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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att, med utgångspunkt i ett genusteoretiskt perspektiv, öka 

kunskapen om normkritisk undervisning i ämnet idrott och hälsa.  

Studiens frågeställningar är 

- Vad har genusmedvetna lärare för erfarenheter av och förhållningssätt till normkritisk 

undervisning?  

- Hur arbetar de i praktiken?  

Metod  

Vi har utfört kvalitativa intervjuer genomförda med fyra olika lärare i ämnet idrott och hälsa 

från fyra olika skolor undervisande i olika årskurser. Ett bekvämlighetsurval genomfördes 

utifrån lärares egen uppfattning om genusmedvetenhet. Det teoretiska ramverk vi utgått från 

är genusteori för analys av empiri.  

Resultat  

Studiens resultat visar att medverkande lärare ser, bemöter och bedömer sina elever som 

individer, inte utifrån kön. Lärarna utgår från läroplanen och har samma krav och 

förväntningar på pojkar och flickor. Trygghet lyfts fram som en viktig faktor i lärarnas arbete 

för att bedriva en normkritisk undervisning, då trygghet ökar chansen att eleverna vågar 

utmana och utvecklas utanför den rådande normen. I det dagliga arbetet finns en tydlig 

progressionstanke i utformandet av praktiker och lärarna tillämpar pedagogiska regler i 

exempelvis lagidrotter. Detta för att alla elever ska ha möjlighet till att delta på lika villkor. 

Slutsats  

Slutsatser vi kan dra är att i studien deltagande lärare uppger liknande sätt att arbeta 

normkritiskt. Begrepp som trygghet och individuell förmåga är viktiga utgångspunkter i det 

normkritiska arbetet. Lärare som ser elever ur ett genusperspektiv ser också elevgrupper ur ett 

intersektionellt perspektiv där inte enbart kön lyfts fram som viktig faktor för att eleverna 

skall lyckas i ämnet idrott och hälsa. Lärare som aktivt arbetar normkritiskt med genomtänkta 

praktiker och val av innehåll upplever att könsnormer blir mindre synliga efter en längre tids 

sammanhängande undervisning, oavsett ålder på eleverna.   
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Rätten att få vara en individ och att få utvecklas efter egna önskemål och viljor är i dagens 

samhälle begränsad. Vi lever med normer och värderingar, om vad som är rätt och fel och vad 

som är kvinnligt och vad som är manligt (Sörensdotter 2010, s. 136-137). Vi ställde oss 

frågan varför det är så, och började fördjupa oss i begreppet genus, det socialt konstruerade 

könet. Flera forskare inom detta fält, bland annat Larsson (Larsson et.al 2010, s. 24) och 

Hirdman (2001, s. 14) påvisar att det är vi människor som till stor del konstruerar dessa 

normer och att de sitter djupt förankrade i samhället. Men ska det verkligen behöva vara så att 

en faktor som vi inte väljer, könet, tillåts styra och påverka vårt beteende, vilka vi är eller hur 

andra människor bemöter och bedömer oss? Vilka krav och utmaningar ställs 

yrkesverksamma lärare i idrott och hälsa inför idag? I den allmänna läroplanen för 

grundskolan återupprepas budskapet om flickors och pojkars lika värde och rättigheter i 

många former och variationer.  

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

Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och 

förväntningar som ställs på dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad 

som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella 

könsmönster. Den ska därför ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin 

förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet. (Skolverket 2011a, s.8). 

Vidare går det att läsa i läroplanen för gymnasieskolan att […] eleverna ska uppmuntras att 

utveckla sina intressen utan fördomar om vad som är kvinnligt och manligt” (Skolverket 

2011b, s. 6) samt “[l]äraren ska, se till att undervisningen till innehåll och uppläggning 

präglas av ett jämställdhetsperspektiv” (Skolverket 2011b, s. 10). I kursplanen kopplad till 

idrott och hälsa i gymnasieskolan kan vi bland annat läsa “[u]ndervisningen ska 

medvetandegöra och motverka stereotypa föreställningar om vad som anses vara manligt och 

kvinnligt “ (Skolverket 2011b, s.83). Vidare går det att läsa i kursplanen för idrott och hälsa i 

grundskolan att ”[i]ndividens val av idrotter och andra fysiska aktiviteter påverkas av olika 

faktorer, t.ex. av kön” (Skolverket 2011a, s. 50). Detta anser vi styrker att det normkritiska 

arbetet ska vara övergripande i skolan och i ämnet idrott och hälsa. 
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Resultat från forskningsstudier har visat att ämnet idrott och hälsa präglas av traditionella 

könsmönster (Larsson 2016, s. 250) och att undervisningen domineras av en ”maskulin norm” 

(Larsson, Fagrell & Redelius 2005, s. 25-26) där det framförallt yttrar sig i 

undervisningsinnehåll samt sätt att undervisa på. Det som värdesätts i ämnet associeras med 

manliga föreställningar medan sådant som associeras med kvinnliga föreställningar inte 

värdesätts på samma sätt, exempelvis premieras prestationer i styrka, uthållighet och 

idrottsliga resultat framför reflektion och estetiska uttryck (ibid).  

Trots de många studier som finns tillgängliga om genus och idrottsundervisning, bland annat 

På pojkarnas planhalva? Ämnet idrott och hälsa ur ett jämställdhets- och 

likvärdighetsperspektiv (Skolverket 2010) samt Jämställda villkor i idrott och hälsa - med 

fokus på flickors och pojkars måluppfyllelse (Larsson et.al 2010) har många lärare fortsatt 

svårt att arbeta normkritiskt. Samtidigt säger betygsstatistik från Skolverket att betygen i 

ämnet idrott och hälsa, ur ett jämställdhetsperspektiv, aldrig har varit så jämställda som nu.  

