligt och kvinnligt. 

Könet är viktigt i definition om det handlar om en man eller kvinna, genus handlar alltså om 

könstillhörighet. Inom ordet könsroll som användes på 80-talet fanns en osynlig biologisk 

deterministisk grund där en könsroll blir bestämd utifrån ett naturligt biologiskt kön (Hirdman 

2003). Kring ordet kön har en diskurs växt fram som menar att individen inte kan agera utan-

för sitt kön och för att analysen ska kunna fortgå måste ständigt nya ord skapas. Används 

ordet kön kopplas det då till en diskurs där det blir viktigare att identifiera skillnader mellan 

män och kvinnor för att anpassa till de två grupperna. Det finns likande tendenser kring ordet 

genus där diskussioner i samhället genomsyras av en dikotomi. D.v.s. att det finns en biolo-

gisk grund som gör det möjligt att skilja på män och kvinnor. Därmed blir genus de sociala 

och psykologiska skillnaderna som orsakas och förstärks av uppdelningen (Connell 2009). 

 

Vid uppdelningen i kön och genus blir kön det biologiska och genus det sociala. Ett kön föds 

vi med och det går därför inte att ändra på så då är det redan bestämt hur vi kommer att ut-

vecklas på grund av vårt kön. Det blir då inte intressant att diskutera hur genus påverkar indi-

viden eftersom genus bestäms av ett naturligt kön (Butler 2007). Genom att endast tala om 

det kroppsliga och inte förhålla sig till genus slipper man diskussionen om vad som är påver-

kat av vad. Dock framstår det som mindre viktigt hur en individ blir påverkad av miljön ef-

tersom personen redan är påverkad av ett naturligt kön. Annika förhåller sig bara till ordet 

kön vilket hon även definierar som de biologiska funktionerna ”(...) kön för mig handlar mer 

om de kroppsliga eller vad ska vi säga de biologiska funktionerna (...)”. Kroppens anatomi 

blir det som är viktigt i Annikas definition.  
 

Annika: Men vi kan ju fasen inte ändra på det , vi kan ju inte ändra på att en man är biologisk 

född som man och en kvinna som kvinna...om inte det, om inte man medvetet vill göra det. Men 

det kan vi ju aldrig komma ifrån och det (...)  
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7.1.2 En social aspekt  
 

Annika har en bestämd syn på att det finns ett biologiskt kön som bestämmer hur individen 

sedan socialiseras in i sitt kön. I sättet hon talar om och hur hon tänker kring genusproblema-

tiken finns en medvetenhet om hur miljön kan påverka skapandet av en könsidentitet.  
 

Annika: Jag funderar jätte mycket på det här hur man liksom behandlar sina egna barn och vad 

dom tar efter hemma. Alltså vilka beteende dom tar efter för jag och min man vi är ju verkligen 

fostrade i att man fortfarande.., mina föräldrar var ganska upplysta men jag är ju ändå fostrad till 

att vara kvinna. Att leva som en kvinna och ta det ansvar som en kvinna har gjort i vårt samhälle 

i alla år, och jag känner ju att det bär jag ju med mig i min relation till min dotter. Jag ställer 

andra krav på henne, jag tycker hon ska fatta att nu behöver det städas. Det, det gör, det skulle 

jag aldrig ehh.. ändå tänka att det behöver inte min son göra på det sättet.  

 

Lotta och Annika menar att det finns en biologisk del som är viktig i definitionen av kön och 

genus. När de talar framkommer samtidigt att de tror att det finns en socialiserande aspekt i 

skapandet av en könsidentitet. Enligt Butler (2007) finns en diskurs inom många viktiga di-

scipliner som framställer en föreställning om ett biologiskt kön som är upphov till en genus-

konstruktion. Genom att upprepa föreställningen om ett biologiskt kön som upphov till genus 

konstruktionen blir det en allmän sanning och den rådande diskursen (Butler 2006).  
 

7.1.3 Ambivalensen kring definitionen 
 

Lärarutbildarna ser två delar i genus och kön, en biologiska och en social aspekt. De har dock 

svårt att förhålla sig till båda delarna. Erik är mer tydlig i sin definition av genus och kön.  
 

Erik: Ja kön är ju man och kvinna. Genus är ju den konstruktionen som har blivit, att vi uppfattar 

oss som det ena eller andra och det kan ju höra ihop eller vara två olika saker men det är ju något 

som vi fostras med från dag ett när vi föds. Då är de där genus frågorna som då speglar oss och 

formar oss på något sätt. Den som vi blir.  

 

Genus ses som det sociala, det som formar individen, medan kön ses som det biologiska. 

Tolkningen att kön betyder en sak och genus en annan gör det svårt att förhålla sig till dem 

båda. Genom att kön är något biologiskt givet kan det tolkas som om könet finns där innan vi 

blir formade av samhället. Då blir det könet som påverkar genuset (Connell 2009). Eftersom 

vi inte kan se en individ före miljön börjar forma den går det heller inte att säga vad som är 
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givet och vad som påverkas av miljön. När en distinktion görs mellan begreppen kön och ge-

nus blir kön det verkliga och genus blir en kulturell inristning. De skapar en föreställning om 

ett naturlig kön som finns innan individen blir påverkad utifrån och bestämmer sedan hur vi 

blir präglade av genus. En föreställning om ett naturligt kön kan bestridas genom att det inte 

kan verifieras och då finns heller inga skillnader mellan kön och genus (Butler 2007).  

 

I definition av kön och genus legitimeras synen på att män och kvinnor är olika med att det 

finns ett biologiskt kön innan vi påverkas av samhällets syn på manligt och kvinnligt (Butler 

2007). När ordet genus används i förhållande till ordet kön flyttas fokus till de kategorier som 

människan placeras inom, alltså man eller kvinna. Då blir genus relationen mellan könen eller 

relationen mellan det som ses som manligt respektive kvinnligt. I delningen av man-

ligt/kvinnligt finns också en upphöjning av det som ses som manligt (Svaleryd 2003). Då blir 

det viktiga i arbetet med jämställdhet att uppvärdera det som ses som kvinnligt vilket i sig 

leder till att individer tillskrivs egenskaper som denne inte känner sig bekväm med (Butler 

2007). En diskussion kring hur man kan förhålla sig till både kön och genus kommer upp un-

der intervjun med Erik.  
 

Erik: ja … det går ju säkert men det är också beroende helt på individ man måste alltid sätta in 

individen som då har det här könet då det är där man får försöka nå den vägen då, är det farligt 

att behandla dem som man tror att tjejer vill bli behandlade då exempelvis eller som man tror att 

killar vill bli behandlade för det är ju så pass olika så man kan ju inte gå den vägen och tro att 

alla grabbar är likadana för då når man inte alla och det är dit vi vill  

 

Fokus läggs på individen och Erik betonar vikten av att inte behandla eleverna som två grup-

per av antingen tjejer eller killar. Hur han förhåller sig till begreppen förklaras inte och pro-

blemet dyker även upp i undervisningen. Erik presenterar i sin undervisning en lista på olika 

orsaker som gör att elever exkluderas i undervisningen, varav ett ord som står är genus.  
 

Erik ber i sin undervisning studenterna definiera orden kön och genus och de sätter in dem i ett 

biologiskt perspektiv respektive ett socialt perspektiv vilket bekräftas av Erik. Sedan talar de om 

orsaker till att en del elever exkluderas från lektionen i idrott och hälsa utifrån en lista som tidi-

gare studenter har gjort. Överst står genus men lärarutbildaren tillägger att det skulle lika gärna 

stå kön där.  

 

Erik menar att det finns en biologisk aspekt som ligger i ordet kön medan den sociala 

aspekten ligger i ordet genus. Däremot problematiseras inte hur orden används. När kön först 
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definieras som det biologiska och sedan används i den meningen kan det tolkas som att de 

som har ett visst biologiskt kön inte kan delta i vissa delar av undervisningen. De blir alltså 

naturligt exkluderade eftersom kön är naturligt givet och inte går att ändra på. Därför blir 

varje definition av vad som är manligt respektive kvinnligt ett intvingade av individer i kate-

gorier som bestämmer hur de ska bete sig (Butler 2007).  