Det är denna paradox som väckt vårt forskningsintresse, att undersöka vidare kring genus i 

ämnet idrott och hälsa. Mycket av den forskning som har genomförts inom detta fält har haft 

stor spridning i urvalet av lärare. Urvalet av lärare har inte utgått från lärares kunskap, 

medvetenhet och erfarenhet kring genus. Vi vill därför med denna studie lägga fokus på lärare 

som själva definierar sig som genusmedvetna och aktivt arbetar normkritiskt i sin 

undervisning. Vad är det dessa lärare gör i praktiken och vad har de för förhållningssätt till 

genus? Begrepp som förhållningssätt, praktiker och strategier kommer ligga som grund i vår 

forskning. Vi kommer använda oss av kvalitativa intervjuer som forskningsmetod i syfte att 

erhålla det material vi sedan ska analysera.  

Sörensdotter (2010, s. 136) belyser att, det inte finns en enskild given arbetsmetod kring hur 

man ska angripa problemet kring normer. Författaren menar dock att genom en mångfald av 

metoder är det möjligt att inleda ett förändringsarbete med syfte att utmana begränsande 

normer och på så sätt frambringa ett mer inkluderande klimat (ibid). Vår förhoppning är att 

genom denna studie öka kunskapen och frambringa diskussion kring normkritiska 

förhållningssätt och arbetsmetoder i ämnet idrott och hälsa. 
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1.2 Tidigare forskning 

Mycket av den forskning som vi tittat på handlar om undervisningen i ämnet idrott och hälsa 

och hur den präglas av tydliga könsmönster. Ämnets utformning, organisation samt innehåll 

lyfts fram som viktiga aspekter i arbetet att motverka traditionella könsmönster. Vi kommer 

nedan presentera den forskning vi anser mest relevant till vår studie i kronologisk ordning för 

att sedan avsluta med betygsstatistik från Skolverket. Dessa kommer fungera som ett 

analytiskt ramverk tillsammans med våra teoretiska utgångspunkter. 

Studien Kön-Idrott-Skola (Larsson, Fagrell & Redelius 2005) genomfördes på GIH mellan 

2002-2005 med fokus på ämnet idrott och hälsas undervisningsprocess och elevers och lärares 

syn på denna. Elev- och lärarintervjuer samt videoobservationer genomfördes i fyra olika 

klasser i Stockholm. Utifrån intervjuer och observationer, kunde forskarna konstatera och dra 

slutsatserna att undervisningen i ämnet idrott och hälsa i huvudsak dominerades av maskulin 

norm där undervisningen ibland präglades av en “hyllning till maskuliniteten” (Larsson, 

Fagrell & Redelius 2005, s. 21). Sådant som värdesätts i ämnet uttrycker värden som 

associeras med manliga föreställningar, sådant som associeras med kvinnliga föreställningar 

förekommer men dessa värdesätts inte på samma sätt. Dessa värderingar och föreställningar 

yttrar sig framförallt i undervisningsinnehåll samt sättet att undervisa på, där det finns en 

tendens att hylla det maskulina medan kraven för flickor sänks. Dessa mönster framstod som 

helt i sin ordning och ifrågasattes varken av lärare eller elever (Larsson, Fagrell & Redelius 

2005, s. 25-26). 

Vidare går att läsa att forskarna säger sig ha definierat tre olika strategier som tillämpas för att 

motverka traditionella könsmönster i undervisningen. Dessa tre strategier innefattar: 

 Att skilja på pojkar och flickor, antingen konsekvent eller då och då, exempelvis 

kan det handla om indelning av grupper för olika aktiviteter för flickor och pojkar. 

 Att sänka krav förväntningar på flickor, exempelvis kan det handla om 

förväntningar på att klara av en viss övning eller aktivitet. 

 Lärare “ironiserar över pojkars övertro på sin egen förmåga”. Detta tros vara för 

att skapa en stämning i undervisningssituationen där en vädjan till elevernas 

samvete skall väckas och på så sätt bidra till en mer könsneutral undervisning, 

snarare än att lyfta upp och diskutera frågor om manligt och kvinnligt i 

undervisningen  

(Larsson, Fagrell & Redelius 2005, s.20) 
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Jämställda villkor i idrott och hälsa - med fokus på flickor och pojkars måluppfyllelse 

(Larsson et.al 2010) är en rapport genomförd av en forskargrupp vid GIH på uppdrag av 

Skolverket för att öka kunskapen om flickors och pojkars villkor i idrott och hälsa, särskilt 

gällande måluppfyllelse. Fokus i denna studie har varit att belysa och öka kunskapen kring 

vikten av organisationen och utformningen av ämnet och dess betydelse för flickor och 

pojkars resultat, men också för deras attityder, aktiviteter, närvaro och lärande i ämnet. 

Undersökningen innefattade tre delstudier: en kartläggningsstudie där 233 lärare svarat på en 

enkät som behandlade lärarnas syn på ämnet och flickor och pojkars villkor, en 

fördjupningsstudie med samma frågor där 17 lärare intervjuats samt en fallstudie med 32 

lektioner i idrott och hälsa som har observerats. I studien går att läsa om hur olika bilder av 

ämnet idrott och hälsa framträder. Undervisningsinnehållet domineras av bollspel och i viss 

grad fysisk träning och framstår som tämligen formbestämd efter en mall, inspirerat av den 

föreningsbundna tävlingsidrotten (Larsson et al. 2010 s. 3). Könsmönster samt andra sociala 

mönster framträder. Fokus och målet för lärarna har varit att aktivera eleverna med fysisk 

aktivitet där ”rörelseglädje” ska skapas och att eleverna via ett smörgåsbord av aktiviteter ska 

hitta något som passar dem. Detta ter sig överordnat att de utvecklar vissa förmågor i ämnet. 

Lärarna är dock medvetna om att undervisningen ska föregås av ”något annat” än den 

föreningsbundna tävlingsidrotten samt att innehållet leder till att ofta pojkar dominerar, men 

att de har svårt att organisera en undervisning där flickor och pojkar deltar på lika villkor. 

Andra slutsatser som framträder i studien är att när undervisningen bedrivs på ett mer 

problemorienterad sätt och rörelseformen blir mindre formbestämd samt mer öppen och 

kreativ blir könsmönstren mindre påtagliga. En sådan undervisning framträder oftare i socialt 

gynnade skolor där både elever och deras föräldrar är måna om skolframgång. I de socialt 

missgynnade skolorna bedrivs en mer ”traditionell” undervisning där eleverna mest verkar 

vilja göra det som är ”roligt” och tänker mindre på skolframgång. Här märks könsmönstren 

avsevärt mer. Sammanfattningsvis fastslår undersökningen att de sociala strukturerna har stor 

betydelse för hur undervisningen utformas. Forskarna för denna rapport föreslår att 

utvecklingsarbetet för ämnet bör riktas mot en bestående betoning på fysisk aktivitet men att 

det ska ske under kreativa och mer undersökande former (ibid). 

Rapporten På pojkarnas planhalva - Ämnet idrott och hälsa ur ett jämställdhets- och 

likvärdighetsperspektiv (2010) är en redovisning av en kartläggning av ämnet idrott och hälsa 

där bland annat föregående rapport ingår. Uppdraget är en del av regeringens uppdrag som 

innefattar ”att genomföra jämställdhetssatsningar i skolan”. Skolverket har med hjälp av 
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samma forskargrupp vid Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) genomfört uppdraget. 

Slutsatser för denna rapport styrker tidigare forskning att ämnets utformning, organisation 

samt innehåll bidrar till att bevara icke-jämställda villkor. Stort fokus hamnar på fysisk 

aktivitet medan lärande om hälsa och livsstilsvanor ges mindre plats. De aktiviteter som 

utövas verkar heller inte alltid vara anpassade efter elevers olika förutsättningar (Skolverket 

2010, s. 12). Vidare går att läsa att majoriteten av de observerade lektionerna domineras av 

tydliga könsmönster, oavsett vilken praktik som utgjorde lektionsinnehållet (dans, bollspel, 

idrottslekar). Forskarna konstaterar att lärare saknar den medvetenheten kring genus och 

genusordning som krävs för att motverka och förändra dessa mönster. Lärare är dock 

medvetna om missförhållanden som är relaterade till kön i undervisningen men att de inte har 

tillräckliga didaktiska redskap för att kunna hantera dessa missförhållanden på sikt. 

(Skolverket 2010, s. 56). Vidare menar forskarna att medvetenheten kring genus hänger 

samman med lärarens utbildningsbakgrund. De lärare som har en relativt ny lärarutbildning, 

från 1990-talets mitt och senare, betonar kunskapsbetydelserna i ämnet vilka kan ge uttryck 

och utrymme för perspektiv som behandlar frågor som genus (Skolverket 2010, s. 62). I 

förlängningen är utveckling av lärares genusmedvetenhet av stor vikt för att skapa en miljö 

där pojkar och flickor får ett större utrymme och möjligheter att utvecklas (Skolverket 2010, 

s. 56). 

I granskningsrapporten Mycket idrott och lite hälsa. Skolinspektionens rapport från den 

flygande tillsynen i idrott och hälsa (Skolinspektionen 2010) inspekterades ca 300 lektioner i 

ämnet idrott och hälsa oanmält av Skolverket. Inspektionen visade att nästan tre fjärdedelar av 

lektionerna bestod av någon form av bollspel. Detta ansågs som en stor riskfaktor, då det 

speciellt kunde missgynna flickor, då de tycktes föredra andra aktiviteter framför bollspel 

(Skolinspektionen 2010, s. 4). Enligt forskningsrapporten Kön-Idrott-Skola (Larsson, Fagrell 

& Redelius 2005, s. 7) går det dock att läsa att bollspel och racketspel ligger högst på listan av 

aktiviteter som uppskattas mest hos både pojkar och flickor (ibid). Frågan vi då ställer, är om 

intresset för bollspel förändrats inom könen eller om det behövs vidare studier för att utreda 

denna klassiskt återkommande fråga? Oavsett vilket så menar både Skolinspektionen (2010) 

och Larsson (2010, s. 237-238) att det finns flera risker med att låta bollspel ta en för stor del 

av undervisningstiden. Båda menar att pojkar har fördel i bollsporter då dem oftare utövar 

detta på fritiden och har då lättare att vara bra på det i skolan. Utöver frågor som att vara bra 

på, eller tycka om, så strider även en för stor del av bollspel mot ämnets kursplaner. Risken 

finns att eleverna inte får lära sig allt, och ta del av den bredd som kursplanen innehåller, 
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exempelvis hälsa, ergonomi, friluftsliv och dans. Det blir då också troligt att betyg kommer 

sättas på grunder där fysisk förmåga och spelförmåga får en större avgörande betydelse än 

betygskriterierna, och könsmaktsordningen upprätthålls. Rapporten (Skolinspektionen 2010, 

s. 10) ställer sig dock frågan om inspektionen visar en jämförbar bild över hur det generellt 

ser ut på en lektion i idrott och hälsa, eller om inspektionen råkade infalla under en tidsperiod 

då det är vanligt att undervisa i blocket bollspel?  

Studien Idrottsundervisning och maskulinitetens hegemoni (Alsarve, Jakobsson & Helgesson 

2017) är gjord på gymnasieskolor 2017, vilket gör den intressant då den ligger nära till hands 

med våra forskningsfrågor och är utförd i verklig närtid. Fokus i studien är att studera lärares 

föreställningar om jämställdhet. Vi har tittat på det i studien som ligger nära arbetsmetoder. 

En av frågorna som forskarna i studien ställer till de lärare som intervjuas är hur dem arbetar 

med att medvetandegöra och motverka stereotypa föreställningar om vad som anses kvinnligt 

och manligt. Av sex lärare som intervjuas menar de flesta att det är svårt och någonting de 

inte tänker så mycket på. Det är endast en lärare som uppger sig ha en arbetsmetod för detta. 

Metoden innebär att se eleverna som individer och inte som kön. Grupper delas in efter 

individuella förutsättningar som inte är baserade på könstillhörighet (s. 210-211). 