 

Enligt Lena Larsson (2009) överför lärarutbildare ofta omedvetet en del av sina inställningar 

till genus och vad som ses som manligt respektive kvinnligt till sina studenter. När lärarutbil-

darna, som representerar universitetet vilket är en maktinstitution i samhället, framför att 

någonting är sant så blir det den rådande sanningen (Månson 2006). Lärarutbildarna påverkas 

av de diskurser som finns i samhället vilka de förmedlar vidare till eleverna. Foucault (1993) 

menar att skolan är ett av de viktigaste systemen för att vidmakthålla diskurserna. De värde-

ringar som lärarutbildarna framför till studenterna blir därmed svåra att slå ifrån sig. Det är då 

viktigt att fundera kring hur man som lärare talar om ett visst begrepp. En diskurs står inte 

stilla, den förändras ständigt (Nilsson 2008) och genom att diskutera vilka värderingar som 

finns till genus kan diskursen komma att förskjutas.  

 

Lärarutbildarna som medverkar i intervjuerna är väldigt positiva till sin medverkan och funde-

rar över sina egna förehavanden. Alla respondenter talar om hur viktigt ämnet är och Annika 

beskriver hur viktigt det är att medvetandegöra både för sig själv och också de blivande lärar-

na hur deras beteende kan påverka elever och studenter. Hon säger även att mycket som hon 

gör säkert påverkar och att hon kommer på sig själv med att göra på ett visst sätt  
 

Annika: … men det är otroligt viktigt att ni tittar på detta. Och det är som jag säger har vi , jag 

brukar ha det som mitt mantra att...jag kanske inte lär studenterna någonting men jag kanske 

medvetengör dom om vissa saker och då tycker jag ändå att vi har kommit ganska långt. 

 

Annika: Men det är jätteintressant det här och det kan jag ju känna som har jobbat många år att 

många lektioner som jag liksom spelar upp...varför gjorde jag så, varför sa jag så, varför agerade 

jag på det sättet , hur tänkte jag 

 

 

7.1.4 En frånvaro av samsyn 
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Under intervjuerna kommer frågan upp om genus diskuteras i kollegiet, enligt Lotta så är det 

inte något som diskuteras. Erik och Annika menar att genus diskuteras men att det då oftast 

kretsar kring specifika aktiviteter som vem som gör vad i kollegiet. Erik påpekar tydligt att 

definitionen av begreppet genus inte är något som diskuteras och det finns ej heller någon 

gemensam tolkning av begreppet. Samtidigt framhåller Erik att andra begrepp som används i 

styrdokument och studieguide diskuteras för att på så sätt skapa en ”samsyn” till begreppens 

innebörd. 
 

I: Är det något som ni diskuterar bland er kollegor just hur man tolkar de olika begreppen och 

så?  

 

Erik: Nej inte just det här begreppet har vi ju inte diskuterat då men andra begrepp får man för-

söka ha samsyn till så att de fungerar ungefär likadant de här delarna.  

 

I: Andra begrepp som? 

 

Erik: Andra begrepp som vad vi skriver i styrdokument studieguide och så vidare. Så att vi tyck-

er likadant. Sen är nog genus så pass komplext och svårt att ni får olika svar beroende på vem ni 

frågar. Det är olika från person till person på det här bygget kan jag tänka. Men det borde vi 

kanske ha en samsyn på å andra sidan  

 

Genus ses av Erik som ett svårt begrepp av stor komplexitet där många olika definitioner exi-

sterar. Senare i intervjun poängterar Erik att en anledning till att genus inte diskuteras i större 

utsträckning kan vara att en sådan variation av definitioner leder till en känsla av okunskap ” 

det finns så många olika definitioner och alla har så olika bild på begreppet så det kan vara 

det som gör att man reagerar när man ser genus med 'hjälp det här kan jag inget om' ”. Enligt 

Svaleryd (2003) så påverkar hur läraren tänker kring genus undervisningen och dess innehåll 

men även hur denne bemöter eleverna. För att verka för en mer jämlik skola är det därför vik-

tig att vara medveten om sin egen lärarroll och försöka upptäcka de omedvetna beteenden som 

påverkar genusskapandet. Det är då viktigt att skolan kommer överens om vilka begrepp som 

används och hur de definieras. På så sätt kan även de värderingar som lärare har medvetande-

göras. Det framställs av Erik som viktigt att lärarna har en samsyn kring de begrepp som finns 

med i kursplanen. Kring genus existerar enligt Erik ingen samsyn i kollegiet vilket antas bero 

på begreppets komplexitet. Det finns en poäng i att medvetandegöra sina egna värderinga gäl-

lande genus för att kunna arbeta med den problematiken. Då blir en mer öppen diskussion i 

kollegiet viktigt för att värdringar ska kunna ventileras.  
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Lärarutbildarna redovisar olika förhållningssätt till begreppet genus trots att det framkommer 

att det är viktigt att det finns ett gemensamt förhållningssätt till de ord som används i kurspla-

nen. Genus är ett så komplext begrepp och därför finns ingen samsyn kring dess betydelse. 

Svaleryd (2003) framhåller vikten av att skolan samlas kring samma värderingar då de annars 

är med och skapar en ojämställd skola. Liknande resultat finns i Hedlin & Åbergs (2011) stu-

die, där lärarutbildarna tycker att orden är självklara men det visar sig att de betyder olika i 

olika situationer. Att det finns en ambivalens i hur lärarutbildarna ska förhålla sig till begrep-

pen genus och kön visar sig i hur de talar i olika situationer. I definitionen av genus eller kön 

har både Lotta och Annika en syn på att det grundar sig i den biologiska kroppen, medan Erik 

pratar om två dimensioner den biologiska och den sociala. Annika och Lotta tillskriver vissa 

situationer ett socialt perspektiv. Genom att dela upp det i kön och genus som står emot 

varandra blir kön det givna medan genus blir det som formar oss utifrån könet (Connell 

2009). Med den tolkningen följer en naturlig uppdelning i tjejer och killar vilka ska vara 

varandras motsatser. Vilket i sin tur skapar attribut som tillskrivs de två grupperna. Vid detta 

sätt att prata skapas en sanning om att individen har med sig något som inte påverkas av mil-

jön och därmed blir det legitimt att dela in i kategorier om män och kvinnor som varandras 

motpoler. 
 

7.2 Den särskiljande diskursen  
 

I intervjuerna och observationerna med lärarutbildarna visar sig ett särskiljande av könen i 

vad som är manligt respektive kvinnligt. Lärarutbildarna tillskriver olika attribut till killar och 

tjejer, men det skiljer sig i hur de ser på om attributen är medfödda eller ej. I undervisningen 

lyfts ett kvinnligt och ett manligt perspektiv som kopplas till olika typer av aktiviteter. Lärar-

utbildarna lyfter samtidigt vikten av att behandla eleverna som individer och inte efter kön. 

För Erik ligger ofta fokus på individen och hur viktigt det är att individanpassa snarare än att 

se till könstillhörigheten men i undervisningen kan en annan bild skönjas. Under intervjuerna 

uttrycker framförallt Annika och Lotta en syn på tjejers respektive killars beteende i förhål-

lande till varandra.  
 

7.1.1 Två olika perspektiv, skillnader mellan män och kvinnor 
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Män och kvinnor presenteras som två skilda grupper med olika perspektiv. Lärarutbildarna 

menar att det finns skillnader mellan män och kvinnor, dessa skillander uppfattas som socialt 

skapade eller medfödda. Lotta menar att det finns skillnader som är medfödda:  

 
Lotta: ja det tänker jag för jag tycker att vi är genetiskt olika det går inte exakt att gör precis 

samma saker för vi är både fysiskt och jag tror psykiskt också så har vi vi skillnader, ja fysiskt 

det vet vi ju det kan vi ju mäta och det finns ju vetenskap för det det är inte bara att man ser det 

utan det går ju.. psykiskt är kanske lite svårare att bedöma men.. en viss olikhet finns det medfött  

 

Lotta svarar på frågan om det är viktigt att motverka traditionella könsmönster och motiverar 

med följande: 
 

Lotta: ja det tror jag att... ska vi närma oss varandra så tror jag att man ska få inblick också i 

olika perspektiv både från manligt och kvinnligt så därför tror jag att det är viktigt. (…) man för-

söker ju så gott det går att när det är grupparbeten att det både är manligt och kvinnligt i grup-

perna för att man har lite olika perspektiv det är viktigt att tänka på det. vara sig det gäller teori 

eller praktik vare sig det gäller lag eller och att man får anpassa sig i en grupp och att man är 

olika och det gäller och se olikheter också både som en tillgång och att man lär sig något på det.  