I studien Kön-Idrott-Skola (Larsson, Fagrell & Redelius 2005, s. 14) sammanställs flera 

rapporter från tidsperioden 1993-2005 med information att pojkar har ett högre genomsnittligt 

avgångsbetyg än flickor i årskurs nio (ibid). Det tycks vara en bestämd uppfattning att så är 

fallet även idag, då det även är återkommande information som vi mottagit i 

undervisningssituationer på GIH. För att undersöka detta sammanställde vi statistik från 

Skolverkets statistiktjänst Siris på Internet för att se hur det såg ut vid senaste avgångsbetygen 

i årkurs 9 för läsåret 2016/2017 med det nya betygssystemet F-A, se tabell 1 och 2 nedan. 

Tabell 1- Betygsstatistik för flickor åk 9 ämnet idrott och hälsa hämtad ur SIRIS 

databas för år 2016/17. 

Flickor 

Antal elever 

som erhållit 

betyg eller 

saknar 

underlag i 

ämnet 

Andel (%) elever som erhållit visst betyg eller 

saknar underlag i ämnet Idrott och hälsa 2017 
Genomsnitt 

betygs 

poäng (-) F E D C B A 

48 989 2,0 6,6 13,2 15,7 23,2 20,2 19,2 14,4 

            (Skolverket 2016/17) 
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Tabell 2- Betygsstatistik för pojkar åk 9 ämnet idrott och hälsa hämtad ur SIRIS 

databas för år 2016/17. 

 

    (Skolverket 2016/17) 

Resultatet visar att betyget i idrott och hälsa är relativt likvärdig mellan pojkar och flickor. 

Statistiken ovan visar att det är något högre procentuell andel flickor som erhåller det högsta 

betyget A, vilket är det betyg där skillnaden är som störst mellan könen (0.9%). Utöver att en 

större del av flickorna har betyget A än pojkarna har flickor det senaste läsåret gått om pojkar 

i genomsnittligt betygs poäng. Är detta ett tecken på att undervisningen i idrott och hälsa 

bedrivs ur ett mer könsneutralt perspektiv än tidigare? 

1.2.1 Sammanfattning av tidigare forskning 

Av den tidigare forskningen tar vi med oss bilden av att det finns en stor spridning på 

kunskapsnivå och medvetenhet kring genus och normkritiskt tänkande hos idrottslärare. Detta 

påverkar i vilken grad och på vilket sätt undervisning i ämnet idrott och hälsa bedrivs ur ett 

normkritiskt perspektiv. På många skolor bedrivs undervisningen med 

föreningsidrottsliknande aktiviteter snarare än en undervisning enligt läroplanen. Lärare vet 

om att de borde jobba mer normkritiskt men har svårt att organisera aktiviteter där flickor och 

pojkar kan delta på lika villkor. Det går även att läsa om strategier i bemötande mot elever 

som används med mer eller mindre lyckade resultat. Forskning visar att tydligt könsnormativa 

beteenden hos eleverna är synliga på lektionerna, oavsett vilken praktik som utförs. 

Fortsättningsvis finns det tydliga indikationer på att majoriteten av idrottslektionerna består av 

bollspel, vilket kan gynna pojkar. Den tidigare forskningen påvisar även att det finns 

skillnader i hur pass medvetna och kompetenta lärare är i att arbeta normkritiskt och efter 

läroplanen. Trots dessa indikationer som tidigare forskning vittnar om så visar färsk 

betygsstatistik att det numera är jämställda avgångsbetyg för flickor och pojkar. Innebär detta 

att undervisning och bedömning sker mer könsneutralt än vad som framkommer i tidigare 

studier? Det kan såklart speglas av flera faktorer som vi enbart kan spekulera i. Dels har en 

Pojkar 

Antal elever 

som erhållit 

betyg eller 

saknar 

underlag i 

ämnet 

Andel (%) elever som erhållit visst betyg eller 

saknar underlag i ämnet Idrott och hälsa 2017 
Genomsnitt 

betygs 

poäng (-) F E D C B A 

55 843 2,1 7,2 13,3 16,1 22,7 20,3 18,3 14,3 
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del av de rapporter vi tittat hänvisat till betygsstatistik gjord innan det nya betygssystemet 

infördes. Kan de numera jämställda betygen vara ett utfall av det nya betygssystemet? Eller 

kan det vara så att det finns framgångsrika arbetssätt som tillämpas i syftet att nå en mer 

normkritisk undervisning vilket inte kommit fram i tidigare studier? Detta leder oss in på 

syftet med vår studie. 

1.3 Syfte och frågeställningar  

1.3.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att, med utgångspunkt i ett genusteoretiskt perspektiv, öka 

kunskapen om normkritisk undervisning i ämnet idrott och hälsa. 

1.3.2 Frågeställning 

Studiens frågeställningar är:  

- Vad har genusmedvetna lärare för erfarenheter av och förhållningssätt till normkritisk 

undervisning?  

- Hur arbetar de i praktiken?  

1.4 Teoretiska perspektiv och begrepp 

1.4.1 Teoretiskt utgångspunkt 

Den teoretiska referensramen vi har utgått från är den svenska historikern Yvonne Hirdmans 

tankar om genussystemet. Hirdman beskriver genussystemet som "en dynamisk struktur 

(system); en beteckning på ett 'nätverk' av processer, fenomen, föreställningar och 

förväntningar, vilka genom sin interrelation ger upphov till ett slags mönstereffekter och 

regelbundenheter" (Larsson et al. 2010, s. 25). Könsmönster är, skulle man kunna säga, 

effekterna av genussystemet. Systemet beskrivs som uppbyggt kring två logiker: dikotomin= 

isär hållandets tabu, det vill säga manligt och kvinnligt bör inte blandas samt hierarkin= det är 

mannen som är norm (Hirdman 1988, s. 7).  