 

Lärarutbildarna anser att tjejer och killar är olika och därmed besitter olika kvaliteter. Studen-

terna blir indelade i tjejer respektive killar och därmed satta i två grupper. Genom att framföra 

att tjejer har ett perspektiv och killar ett annat ställs grupperna mot varandra. Det kan be-

gränsa individerna som ingår i grupperna genom att tvinga dem till att förhålla sig till de 

könsmönster som tillskrivs gruppen (Butler 2007).  

 

Vid observation av Lotta visar hon tydligt för studenterna att det är viktigt med perspektiv 

från både manligt och kvinnligt. Observationen skedde vid en övning där de i grupper skulle 

diskutera vad som är syftet med ämnets innehåll och hur man ska få eleverna intresserade av 

det. 
 

Under lektionen delar Lotta in grupper efter lika tjejer och killar vilket hon säger är för att de kan 

hjälpa varandra. Det blir fyra grabbar kvar och en tjej lärarutbildaren säger till tjejen att: ”du får 

övriga grabbar, det fixar du”.  

 

Lotta förmedlar till studenterna att det måste vara åtminstone en från varje kön i de olika 

grupperna. I intervjun pekar hon på vikten av att vi måste närma oss varandra för att förstå 

varandras perspektiv. Lotta menar att det finns naturliga skillnader mellan män och kvinnor. 
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Dessa perspektiv är naturliga och kan således inte påverkas eller ifrågasättas. När lärarutbil-

daren tillägger att ”det fixar du” förmedlar hon även en bild av hur tjejer och killar ska för-

hålla sig till varandra. Det kan tolkas på olika sätt antingen att det är jobbigt för en tjej att 

vara med två killar eller att tjejen får göra jobbet när det handlar om att diskutera. Här för-

stärks bilden av att tjejer och killar är olika som grupp vilket individerna i gruppen måste 

förhålla sig till för att bli accepterade (Butler 2007).  
 

7.2.2 Könsseparering, bra eller dåligt 
 

Lärarutbildarna tycker att det är viktigt att inte dela in tjejerna och killarna i olika grupper i 

undervisningen, och det betonas av lärarutbildarna att alla elever ska erbjudas samma utbud 

av aktiviteter. Erik pratar om könsseparering och menar att man inte ska dela in killarna på en 

halva av salen där de får spela fotboll och tjejerna på en annan där de får dansa. Om det är bra 

eller dåligt att dela upp killar och tjejer är svårare att ta ställning till ”det kan vara bra det 

kan vara dåligt jag vet inte”. När samma fråga tas upp under undervisningen med Erik görs 

det som ett konstaterande. Att könsseparering fortfarande existerar och att det inte är bra. Den 

diskussion som fördes under intervjun saknades i undervisningen och det presenteras endast 

som något dåligt, inga nyanser diskuteras och ingen ifrågasätter varför det är dåligt eller bra. 

Det finns en splittring i vad som sägs och vad som görs.  

 

Lena Larsson (2009) hävdar att detta kan bero på att lärarutbildarna är splittrade mellan hög-

skola och den idrottsliga arenan. På högskolan ska en syn på genus finnas men i praktiken där 

idrotten utförs råder ofta en annan. På den idrottsliga arenan är t.ex. fortfarande det manliga 

en norm. När lärarutbildaren talar på ett sätt och gör på ett annat blir det svårt för studenterna 

att ifrågasätta könsordningen. Om lärarutbildaren bygger sin undervisning på ett sätt som 

tydliggör skillnader mellan könen förstärks denna syn bland studenterna (L.Larsson 2009). 

Genom att tydliggöra för studenterna att det är viktigt att alla grupper har en tjej och säga till 

en tjej att ”du får övriga grabbar, det fixar du” förstärks bilden av att tjejer ska vara på ett 

sätt och killar på ett annat. Lärarutbildarna talar samtidigt om hur viktigt det är att anpassa för 

individen.  
 

7.2.3 Olika aktiviteter för de olika könen  
 



 

42 
 

När diskussionen om genus uppstår med studenter handlar det ofta om vilka aktiviteter som 

förekommer och hur de hanteras. En diskussion som kommer upp i intervjun med Annika är 

att det finns ett manligt respektive kvinnligt perspektiv vilket behöver belysas för studenter.  
 

Annika: (…) när vi startade detta året, det var att vi, vi lät studenterna gå in och läsa styrdoku-

menten. Och sen fick dom titta på och försöka plocka ut ur dom , dom som gäller nu. Om dom på 

nått sätt skulle kunna försöka plocka ut aktiviteter eller hur tolkade dom och så skulle dom sätta 

en aktivitet till det. Och där blev det ju att vi lyfte då t.ex perspektivet: - Jo men om vi skulle titta 

på det här utifrån ett manligt och ett kvinnligt perspektiv. (...)Och då var vi två. Då var vi en man 

och en kvinna. Och sen bollade vi liksom, hur skulle du säga Johan som man och hur skulle jag 

säga som kvinna. Och sen vände vi, alltså vi höll på med ett sånt rollspel vände på det. Ja, och 

försökte alltså prata om, det var fenomenen dans och boll som vi använde. Och då gick jag ju och 

pratade boll som inte har spelat boll och är kvinna då och inte särskilt intresserad och så pratade 

Johan och vi liksom diskuterade inför studenterna då hur vi liksom såg på dom här sakerna. Där 

lyfte vi ju ändå det här med, det var inte bara det men det blev en del i lektionen.  

 

I: Vad var det för frågor som kom upp där i diskussionen? 

 

Annika: Näe det kom ju upp det som studenterna reflekterade över. Det var ju att mycket av dom 

aktiviteterna dom hade varit med om hade en manlig karaktär och....många av dom aktiviteterna 

som man kanske då kan kalla mer kvinnlig karaktär alltså redskapsgymnastik, musik rörelse, häl-

soaktiviteter, promenader och sånna saker det var det lite av.  

 

Genus stereotyperna har stort inflytande i konceptualiseringen av män och kvinnor, de tankar 

som finns om hur män och kvinnor är influerar hur vi tänker om oss själva och om andra. 

Därför är det viktigt att diskutera funktionen av stereotyperna och inverkan de har på genus 

och i människors liv (Brannon 2011). När lärarutbildarna påpekar att det finns ett manligt och 

kvinnligt perspektiv och sätter in aktiviteter under de kategorierna förstärks stereotyperna 

kring manligt och kvinnligt. Det påverkar hur studenterna tänker om sig själva. Det ”manliga” 

upphöjs eftersom det är det som prioriteras även då det sägs i en kritisk mening. Som kille blir 

det därmed svårt att erkänna om han t.ex. gillar promenader utan att ifrågasättas som kille.  

 

Stereotyperna ses som en sanning om hur män och kvinnor är. Trots det så observeras sällan 

de attityder som tillskrivs den stereotypa mannen/kvinnan i verkligheten (Brannon 2011). 

Individer formas av den diskurs som står till buds om manligt och kvinnligt, då den feminist-

iska diskursen bygger på att män och kvinnor formas i relation till varandra och blir därför 

varandras motsatser (Butler 2007). Aktiviteter och egenskaper delas upp i kvinnliga och man-
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liga. De manliga egenskaperna som styrka och bollkontroll m.m. ses som viktigare i ämnet än 

de kvinnliga egenskaperna. Då lär sig studenterna förhålla sig till sitt kön och vilka kvalitéer 

som är viktiga (Larsson, Fagrell & Redelius 2005). Den genusproblematiken som lyfts hand-

lar om vilka aktiviteter som gynnas i undervisningen, de manliga eller de kvinnliga. Genom 

att definiera vilka aktiviteter som är kvinnliga bestäms även vilka aktiviteter som kvinnorna 

ska ägna sig åt eller gilla och vice versa. När könen delas upp i två grupper som anses vara 

varandras motpoler blir det svårt för individerna i gruppen att motsäga sig detta (Butler 

2007). Stereotyper för manligt och kvinnligt förstärks i undervisningen genom att ta upp ett 

kvinnligt respektive ett manligt perspektiv. Fler exempel på vad lärarutbildarna anser är man-

ligt respektive kvinnligt framkommer i intervjuerna.  
 