Utgångspunkter för vår studie är att kön och könsmönster i stor utsträckning kan ses som en 

social konstruktion. Hirdman menar att denna sociala konstruktion av könet sker genom tre 

reproducering processer; “Kulturell överlagring, sociala integration och socialisering”. 

Lif m.fl. beskriver processerna enligt nedan: 

1. Kulturell överlagring, dvs. alla dessa begrepp och tankefigurer om manligt och 

kvinnligt som ärvt från tidigare generationer. Idéer om hur män och kvinnor ska (och 
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inte ska) vara finns som koder i vårt kulturella arv, och uttrycks på de mest skilda sätt. 

Det är som det är för det har alltid varit så! Mamma är lik sin mamma. 

2. Sociala integration, vilket innefattar arbetsdelningen mellan könen. Här konkretiseras 

tankefigurerna i praktiken. Män och kvinnor hålls åtskilda i olika verksamheter på 

olika sätt, och dessa verksamheter värderas olika. I denna integration är vi alla 

medskapare, män som kvinnor. Karlgöra, kvinnogöra! Var sak har sin plats” 

Manhaftig, kärring fasoner! 

3. Socialisering, vilket handlar om direkt och omedelbar inlärning. Människor skapar 

sin personliga identitet i relation till de värderingar och förväntningar som 

omgivningen uttrycker. Vi säger att män/pojkar och flickor/kvinnor inte ska/ska göra 

vissa saker, vi uttrycker detta i diverse handlingar, och vi svarar med olika former och 

grader av sanktioner om våra förväntningar inte uppfylls. Stora pojkar ska inte gråta! 

Tig i församlingen kvinna! Dö, bögjävel. 

(Lif et al. 2008, s. 22-23) 

En liknande infallsvinkel förklaras av Fagrell (2002, s. 166) som skriver om kollektiva 

föreställningar om kvinnligt och manligt för att beskriva det som forskare kallar för kön eller 

för genus. Dessa föreställningar som skapas socialt och kulturellt formar mentala bilder om 

hur kvinnor och män ska uppträda som sociala varelser, dessa blir styrande för det som vi 

uppfattar som normalt. Författaren menar, att om vi förkroppsligar föreställningar om att 

manligt är förmer än kvinnligt kommer det manliga ges mer positiva förtecken än det 

kvinnliga. Detta leder i sin tur att det manliga överordnas det kvinnliga och kvinnan blir 

socialt underordnat mannen och det manliga. Påföljden blir att kvinnor och män ser det 

manliga som en positiv norm för människan (ibid.). Författaren skriver vidare och benämner 

genussystemet som det regelsystem vilket inom könsforskningen handlar om hur kvinnor och 

män lär sig koderna för hur de ska förhålla sig till varandra. Det är således vi människor, både 

kvinnor och män, som genom arv och normer upprätthåller den genusordningen.   

Vad som anses kvinnligt eller manligt är föränderligt över tid och kan se olika ut i olika 

sammanhang. Det senaste decenniets genusforskning har lett till en vidareutveckling av 

Hirdmans teori om genussystemet. När det handlar om dikotomin, isärhållandet av kvinnligt 

och manligt har forskningen visat att det visserligen ofta är så, men inte alltid. Utgår man från 

hierarkin kan man dra paralleller på liknande sätt, nämligen att mannen inte alltid och i alla 

sammanhang ses som normen. Frågor värda att analyseras blir då: kan det till och med vara så 
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att kvinnan, eller det kvinnliga ses som normen? Under vilka förhållanden upphör det manliga 

att dominera (Larsson et al. 2010, s. 25).  

Ovanstående frågor kan möjligen behandlas och diskuteras utifrån ett intersektionellt 

perspektiv som har blivit som ett nyckelbegrepp inom aktuell genusforskning, där genus ses i 

samspel med andra sociokulturella kategoriseringar såsom kön, etnicitet och sexuell läggning 

(Lykke 2012, s. 28). De ses som integrerade och sätts tydligare i relation till varandra. 

Genusforskare betonar att förståelsen av intersektionalitet ligger i att betrakta de olika 

kategoriseringar och samspelet mellan dessa som ett görande, det vill säga något som vi 

människor skapar och inte som något fast med evig betydelse. I stället för att förstå till 

exempel genus, etnicitet m.m. och relationen mellan dem som någonting vi har eller är, 

förstår många genusforskare kategoriseringarna som någonting vi gör (ibid).  

Skolverkets rapport styrker och skriver liknande om att synsättet på kön i allt större 

utsträckning vridits bort från att ses som ett objekt, till att se kön som en process, något man 

gör. I fokus står handlingar och hur dessa handlingar i olika sociala och kulturella 

sammanhang förknippas med respektive kön (Larsson et al.2010, s. 25).  

Även Sörensdotter skriver om intersektionalitet och framhäver att normer för kvinnligt och 

manligt ser olika ut beroende på vilken social eller etnisk grupp man utgår ifrån. Vi blir inte 

endast indelade utifrån genus, utan även andra sociala faktorer som klass, etnicitet och 

funktionsförmåga spelar in och samverkar med varandra när inkludering och exkludering 

skapas (Sörensdotter 2010, s. 138).  

1.4.2 Genus 

Ett centralt begrepp inom vår studie är genus. Genus är ursprungligen ett latinskt ord för både 

kön och slag eller sort. Ordet stals enligt Hirdman av kvinnoforskare under tidigt 1980-tal för 

att ersätta ordet könsroller i modern forskning. Till skillnad från begreppet kön som kan ha 

många olika definitioner i olika sammanhang kom genus att bli ett ord som belyser hur vi 

fostras av yttre faktorer, normer och värderingar till män eller kvinnor, överordnade eller 

underordnade (Hirdman 2001, s. 11–12).  

Genus är ett sätt att se på kön som socialt konstruerat. “Vad innebär det att vara flicka eller 

pojke, kvinna eller man i ett visst historiskt, kulturellt och socialt sammanhang?” (Larsson 

2007, s. 235). Larsson menar att könet är en stor del av identiteten, för att bli bekräftad som 

pojke eller flicka, man eller kvinna av omgivningen, måste en bete sig som det förväntas att 

könet skall vara. Vanliga föreställningar för barn och ungdomar i skolan kan vara att flickor 
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gillar dans, lyssnar på läraren och inte gillar att tävla medan pojkar älskar att tävla, är mer 

aggressiva och gillar bollspel.   