Erik pratar om betygen i ämnet: 
 

Erik: att om man ser rent betygsmässigt så är ju betygen jämnare i idrott än vad det är i de mer 

pluggämnen om man säger så där har ju tjejerna bättre betyg om man nu ser till det till betygen 

så att i så fall borde ju problematiken vara mindre på idrotten om man nu bara ser till deras be-

tyg, förmågor färdighetsmässigt kunskap. Men det kan också ha att göra med att man lägger in 

mer teori i idrotts undervisningen idag än vad man gjorde tidigare exempelvis  

 

I: att tjejer har lättare för teori då  

 

Erik: ja precis.... om man ser till betygen så är det ju det bevisligen, generellt sätt i alla fall  

 

Lotta i samtal kring musik/rörelse: 
 

Lotta: nej men det kan va lite intressant att oftast när vi haft träningsform och jag har delat in och 

de har fått köra något så brukar jag ofta fråga är det någon som har nån vana av det här och sen 

brukar jag ju ställa eller jag har nån i varje grupp som jag vet är lite van och då ser jag ju att det 

är mest flickor helt klart och då ser man ju men i det konstnärliga har jag inte tänkt och frågat för 

där tycker jag grabbar kan va lite roliga och komma på lite mer roliga grejer tjejer är mer låsta att 

det ska se fint ut och så. Killar kan komma med lite humoristiska inslag till skillnad mot tjejerna 

så kan jag nog se det  

 

I en diskussion kring skillnader mellan män och kvinnor med Annika: 
 

Annika: (…) nu säger jag säkert nått som blir jättedumt, men om jag inte har den muskulära för-

mågan att , att jag kan ta det här med att byta däck för jag orkar fasen inte dra väck muttrarna på 

hjulet. Jag gör inte det för jag har inte muskelstyrkan och då kan jag ju liksom undra är det inte 
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bättre då att min man gör det som kan dra direkt. Det är en sån där fråga jag ställer mig. Sen kan 

ju jag vara med och byta däck det är ju inte det det handlar om...men det finns vissa saker som 

jag faktiskt inte kan göra. För att jag inte har den fysiska förmågan för att kunna göra det... och 

det är ju jäkligt svårt att ändra på det.  

 

 

Lärarutbildarna har en syn på att tjejer som grupp kan tilldelas vissa attribut medan killarna 

som grupp får andra. Vid diskussion rörande genusproblematiken menar lärarutbildarna att det 

finns två perspektiv, ett kvinnligt och ett manligt. Lektionerna bör anpassas efter båda dessa 

kategorier. Den diskussionen som lärarutbildaren lyfter fram som viktig bland studenterna 

handlar om vilka aktiviteter som prioriteras de kvinnliga eller manliga. Genom att dela in i 

aktiviteter som hör till respektive kategori skapas en förståelse hos individen för hur denne 

ska bete sig för att spela sin roll som kvinna eller man. I den debatt där feminismen försöker 

få sitt subjekt att bli mer representerat framhålls och definieras kategorin kvinnor. Attribut 

tillskrivs till de olika grupperna män respektive kvinnor, i avsikt att särskilja dem. Därför ex-

kluderas de kvinnor eller män som inte känner att de passar in (Butler 2007). Ett attribut som 

tillskrivs kategorin tjejer är att de anses mer teoretiskt begåvade än killar. Ämnet idrott och 

hälsa anses bli mer jämnlikt när teorin blir mer framträdande. Vid en undersökning gjord på 

uppdrag av Skolverket framkom att lärarna tror att när hälsa delen stärks i ämnet kommer 

flickorna ikapp betygsmässigt eftersom det blir en mer teoretisk vinkling. Lärarna menar att 

pojkarna får bättre betyg än flickorna vid praktiska kunskaper och flickorna tar igen vid teore-

tiska kunskaper (Skolverket 2010).  

 

Vid en analys av en diskurs är det viktigt att förstå hur det historiska sambandet ser ut och att 

diskursen är utsatt för en konstant förändring (Månson 2006). Inom ämnet idrott och hälsa har 

eleverna länge undervisats separat och med olika innehåll. När samundervisningen infördes 

fick flickorna ägna sig åt det innehåll som pojkarna haft medan tjejernas innehåll inte presen-

terades för pojkarna (Carli 2004). Därför blir den viktiga genusfrågan under denna över-

gångstid att flickorna inte får ägna sig åt sina grenar och att pojkarna privilegieras. Då blir det 

viktigt att föra fram tjejernas talan. Genom att föra tjejernas talan blir alla tjejer satta i en 

grupp som alla förväntas ha samma intressen (Butler 2007). Lena Larsson (2009) menar att 

flertalet av de lärarutbildare som undervisar studenter idag var med under införandet av sam-

undervisning och är därmed präglade av den tidens syn på genus. De ser flickor och pojkar 

som homogena grupper och flickor framställs ofta vara den svaga länken.  
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Vid observation av Annika kommer hon med en tanke kring en diskussion som kom upp un-

der en annan lektion där de höll på med geocatching.  
 

Annika tar upp med oss att hon har fått höra dagen innan att orientering är könsneutralt. Hon sä-

ger att det kom upp när hon stod och försökte få igång en gps och då frågade hon studenterna hur 

de skulle upplevt om det var en teknisk man som stod här istället. Studenterna hade då svarat att 

orientering var genusneutralt, att det inte hade varit någon skillnad medan de såg fotboll och dans 

som starkt förknippade med man respektive kvinna.  

 

Här sätts ett naturligt likhetstecken mellan att vara tekniskt och att vara man i en situation där 

en kvinna har problem med tekniken. Kvinnor som grupp är tekniskt inkapabla medan män är 

de som borde hantera tekniken. Annika talar samtidigt mycket om socialisering och hur det 

påverkar och hur viktigt det är att uppmuntra sina barn att skrida över gränserna och ägna sig 

åt de aktiviteter som de själva vill. Olika situationer framkallar olika ställningstaganden. Un-

der intervjun med Erik är han noga med att framföra att det viktigaste är att se individen före 

könet, men vid observationstillfället är det inte alltid det ställningstagande som kommer fram. 

Här diskuterar Erik genus begreppet och hur man ska förhålla sig till det i skolan.  
 

Erik: ja exakt innan könet, därför blir ju genusdiskussionen ibland vad ska man säga lite över-

drivna för man lägger för mycket fokus på hur man ska behandla tjejer och kollar då exempelvis 

på hur man ska göra för att nå alla och då förblindar man sig på just genus som en barriär eller på 

könet som en barriär. Att man då inte ser att man har en grupp på 25 individer. Hur ska jag nå de 

här 25 det är det som är så svårt för man är ju då socialiserad in i någonting att såhär ska man be-

handla killar och såhär fungerar tjejer eller vad det nu är.  

 

Under observation av Erik kommer en annan bild fram där manligt och kvinnligt förstärks, 

boll framställs som manlig aktvitet och dans som kvinnlig aktivitet: 
 

Killar ursäktas för att de inte är bra på musik rörelse, tjejerna förväntas vara dåliga på boll. Inte 

fokus på individen utan på killar som grupp och tjejer som grupp vilket Erik förstärker genom att 

inte dementera det eller problematisera sättet som det diskuteras på. Förstärks även genom kom-

mentarer av lärarutbildare som tar upp att han antar att killar står längst bak i dans när klassen har 

det och säger att skulle vara precis tvärt om att alla killar står längst fram. Framgår att alla killar 

är dåliga på dans och att alla tjejer är bra på dans. Erik pratar om streching och att det bara var 

två som stretchade och en i klassen tar upp att det bara var tjejer, lärarutbildaren nickar och säger 

att många fotbollspelare är väldigt stela.  
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Lärarutbildaren förstärker i detta fall bilden av att killar inte ska vara bra på dans och är de då 

bra på dans blir deras könstillhörighet ifrågasatt. Här finns likheter med en portugisisk studie 

där forskarna kom fram till att pojkar och flickor i ämnet idrott och hälsa får lära sig att den 

manliga kroppen är bäst lämpad för styrka och uthållighet. De menar att detta varken gynnar 

pojkar eller flickor då flickor antas vara betydligt sämre i de aktiviteter som ses som manliga 

och pojkarna förväntas vara sämre i de aktiviteter som ses som feminina (Silva, Botelho-

Gomes & Vilodre Goellner 2012). Erik poängterar i intervjun en problematik som han har sett 

i skolan är att tjejer och killar gör aktiviteter som de kanske inte själva skulle ha valt på grund 

av en genusproblematik: ”det finns ju grabbar som vill ha dans men som kanske inte vågar 

och det accepteras inte av den andra killarna i klassen och det är ju en jätte utmaning då hur 

man handskas med detta”. Här ser vi en splittring i förhållande till begreppet genus, vilket 

även Lena Larsson (2009) visar på i sin undersökning. Undervisningen byggs på en hetronor-

mativitet som tydliggör skillnader mellan könen och det bidrar till att könsmyter upprätthålls. 

Samtidigt som lärarutbildaren förmedlar att killar är bättre på bollsporter och tjejer bättre på 

dans delar Erik ut uppgifter där tre innehåller bollar och en dans. Det som killar förmedlas 

vara bättre på är även det som prioriteras i undervisningen.  
 

7.2.4 Bemötandet av studenterna 
 

Annika och Lotta tar i intervjuerna upp att ett bemötande är viktigt, att inte bemöta killar på 

ett visst sätt och tjejer på ett annat. Lotta uttrycker vikten av att inte bemöta tjejer och killar på 

olika sätt ”alltså att man bemöter tjejer respektive killar på samma sätt att man är medveten 

om det”. Annika funderar i intervjun kring att bemötandet skiljer sig mellan de kvinnliga kol-

legorna och de manliga kollegerna. Annika pratar om att de kvinnliga kollegorna är de som 

studenterna kommer till ”(...)Och vi kan ju känna oss som hönsmammor och ibland så är vi 

morsor. Jag känner det, jag är en riktig morsa.” Hon menar att det även kan bero på vart de-

ras kontor är placerade, samtidigt så ser hon att de kvinnliga kollegorna är mer omhänderta-

gande än de manliga i vissa situationer. Vid observation av samtliga lärarutbildare iakttas hur 

de bemöter studenterna. Vid observation av Annika bemöter hon oftare tjejer med kroppskon-

takt och kroppsspråket blir mer omhändertagande, medan mot killar blir bemötandet mer skoj-

friskt. Vid Eriks lektion kommer två killar för sent varvid de bemöts med ett förmanande 

”välkomna grabbar ” medan en tjej som kommer sent inte bemöts alls. Under observationen 

av Lotta iakttas inget särskiljande i beteendet. Det finns en skillnad i hur de olika responden-

terna bemöter studenterna, de två kvinnliga lärarutbildarna använder mer kroppskontakt och 
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tar ett mer personligt intresse i studenterna medan den manliga lärarutbildaren förhåller sig 

mer skämtsamt till studenterna, genom att skoja och göra sig rolig närmar han sig studenterna.  
 

7.3 Den dolda diskursen  
 

Foucault (1993) hävdade att även det som inte talas om bestämmer diskursen. Genom att 

(o)medvetet undvika att ta upp vissa aspekter av genus blir de heller inte relevanta för diskur-

sen. Under diskussioner kring genus i undervisningen tas begreppen genus/kön upp men det 

problematiseras inte utan det nämns och lämnas sedan därhän. När det kommer upp frågor om 

genus är det en väldigt förenklad bild som rör de praktiska bitarna eller så fångas andra be-

grepp in som skulle kunna förklara problematiken istället för just genus. Genom att dra in 

andra bitar som kan påverka, som klass, etnicitet m.m., behöver inte diskussionen gå djupare 

och behandla delar som hur kan det påverka och varför är det så. Frånvaron av en problemati-

sering av genus har visats i andra studier (Dowling 2006; Dowling & Kårhus 2011). I studier-

na framkommer att genus ses som en något mindre viktig faktor för lärande och uppfattas som 

något som är biologiskt givet. Frågor kring genus omvandlas ofta till frågor som gäller jäm-

likhet överlag och fokus flyttas då från genus. Lärarutbildarnas fokus är inriktat på praktisk 

undervisning, fysiska kvalitéer och olika sporter. De få som intresserar sig för frågor kring 

genus hamnar i skymundan för de ”större” frågorna i ämnet (Dowling & Kårhus 2011).  
 

7.3.1 Andra faktorer och frånvaron av en djupare diskussion 
 

När diskussionen om genus kommer upp skapar det ingnen djupara diskussion, istället tillåts 

diskussionen stanna av när andra faktorer förs på tal. Annika beskriver hur genusproblemati-

ken diskuteras med eleverna.  
 

Annika: Ja, jag kan ju säga nu med den nya undervisningen. Eller nya utbildningen då så känner 

jag att jag tar väldigt ofta upp diskussioner med eleverna. Nu jobbar jag ju nästan uteslutande i 

didaktiken och där blir det liksom, där blir det så nödvändigt att göra det. Där tar jag hela tiden 

upp det. Och det handlar kanske inte så mycket om att jag pratar om kön och genus egentligen 

utan det handlar nog mer om … att vi har en heterogen grupp.. i skolan. Där alla elever har olika 

behov. Och där en grej kan handla om kön eller genus eller vad man nu ska använda men där en 

annan grej kan handla om fysiska förutsättningar, en tredje grej kan handla om intressen, fjärde 

grej om hur dagsformen är, femte alltså det är mer av den typen av frågor som blir framförallt 

aktuellt när vi jobbar med didaktiken. Så det kanske inte handlar så mycket om det men. 
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Här beskrivs hur genusfrågan hanteras i undervisningen, den tas upp som en del som kan på-

verka men samtidigt nämns andra delar som också påverkar och som inte till synes har med 

genus att göra. Därav har frågan tagits upp men diskussionen leder ingen vart då det skylls på 

andra orsaker som inte är lika laddade som t.ex. intresse eller fysiska förutsättningar. Butler 

(2007) menar att det inte går att rangordna eller skilja de förtryck åt som påverkar subjektet. 

Därför kan vi aldrig urskilja vad som påverkar vad och hur det formar subjektet (Butler 2007). 

För att diskutera hur genus kan påverka behöver vi inte veta säkert vad som påverkar mest, 

om det handlar om klass etnicitet, kön eller något annat. Genom att säga att det kan handla om 

något annat, som fysiska förutsättningar, lämnas diskussion och vi tillåts bortförklara ett för-

tryck. Om fysiska förutsättningar används i den meningen att de sätter käppar i hjulet för ett 

visst kön tillskriver man det könet ett attribut och bidrar därmed till det som borde diskuteras.  

 

Erik observeras under en lektion i didaktik där eleverna har fått filma varandra när de leder 

uppgift. De ska diskutera hur de är som ledare och vad de kunde göra bättre utifrån ett inklu-

dering/exkludering perspektiv. Diskussioner sker i smågrupper och lärarutbildaren går runt 

och lyssnar och ställer frågor. Studenterna har haft en samarbetsövning där de skulle ta sig 

över en hög bom, en tjej är höjdrädd och en av ledarna av övningen går in och säger till hur de 

ska få över henne genom att placera ut två killar för att lyfta henne: 
 

Studenterna ser ingen problematik i sitt handlande så lärarutbildaren får ge en hint och lägga sig 

i. Blir ingen diskussion om att de satte två killar att hjälpa tjejen. Lärarutbildaren frågar vad det 

handlar om, varför de satte två killar där. Då leder samtalet in på styrka och vidare på andra äm-

nen, lärarutbildaren tar upp ett exempel om att killar kanske inte är starkare när de går i åttan och 

frågar om de skulle göra samma sak då. Personen i fråga säger att denna skulle det, och ingen 

vidare diskussion förs. 

 

Problematiken blir inte belyst utan diskussionen halkar in på andra faktorer hela tiden, vikten 

ligger på de fysiska kvalitéer vilket blir helt naturligt för studenterna. Att diskussionen natur-

ligt halkar in på att det handlar om styrka i en samarbetsövning och att det därför är naturligt 

att ta killar ifrågasätts inte och tillåts därmed bli en sanning. Eftersom diskursen definieras 

lika mycket eller mer av vad den utesluter eller begränsar gentemot vad den innehåller bidrar 

detta till att skapa en diskurs kring genus (Nilsson 2008). När genusdiskussion kommer upp 

handlar det ofta om hur frågan ska lösas praktiskt i undervisningen. Genus blir då kopplat till 

ett konkret problem som kan lösas genom olika genvägar utan att problematiken behöver dis-

kuteras. Under observationen med Erik framkommer hur oviljan att ta diskussion kan bidra 
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till att en bild skapas av hur tjejer respektive killar är. En undersökning görs under en övning 

med fotboll där en student för statistik över passningar för att se vem som passar till vem. 

Detta visar senare att killar oftare passar till killar.  
 

Lärarutbildaren frågar klassen vad det kan bero på och en student som svarar tar upp att det 

kanske handlar om kroppskontakt att tjejer inte tycker om kroppskontakt och därför drar sig un-

dan. Erik svarar att det kan ju vara en förklaring. Därefter lämnas diskussion.  