Det viktiga är inte vilket ord som används utan det centrala i dessa begrepp är att kvinnligt 

och manligt är en konstruktion av oss människor. Begreppen kön eller genus syftar inte på 

biologiska eller psykologiska funktioner utan är relaterade till normer, attityder och strukturer 

som förknippas med manligt och kvinnligt (Fagrell 2002, s. 206). Detta styrker Sörensdotter 

(2010, s. 137) när hon skriver att normer för genus behandlar hur vi tolkar samt framställer 

oss som kvinnor och män där kvinnor förväntas vara kvinnliga och män manliga.  

1.4.3 Normkritisk undervisning 

Begreppet norm är svårtolkat, men kan försöka förstås genom dess idéer om vad som anses 

vara normalt respektive onormalt. Detta skapar i sin tur förväntningar på individers beteende, 

livsstil, utseende med mera, där den som passar in i normen får en sorts bekräftelse medan 

den som frångår från normen riskerar att osynliggöras, stereotypiseras eller bestraffas av sin 

omgivning (Sörensdotter 2010, s. 136-137). Normskapande sker såväl medvetet som 

omedvetet. Eftersom normer är något vi lär in kan vi även lära om, och således finns 

möjligheter att utmana människors inrotade sätt att agera och tänka genom vardagligt lärande 

(Sörensdotter 2010, s. 136). I ett historiskt perspektiv kan man se att normer förändrats, 

förskjutits och omtolkats men man bör vara medveten om dess problematik, och inse att 

normer är tröga, sega och svåra att förändra (ibid).   

Normkritisk undervisning har vuxit fram i skolans verksamhet som ett svar på skolors och 

lärares svårigheter med att utmana sociala normer (Larsson 2016 s. 276). Den normkritiska 

undervisningen handlar om att synliggöra och förändra ideal där människor förväntas vara 

”normala” (ibid). Innebörden av begreppet normkritisk undervisning beskriver Larsson på 

följande sätt: ”Det är en didaktisk fråga som innefattar planering, genomförande och 

utvärdering av undervisningen” (Larsson 2016, s. 252). Vidare går att läsa att normkritisk 

undervisning handlar om att vrida blicken från ”de andra” exempelvis vara flicka, muslim, 

homosexuell, rullstolsbunden, till de normer och praktiker som gynnar vissa grupper av 

elever, och som samtidigt skapar diskriminering och kränkningar av andra grupper (ibid). 

Bromseth & Darj (2010, s. 13) använder sig av begreppet normkritiskt pedagogik där 

begreppet och dess funktion kan förstås utifrån som ett arbetsredskap för att visa på hur olika 

normer samverkar och frambringar maktobalanser inom olika pedagogiska praktiker samt hur 

dessa normer kan utmanas. Franck (2007, s.5) utvecklar och menar på att det är skolans 
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ansvar att förbereda ungdomar för det liv som väntar efter studierna och att det handlar om att 

ge en inblick i historiska och existerande maktstrukturer. Vidare menar författaren också att 

det handlar om att förmedla samt öka elevers kunnande för att på sikt kunna göra medvetna 

personliga val och ha ett kritiskt förhållningssätt till dessa strukturer. 

Det går att läsa i läroplanen för grundskolan (Skolverket 2011a, s. 8) att ”[g]rundskolan har ett 

ansvar att motverka traditionella könsmönster” medan gymnasieskolans läroplan föreskriver 

att ”[u]ndervisningen ska medvetandegöra och motverka stereotypa föreställningar kring 

manligt och kvinnligt samt belysa konsekvenserna av olika kroppsideal” (Skolverket 2011b, s. 

83). Nedan presenteras olika perspektiv och hur de kommer till uttryck i ämnet idrott och 

hälsa. 

Larsson (2016, s. 250) skriver att undervisningen i idrott och hälsa präglas av traditionella 

könsmönster och att det kan vara en utmaning att förverkliga undervisning som lever upp till 

målen där det sällan förekommer att undervisningen behandlar kroppsideal och om 

föreställningar kring manligt och kvinnligt. Vidare redogör författaren olika skäl till varför det 

kan se ut på detta vis och beskriver bland annat att läraren ofta befinner sig i centrum av 

verksamheten och sällan får tillfälle att träda tillbaka och därigenom upptäcka de mönster som 

präglar undervisningen. Ett annat skäl som Larsson beskriver, kan vara att ett biologiskt och 

essentialistiskt synsätt på kön dominerar, där det handlar om att pojkar är på ett visst sätt och 

flickor är på ett visst sätt eftersom könen är olika. Detta synsätt försvårar motverkandet av 

könsmönster i undervisningen. Ett tredje skäl som uppmärksammats är, att när lärare noterar 

att ”sportiga” pojkar dominerar undervisningen har de inte kunnandet eller utbildningen som 

krävs för att utmana dessa mönster, utan resultatet blir att man försöker anpassa 

undervisningen efter bästa förmåga genom punktinsatser vilket i vissa fall tenderar att 

förstärka mönstret snarare än att utmana de (Larsson 2016, s. 250-251). 

Larsson belyser i sin text att när det gäller att komma åt hur genusordningen specifikt fungerar 

räcker det inte endast med att fråga vad människor anser om kön, grundat på att de flesta har 

svårt att ens utröna sina egna normer. Här menar han att fokus bör ligga på själva görandet, 

det vill säga hur flickor och pojkars villkor ser ut i praktiken. Med utgångspunkt ur ett 

konstruktionistiskt synsätt på kön i idrott och hälsa, kan företeelser som att ta stor respektive 

liten plats, att gilla eller inte gilla samt att vara duktig eller inte duktig, inte enbart förklaras av 

att man är flicka eller pojke. Förklaringen kan snarare hittas i mötet mellan flickorna och 

pojkarna samt de normer som präglar undervisningen och som skapar könsmönster (Larsson 

2016, s. 253). Didaktiskt sett innebär det konstruktionistiska synsättet att fokus flyttas från 
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”de” (eleverna, flickorna och pojkarna) till undervisningen och hur denna skapar kön. Det 

handlar utifrån detta synsätt om en förändring av undervisningen för att ”utmana traditionella 

könsmönster” (Larsson 2016, s. 255). Rent praktiskt kan det handla om ett annat urval av 

aktiviteter och andra metoder i undervisningen. Vinningen av denna didaktiska medvetenhet 

är att lyfta fram och göra lärare uppmärksamma på hur olika val av aktiviteter och metoder 

influerar på och kan utmana traditionella könsmönster (ibid).  

Det intersektionella perspektivet grundar sig i att olika sociala faktorer som kön, etnicitet, 

religion, sexuell läggning m.m. tydligare sätts i relation till varandra. I praktiken är de sociala 

faktorerna integrerade. Exempelvis ser normer olika ut för vad som är ”manligt och 

”kvinnligt” beroende på vilken social grupp eller etnisk grupp man utgår ifrån. Diskriminering 

handlar sällan om endast kön, etnicitet m.m. utan förklaringen ligger snarare i att de olika 

sociala faktorerna är sammanflätade (Larsson 2016, s. 271). 

I studien På pojkarnas planhalva (Skolverket 2010), vilken delvis handlade om hur elevers 

betyg stod i relation till faktorer som kön, härkomst och vårdnadshavares 

utbildningsbakgrund, kom man fram till att vårdnadshavares utbildningsbakgrund hade lika 

stor om inte mer betydelse för betyget i ämnet som både kön och elevens härkomst. 

Skillnaderna i elevers betyg i idrott och hälsa mellan elever till vårdnadshavare med 

grundskola som högsta utbildning respektive elever till vårdnadshavare med akademisk 

utbildning var betydligt större än de skillnader som hade med kön eller härkomst att göra 

(Larsson 2016, s. 271-272). Larsson föreslår att resultaten från studien bör riktas mot att öka 

ansträngningar för att minska den sociala segregationen i svenska skolor. Då detta oftast 

ligger utanför lärarens möjligheter att påverka krävs andra åtgärder, sådana åtgärder kan 

handla om hur man kan arbeta normkritiskt i idrott och hälsa.  

Det finns olika varianter av normkritisk undervisning. Begreppet paradoxal pedagogik myntas 

av den amerikanske utbildningsvetaren Kevin Kumashiro där han formulerar olika 

pedagogiska tankegångar om hur det normala kan utmanas i undervisning.  Larsson har 

inspirerats av denna pedagogik och hänvisar till Kumashiro när han beskriver att det 

paradoxala inte ligger att undervisa ”så bra man kan”, utan att undervisa så att innehållet – de 

sociala normerna synliggörs och ges möjlighet att utmanas och förändras (Larsson 2016, s. 

278). Det handlar om att uppmärksamhet måste riktas åt hur ett särskilt innehåll och en viss 

sorts undervisning står i förhållande till dominerande normer och hur elever ges möjligheter 

att göra motstånd mot dessa normer. Syftet med paradoxal pedagogik är således inte att 
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försöka undvika normer, utan istället forma en undervisning på ett sätt där normer tydligare 

synliggörs och samtidigt göra dem mottagliga för motstånd (ibid).  

2 Metod 

2.1 Val av metod 

Vi har valt den kvalitativa forskningsmetoden då vi söker kunskap som syftar till att nå 

förståelse för mänskligt varande genom tolkning samt förståelse för hur människor föreställer 

sig världen (Hassmén & Hassmén, 2008 s. 104).  

Även Trost (2005, s. 14) menar att kvalitativa metoder är lämpliga i sammanhang då en 

undersökning syftar till att förstå nyanser, skillnader och likheter.   

Vi har valt att genomföra djupintervjuer med fyra lärare i ämnet idrott och hälsa som arbetar 

normkritiskt i sin undervisning. Intervjuformen vi använt oss av är den semistrukturerade 

vilket innebär att vi använt oss av förförfattade frågor i en intervjuguide (se bilaga 2). Denna 

form ger även utrymme för följdfrågor om det krävs, detta för att få så tydlig bild som möjligt 

av området. Intervjuguiden och dess frågeområden som skapats utifrån syftet och 

frågeställningarna har avhandlats med respondenterna i varje intervju, men eftersom frågorna 

som ställts har varit öppna till sin karaktär har således ordningen anpassats efter samtalets 

gång (Kvale & Brinkmann 2009, s. 146). Syftet med tillämpningen av den semistrukturerade 

intervjuformen har varit att stimulera samt möjliggöra fördjupande och nyanserade samtal om 

normkritisk undervisning i idrott och hälsa.  

2.2 Urval 

Det går att läsa om olika urval inom kvalitativ forskning. I vårt fall genomfördes ett 

bekvämlighetsurval som beskrivs som ett enkelt och effektivt sätt att få tag på deltagare till 

studier. Det handlar om att forskare söker deltagare genom att fråga i sin omgivning, 

annonsera genom lappar eller på internet (Hassmén & Hassmén 2008, s. 109). Hassmén & 

Hassmén framhäver dock att denna metod inte är det bästa sättet att skapa en representativ 

undersökningsgrupp, vilket vi har tagit i beaktande. Vidare beskriver de att det gäller att 

försöka välja deltagare som är verbala, reflekterande och finner ett intresse av att diskutera på 

ett djupare plan med forskaren om sina erfarenheter, upplevelser, och tankar (ibid). 