 

Vid introduktionen till lektionen talar Erik om ledarstilar och han säger att ”det finns många 

gubbar och tanter som har tänkt kring detta, mest gubbar”. Detta påstående läggs till utan en 

fundering över om det faktiskt är så eller varför det är så. Senare under lektionen tas två ex-

empel upp på ledare med olika ledarstilar, en auktoritär och en demokratisk, varav båda är 

män. En var ledare för handbolls landslaget och en sovjetisk hockey ledare. Erik frågar om de 

vet vilka de är på ett sätt som förmedlar att studenterna borde veta vilka de är. Lektionen do-

mineras av manliga exempel och inget kvinnligt exempel kommer upp. Erik har under inter-

vjun talat om vikten av att föra en diskussion med eleverna kring t.ex ”att bara för att det är 

en manlig lärare som undervisar i boll är det inte något som behöver spegla verkligheten”. 

Den typen av diskussion saknas i undervisningstillfället och det skapar en bild av att männen 

dominerar kring ledarskap medan kvinnor lyser med sin frånvaro.  

 

Lotta talar om hur genusproblematiken diskuteras med studenter: 
 

Lotta: Eller i det momentet som jag undervisar i musik rörelse dans där kommer ju genus fråga 

upp ganska så tydligt framförallt om man har klasser som inte är jämt 50/50 då är det ju inga 

problem. Jag har två grupper är nu både en i höst och en i vår när det gäller de tidigare åren och 

där har det varit jämna. Och där blir det ju inte, gå ihop två och två och ja då blir det naturligt så. 

Asså dom tänker inte på det.  

 

Genusfrågan likställs med att de ska vara jämna i klassen för att de ska kunna dansa pardan-

ser. Fokus ligger på att få lektionen och aktiviteten att fungera snarare än att fundera över den 

djupare genusproblematiken. På ett praktiskt sätt undvika problematiken och istället fokuseras 

på att få en så funktionell undervisning som möjligt. Vid undervisningen framkommer att 

problematiken handlar om att tjejer och killar vill olika saker.  
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Observation av Lotta vid en lektion i musik och rörelse som behandlade träningsformer med 

musik i detta fall core, lektionen skulle avslutas med att de gick igenom schottis men när de 

var klara blev det lite för lite tid kvar därför fick de välja hur de skulle göra: 
 

De fick välja om de skulle göra schottisen eller ej och en grupp på tre tjejer vill lära sig schottis-

en medan en röst tillhörande en kille säger nej. De andra i klassen satt tysta. Lärarutbildare tar 

upp att - ”nu kan vi se det här ur ett genusperspektiv vilka är det som vill dansa”, och skrattar 

lite och skämtar bort det.  

 

Lotta skämtar bort genusfrågan och förminskar det som mindre viktigt, det blir lite 

löjligt att ta upp sådana saker. Samtidigt klargörs att genusfrågan handlar om att tjejer 

vill dansa och att killar inte vill det, det förstärker den traditionella synen på hur killar 

och tjejer ska vara. Det blir svårt för de som inte känner igen sig då de samtidigt måste 

utmana sitt kön om de t.ex. vill dansa som kille eller som tjej inte gillar att dansa. Det 

skapar en syn på hur en kille ska vara och hur en tjej ska vara och motsätter man sig 

detta ifrågasätts man som tjej respektive kille. Det handlar om den heterosexuella ma-

trisen där vi dömer hur killar och tjejer ska vara genom att sätta dem som motpoler till 

varandra (Butler 2007). Lotta går inte djupare in i diskussionerna kring genus, ofta 

konstateras beteenden från studenterna av lärarutbildaren men det tas nästan aldrig upp 

till diskussion med studenterna. 
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8. DISKUSSION 
 

Diskussionen är uppdelad i ett antal underrubriker, de två första bygger på frågeställningarna. 

Det följs av diskussion om vidare forskning samt en metoddiskussion. En sammanfattning 

med de slutsatser som gjorts i studien avslutar diskussionen. 

 

8.1 Vilka diskurser kan identifieras i lärarutbildarens tal om genus. 
 

De resultat som utstakats utifrån frågeställningarna är att lärarutbildarna talar om en biologisk 

diskurs och en social diskurs vilka båda påverkar hur vi blir. Vi föds med ett biologiskt kön 

som sedan påverkar hur vi socialiseras in i en genuskonstruktion. I och med det framkommer 

en särskiljande diskurs som tillskriver män och kvinnor olika attribut vilket förstärks i under-

visning. Genom att lärarutbildarna inte problematiserar begreppen och dess problematik i 

undervisningen förstärks även synen på hur könen ska vara vad som är naturligt, vilket i stu-

dien kallas den dolda diskursen. 

 

Då vi påverkas av den diskurs som vi socialiseras in i är vi inte alltid medvetna om vårt age-

rande. Därför kan diskussionen kring ett begrepp förtydliga hur en diskurs påverkar oss. Både 

Annika och Lotta påverkas av den diskurs som rådde kring genus när de var unga och när de 

utbildade sig till lärare. En diskurs förändras ständigt men det är viktigt att förstå hur den sett 

ut i olika tider (Månsson 2006). Den feministiska diskurs som har varit gällande under lång 

tid innefattar att gruppen kvinnor framhävs i språket och i juridiken m.m. Det skapas då en 

nödvändighet att definiera gruppen kvinnor vilket leder till att skillnaderna mellan kvinnor 

och män framhävs (Butler 2007). Lotta och Annika ser det som självklart att det finns en na-

turlig skillnad mellan killar och tjejer och framhäver att det är viktigt med båda perspektiven. 

Erik som är yngre talar mycket om hur viktigt det är att se till individen före könet, men i 

undervisningen visar det sig att en särskiljning mellan män och kvinnor ändå sker.  

 

Att lärare ser flickor och pojkar som skilda grupper och värderar aktiviteter i förhållande till 

dessa är något som påvisats i andra studier (Larsson et al 2005). Vi utsätts för ett särskiljande 

av individer och aktiviteter igenom hela vår skolgång. Något som fortsätter i utbildningen för 

de blivande lärare som ska forma morgondagens elever. Att beteendet har iakttagits i skolan är 

i sig oroande men att det förs vidare av lärarutbildarna är väldigt problematiskt men kanske 
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inte så förvånande. De lär ut det som de har fått lära sig och jobbar med genusproblematiken 

på det sätt som har varit aktuellt, därmed blir cirkeln svår att bryta. Vi vet däremot inte vad 

studenterna själva tar med sig eftersom studien inte fokuserar på det.  

 

Diskursen ändras konstant genom att vi ständigt upprepar den och i dessa upprepningar sker 

förändringar som till slut skapar en ny diskurs (Butler 2007). Genom att som lärare vara 

självkritisk och i diskussion med andra fundera över sitt eget beteende kan ett beteende upp-

märksammas och förändras. Det kan vara svårt att ha en samsyn gällande genus då alla har 

olika bakgrund, men i styrdokumenten som alla lärare måste förhålla sig till står det att lärare 

ska motverka traditionella könsmönster (Skolverket 2011). De lärarutbildare som medverkar i 

intervjuerna har funderat och läst på mycket kring genus, och en medvetenhet om problemati-

ken finns. Trots det påverkas de av den diskurs som råder. 

 

Om lärarutbildare på ett universitet har en så ambivalent förhållning till kön och genus är det 

inte så konstigt att problematiken är stor i skolan. Lärarutbildarna måste diskutera var de 

själva står och vilka värderingar de har som påverkar studenterna. Då lärarutbildarna förhåller 

sig så oproblematiskt till genus så är det okej att göra det som student och sedan som lärare. 

En djupare diskussion om genus måste till där de egna värderingarna vädras i förhållande till 

den forskning som finns. Där måste även en samsyn och ett gemensamt arbetssätt jobbas fram 

så att studenterna märker att detta är något som lärarna tar på allvar.  

 

Problemet är att då man uttrycker en annan åsikt finns en särskiljande diskurs kvar i allt man 

inte tänker på att man gör. Det är lätt att säga en sak men att få det med sig i alla moment man 

gör är svårare. Till störst del eftersom man inte är medveten om det man gör fullt ut. Finns det 

då en ambivalens i hur problematiken ska uppfattas lyser det igenom i undervisningen. Det 

finns heller inga exempel rent praktiskt hur undervisning ska bedrivas för att en lärare ska se 

till individen och inte till könet. 

 

Det har under lång tid varit kvinnor som har behövt lyftas fram eftersom det finns en manlig 

överordning. Därför kan jämställdhet ses som något som endast gynnar kvinnor. Det skapar 

en snedvridning i ordet jämställt. Ordet har istället fått innebörden att kvinnor ska lyftas fram 

och behandlas på ett annat sätt än män. Hirdman (2003) menar att det ständigt behövs nya ord 

då de gamla får nya innebörder som förvränger ursprungstanken med orden. Något som har 

inträffat med ordet jämställdhet. Först när kvinnor särbehandlas och har privilegier gentemot 
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männen anses det vara jämställt. Det är ofta kvinnors perspektiv som lyfts fram och män ses 

som förövarna i dramat. Därför kan inte heller männen uttrycka sig kring jämställdhet ef-

tersom de ingenting vet om den. Endast kvinnornas perspektiv blir då viktigt. En annan dis-

kriminering följer på det då kvinnor istället blir särbehandlade och satta på piedestal (Brannon 

2011). Därifrån kan den ovilja att diskutera genus, som lärarutbildarna uttrycker förklars. 

Hedlinoch Åberg (2011) menar att begreppet genus ofta förknippas med kvinnorna. Detexi-

sterar diskriminering på grund av kön bland både män och kvinnor. Därför blir det extra vik-

tigt att se till individen och inte framhäva ett visst kön. För i framhävandet av ett visst kön 

skapas roller för individerna som delas in i grupperna vilka bestämmer hur de ska bete sig. 

Den diskursen som vuxit fram har påverkats av den feminism som fokuserade på att lyfta 

fram kvinnan som grupp.  

 

Lärarutbildarna tillskriver olika attribut till kategorin flicka respektive pojke. Det handlar 

framförallt om att killar har en högre fysisk kapacitet och är bättre i bollsporter medan tjejer 

är bättre när det kommer till dans, relationer och teori. Lärarutbildarna förstärker även bilden 

av att vissa aktiviteter är kvinnliga respektive manliga. Det som ses som manligt är det som 

har företräde i skolan, därför blir vägen till jämställdhet att titta på vilka aktiviteter som utförs 

mest och koppla dem till ett kön. I och med att en aktivitet kopplas till ett kön stängs denna 

aktivitet för det andra könet i en särskiljande diskurs. För en tonårsflicka eller pojke som gör 

allt för att passa in blir det svårt att visa sig duktig på det ena eller andra om läraren medvetet 

eller omedvetet visar att denna övning är för det andra könet. En tjej som är duktig på fotboll 

kan inte utmana killarna utan att utmana sitt eget kön och sin ställning i klassen.  

 

Butler (2007) menar att jämställdhet uppnås genom att vi inte delar upp befolkningen i två 

grupper. Drar vi teorin till extremen så kan man inte prata om kvinnligt eller manligt utan att 

kategorisera och därmed diskriminera inom grupperna. Då kan heller inte forskning göras om 

hur jämställdhet ser ut mellan könen. I jämförandet av kvinnliga och manliga yrken skapas en 

norm för vilka yrken en man eller kvinna kan ha. Trots det är det viktigt att undersöka olika 

yrkeskategorier och varför vissa får sämre lön än andra. Dessa undersökningar behöver inte 

göras genom ett kategoriserade av hur kvinnor eller män är, utan utifrån hur det har blivit/blir 

behandlade på arbetsmarknaden. Även i skolan har det varit viktigt att se till de aktiviteter 

som är mer förekommande i ämnet. Det som blir fel är när vi börjad dela in dessa aktiviteter i 

kvinnliga eller manliga.  
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Vi har inte språket för att kunna prata om något annat än kvinnligt och manligt. Det är så na-

turligt att dela upp världen i kvinnligt respektive manligt att vi blir förvirrade när vi inte kan 

placera in någon i dessa kategorier. Försöka har gjorts att byta ut honom eller henne med hen 

då vi inte vet vilken könstillhörighet individen har. Dock så förstärker detta bara önskan om 

att placera in en person i henne eller honom genom att tillsvidare säga hen. Ordet bygger på 

orden henne och honom och är därför inte könsneutralt utan bygger på manligt och kvinnligt. 

Då blir även hen laddat med dessa kategorier. Det finns mängder av kategorier som påverkar 

hur vi blir, som t.ex invandrare, medelklass, dyslektiker. För att frångå kategorierna behöver 

vi kanske ett annat språk, samtidigt kommer antagligen nya kategorier att skapas som genera-

liserar och tvingar in individen i ett visst fack. Så oavsett om vi väljer nya ord eller ej så 

kommer kategorier att finnas där för att skapa oss. Som Butler (2007) påtalar så måste vi istäl-

let vidga diskurserna genom att medvetande göra oss ett steg i taget.  

 

Den dolda diskursen handlar om det undvikande beteende som kan iakttas när genus diskute-

ras. Diskursen visar sig främst i undervisningen men även i intervjuerna kommer det fram hur 

lärarutbildarna bortförklarar fenomen kopplade till genus. När lärarutbildarna talar om genus 

och hur det kan påverka framställs också flera andra förklaringar. Eftersom genus framställs 

som så komplext och att det inte går att skilja det ena förtrycket från det andra så anses det 

heller inte behövas en djupare diskussion. Bara för att etnicitet påverkar hur en individ förhål-

ler sig till idrott behöver inte det betyda att genus inte påverkar. När något undviks på grund 

av att det kan finnas andra förklaringar tillåts det att hoppa över den diskussionen genom att ta 

upp andra förklaringar. Självklart kan det vara så att intresse styr men en genuskonstruktion 

kan även styra vårt intresse. Att andra förklaringar, som klass och etnicitet, kommer upp utan 

att det problematiseras i intervjun kan förklaras med att intervjun tydligt fokuserar på genus. 

När det sker i undervisningen blir det tydligt att det används som en bortförklaring till att inte 

diskutera genus djupare.  

 

8.2 Hur diskurser gestaltas i den pedagogiska verksamheten.  

 
Det som framförallt kommer fram i den observerade undervisningen är undvikandet att tala 

om genus och att diskutera en djupare problematik. Genus förenklas i undervingen och genom 

det förstärks bilden av ett naturligt kön och att flickor och pojkar är motsatta kategorier. Här 

kan vi se likheter med andra studier (Dowling& Kårhus 2011) där en diskussion om genus 
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ofta bortförklaras eller skyms av andra frågor. Genom att genus endast tas upp i förhållande 

till vissa övningar som att killar inte vill dansa och tjejer vill blir det okej att endast fokusera 

på enskilda aktiviteter och hur undervisningen ska lösas rent praktiskt. Därmed förenklas pro-

blematiken till att endast handla om övningar. Då blir vägen till ett mer jämlikt ämne att det 

inte ska vara så mycket bollspel och att även killar måste kunna dansa.  

 

Det sker ett förenklande av begreppen kön och genus i undervisningen och problematiken 

med begreppen diskuteras inte med studenterna när de används. Vid en förenkling av begrep-

pet blir kön den biologiska konstruktionen och genus den sociala. Lärarutbildaren påpekar att 

det går lika bra att använda kön som en förklaring till att vissa elever exkluderas. När begrep-

pen definieras på det sättet och sedan används på ett sätt som blir motsägelsefullt för den ny-

ligen uttalade definitionen kan det skapa en förvirring. Det biologiska kan vi inte ändra på, 

om elever exkluderas på grund av kön finns det en naturlig förklaring till att de exkluderas. 

Därmed blir det okej att vissa elever exkluderas i vissa övningar. Då blir det även viktigt att 

skapa övningar för de olika könen så att ingen blir exkluderad.  

 

Oavsett om vi har tagit ställning till att vi ska behandla alla som individer så är vi påverkade 

av den diskurs som vi har vuxit upp med. När det talas om uppfostran så brukar meningen; att 

barnen gör som vi gör och inte som vi säger, användas. Vi som ledare gör också som vi har 

sett andra göra även då det muntliga budskapet är ett annat. Eftersom gårdagens ledare är ex-

empel för de ledare som verkar idag påverkas dessa ledare av gårdagens diskurs. Att ändra sin 

inställning är en sak, för där finns det hjälp att få i litteratur och undersökningar. Att förändra 

hur du undervisar om detta när inga exempel finns är en annan sak. Förändringen av diskur-

serna går sakta och för att ändra dem måste de medvetandegöras. Därför behöver fler obser-

vationer göras och lärare behöver granska sig själva för att inse vilka diskurser de bidrar till 

att upprätthålla eller forma. Kanske borde lärare observera/filma sig själva och varandra och 

analysera utifrån olika perspektiv för att bli mer medvetna om vad de gör. Det skapar även en 

diskussion om hur det läraren säger kan påverka eleverna/studenterna.  

 

Det som har observerats i studien är antagligen bara en bråkdel av det som påverkar genus-

konstruktionen. Eftersom individen själv ingår i diskursen och formas av den, är det svårt för 

en individ att se hur en diskurs påverkar (Butler 2007). Du kan aldrig kliva utanför diskursen 

för att studera den därför påverkas även resultatet av diskursen och mycket som kanske behö-
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ver diskuteras ter sig så självklart för oss att det inte är viktigt att ta upp. Därför behöver dis-

kurserna vidgas genom fortsatt granskning.  

 

8.3 Vidare forskning 
 

Det som saknas på området är fler observationer med både goda och dåliga exempel på hur 

genus ska behandlas i ämnet. Många har studerat vilken genusproblematik som finns i ämnet 

men nu är frågan vad som kan göras. De lärare som verkar nu behöver få exempel som tyd-

liggör det egna beteendets roll vid förstärkande av könsroller. Att diskurserna förstärks av 

lärarutbildarna behöver inte betyda att studenterna tar dem till sig. Därför behövs undersök-

ningar som fokuserar mer på hur studenterna påverkas av det lärarutbildarna gör och säger, 

och även hur studenterna själva talar om genus.  

8.4 Metoddiskussion 
 

Vi fick god respons på vår förfrågan om deltagande i studien. Tre lärarutbildare svarade direkt 

på vår tillfrågan att de gärna ville medverka och hjälpa till. Antalet respondenter som kändes 

relevant för studien med tanke på fyllighet och tid var tre till fyra respondenter. Att studien 

undersökte genus trodde vi skulle göra fler ovilliga att delta i intervju och observation men de 

lärarubildare som medverkat var väldigt positiva till att medverka och till att granskas. De 

framhäver själva att det är otroligt svårt och att de kommer på sig själva med att agera på ett 

sätt som de egentligen inte tycker är önskvärt. Det finns en öppenhet och en vilja till föränd-

ring men framförallt till reflektion. De som medverkade svarade direkt på vår förfrågan 

kanske hade resultatet blivit annorlunda om vi fått någon som var mer ovillig att delta. Fyra 

av de sex vi skickade förfrågan till svarade och sa sig villiga att hjälpa till. En uteblev på 

grund av tidsbrist men de två sista svarade inte alls, så deras inställning vet vi ingenting om. 

Det kan bero på en ovilja men lika troligt är att vår förfrågan försvann i mängden av mejl i 

inkorgen. 

 

Ett problem med observation som metod är att det blir svårt att observera en person i dess 

naturliga miljö. Observanterna finns där som ett störande moment och kan locka fram beteen-

den som annars inte skulle förekomma. Då studien använder sig av både intervjuer och obser-

vation kan dessa användas som komplement till varandra. En svårighet som uppstod var att 

finna tid för observationer då lärarutbildarna inte har haft så många lektioner som var rele-
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vanta för oss att observera då många lektioner innefattade examinationer. Då empirin endast 

bygger på två respektive en observation per respondent kan delar av resultatet vara engångsfö-

reteelser. En större undersökning med fler observationer skulle krävas för att kunna säker-

ställa delar av resultatet, och kanske bygga på med intervjuer även efter observationerna. 

Dock skapar även engångsföreteelser en bild av hur verkligheten ska uppfattas för studenterna 

eftersom de bekräftar andra källor i samhället.  

 

8.5 Sammanfattning 
 

I dagens skola finns det en problematik med att lärare i idrott och hälsa förstärker de tradit-

ionella könsmönstren. Detta visar sig vara fallet även i lärarutbildningen. Lärarutbildarna 

framhåller i undervisningen vilka aktiviteter som är kvinnliga respektive manliga och tjejer 

förväntas vara sämre på boll medan killar ska vara dåliga på att dansa. Detta förstärks av en 

syn på att det är könet som präglar genuset vilket gör att vissa egenskaper ses som medfödda 

och naturliga. Lärarutbildarna talar samtidigt om att man socialiseras in till ett visst genus och 

att det är viktigt att se till individen. I undervisningen kommer dock ett särskiljande av de två 

könen fram, till störst del för att diskussionen med studenterna förenklas och djupet försvin-

ner. Det finns ingen djupare diskussion om genus mellan lärarutbildarna därför finns heller 

ingen samsyn. Skulle lärarutbildarna diskutera genus och lyfta fram sina värderingar i ljuset 

kanske denna ambivalens skulle bli mindre och en djupare diskussion skulle våga tas med 

studenterna.  

 

Motstridigheten framkommer även i förhållande mellan det som sägs i intervjuerna och vad 

som görs vid ett undervisningstillfälle. Den insiktsfulla diskussion som kommer fram i inter-

vjuerna stannar där. Istället finns en jargong som pekar ut killar som dåliga i dans vilket gör 

att killar, för att inte verka mindre manliga, måste vara dåliga på dans. Lika så tjejer i bolls-

porter. Genusproblematiken som lyfts är att innehållet är anpassat till pojkar och att flickors 

aktiviteter inte får någon plats. Det är den problematik kring genus som diskuteras med stu-

denterna, vilket förstärker bilden av två skilda kategorier som är varandras motsatser. Det är 

svårt att vara medveten om allt man gör, därför är det viktigt att granska sig själv. Genom att 

skapa en diskussion om genus och sitt eget beteende kan en medvetenhet skapas och diskur-

serna kan börja ändras. Om lärarutbildarna i denna diskussion börjar hjälpa till att granska 

varandra eller filma sig själva och analysera sitt beteende kan en medvetenhet skapa en ny 

diskurs kring genus.  
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Bilaga 1 
 
Intervjuguide 
 
Allmänna frågor 
 
Utbildningen när och var? 
 
Vilken inriktning? 
 
Idrottslig bakgrund? 
 
Erfarenheter från av idrott och hälsa som elev? 
 
År som verksam lärare  
 
År som verksam lärarutbildare 
 
Vad är syftet med idrott och hälsa? 
 
 
 
Syftet med din kurs? 
 
Vad vill du lära ut? 
 
 
 
Teman: 
 
Kön / Genus 
 
Hur skulle du beskriva begreppet kön? 
 
Hur skulle du beskriva begreppet genus? 
 
Finns det några skillnader mellan begreppet kön och begreppet genus? 
 
Begreppet kön används i grundskolan och genus i högre utbildning, vad tror du det skapar för 
tankar? 
 
Manligt/Kvinnligt 
 
Hur utmärker sig manligt/kvinnligt i ämnet? 
 
Är det viktigt och i så fall varför är det viktigt att motverka traditionella könsmönster? 
 
Könsseparering 
 
Hur ser du på könsseparerad undervisning? 
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Finns det övningar som passar bättre för tjejer eller för killar? 
 
Studenterna 
 
Hur skulle du beskriva dina studenter?  
 
Vilka egenskaper tycker du är viktiga för studenterna i deras kommande yrke? 
 
Hur tror du dina studenter tänker kring genus, dess betydelse för ämnet idrott och hälsa och 
deras blivande roll som lärare? 
 
Undervisning 
 
Hur jobbar du med genus i din undervisning?  
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 2 
Teman: 
 
 
 
    
                                    Kön / Genus         
                     Manligt/Kvinnligt 
 
 
           
    
 
 
     Undervisning 
 
          
 
 
 
  Studenterna        
        Aktiviteter/Innehåll 
 
 
 
           
     
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 3 
 
Vilka inställningar till genus förmedlar lärarutbildaren via sin 
undervisning? 

Anteckningar 

Hur ser rollfördelningen ut under lektionen?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riktar sig undervisningen mer till någon grupp, manligt/kvinnligt?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
Vilka inställningar till genusförmedlar lärarutbildaren via sitt sätt 
att tala/utstrålning? 

Anteckningar 

Bemöter läraren studenterna på samma sätt utifrån kön?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Om ej, Hur bemöts manliga studenter?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Om ej, Hur bemöts kvinnliga studenter?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Ligger fokus på individen eller på gruppen som homogen?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Berörs genus konkret i undervisningen/ i situationer som uppstår Anteckningar 
Tar lärarutbildaren medvetet upp frågor/problematik kring genus i lektionen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Problematiseras den typen av frågor om något kommer upp under lektionen 
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