Det empiriska materialet i vår studie utgörs av intervjuer med fyra lärare i ämnet idrott och 

hälsa verksamma i mellersta Sverige. Respondenterna bestod av två män och två kvinnor i 

ålderskategorin 37-47 år.  En av lärarna är verksam inom gymnasieskolan medan de tre övriga 
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är verksamma inom grundskolans olika årskurser. Urvalet syftade till att nå de kriterier vi 

eftersökte för vår studie, det vill säga lärare som definierar sig som genusmedvetna och 

medvetet arbetar normkritiskt i sin undervisning.  

2.3 Datainsamling och genomförande 

Studien påbörjades genom att det fanns ett intresse kring genus och hur det synliggörs i ämnet 

idrott och hälsa. Den genomgång av ett antal studier som gjordes kring ämnet visade att 

studier av lärare som medvetet arbetar normkritiskt i sin undervisning var begränsad. Detta 

väckte ett intresse hos oss och vår studies syfte och frågeställningar skapades. Arbetet med att 

framställa vårt intervjumaterial har utarbetats i linje med en sjustegsmodell för kvalitativ 

intervjuundersökning av Kvale & Brinkmann (2009 s. 118).  

Vi har som vi nämnt tidigare använt oss av den semistrukturerade intervjuformen med 

förförfattade frågor i en intervjuguide. Intervjuguiden utformades utifrån studiens syfte med 

avsikt att besvara våra frågeställningar. Intervjuguiden rymmer 3 teman med 3-4 antal frågor i 

under varje tema med tillhörande underfrågor (se bilaga 2). Kvale & Brinkman (2009, s. 180) 

lyfter fram och skriver att forskaren strävar efter att verifiera egna tolkningar av 

respondentens svar under intervjuns gång samt i den mån det behövs följa upp och tydliggöra 

meningen i relevanta perspektiv av svaren. 

Kvale & Brinkman skriver vidare att den kvalitativa forskningsintervjun är bäst lämpad för 

forskning där syftet är att förstå respondentens levda värld utifrån tolkningar av de beskrivna 

fenomenens innebörd (Kvale & Brinkman 2009, s. 43). Den kvalitativa forskningsintervjun 

kan förstås genom att det varken är ett öppet samtal eller slutet strukturerat frågeformulär. 

Den har liknelser av ett vardagssamtal men utifrån att det är en professionell intervju som ska 

tjäna ett syfte innefattar den en särskild teknik – den är halvstrukturerad (ibid.). Vid denna 

form av forskning är det viktigt att intervjuaren visar på en öppenhet och inte låser sig vid 

vissa frågor och tolkningar (ibid.). Författarna framhäver fortsättningsvis egenskaper som är 

bra att inneha hos en ”hantverksskicklig intervjuare” där ord som kunnig, strukturerande, 

tydlig, och känslig nämns. Även ord som öppen, kritisk och tolkande beskrivs (Kvale & 

Brinkmann, 2009 s. 182-183).  

Under utformandet av vår intervjuguide började vi söka efter lärare som passade in i våra 

kriterier för studien. Detta gjorde vi genom att annonserade på internet i Facebookgruppen 

Idrottslärare (https://www.facebook.com/groups/168363709921520/) samt kontaktade skolor 

via mail där vi informerade om studiens upplägg samt de kriterier som eftersöktes och fick 
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svar från tre lärare, en från Facebook gruppen och två via mail, som passade in samt var 

villiga att delta i studien. Den fjärde läraren som är med i studien hittades genom en 

representant inom Lärarförbundet vi var i kontakt med.  

Respondenterna som deltog i vår studie blev informerade om studiens syfte samt vilka teman 

som skulle behandlas och diskuteras innan intervjun startade. Intervjuerna ägde rum på 

respondenternas arbetsplats i enskilt rum med endast respondent samt vi intervjuare 

närvarande. Intervjuerna spelades in med hjälp av mobiltelefoner, även anteckningar togs 

under samtalets gång. Detta gjorde vi för att få med egna tolkningar av respondenternas svar 

som kan vara svårt att få med i en ljudupptagning till exempel kroppsspråk men även som en 

sorts paus för respondenten. Denna korta paus gav respondenten möjlighet och tid till kort 

tankepaus vilket i sin tur förhoppningsvis leder till mer utvecklade och nyanserade svar.  

Intervjuernas längd var mellan 37 och 64 minuter och transkriberingsmaterialet låg på mellan 

11 till 28 sidor per lärare. Kvale och Brinkmann menar på att kvalitén på den ursprungliga 

intervjun är avgörande för kvalitén på efterföljande analys, verifiering samt rapportering 

(Kvale & Brinkmann, 2009 s. 180). 

2.4 Databearbetning och analys  

Teoriledd tematisk analys går ut på att analysera och strukturera data utifrån olika teman. 

Analysen kan ses som en logisk följd där teman är bestämda utifrån ett teoretiskt ramverk 

(Hassmén & Hassmén 2008, s. 349). I vårt fall handlar det om att kategorisera utsagorna 

utifrån frågeställningarna vilka handlar om lärares normkritiska förhållningssätt samt 

arbetsformer och strategier de använder i undervisningen. 

Vi började vår databearbetning genom att transkribera intervjuerna, så de fanns i skriftlig 

form för att sedan läsas igenom för att få en god känsla för helheten och samtidigt få en bred 

överblick över materialet. Nästa steg handlar om att identifiera de delar av texten som är 

relevanta för vår frågeställning. I vårt fall tog vi ett tema i taget och sökte igenom all text för 

de delar som kunde kategoriseras in under det specifika temat. De teman som analyserades 

och kategoriserades var delvis redan indelade i vår intervjuguide som vi framställt utifrån 

syfte och frågeställning. Avslutningsvis gjorde vi en analys av innehållet i de respektive 

teman med citat och konkreta exempel för att sedan utveckla och formulera en generell bild 

av lärarnas utsagor för att kunna jämföra innehållet (Hassmén & Hassmén 2008, s. 350). 

När vi analyserat vårt insamlade material har vi använt oss av analysfrågorna 
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- Hur tänker lärarna och vad har de för attityd till genus och normkritisk undervisning? 

- Hur arbetar lärarna i praktiken, ”på golvet”, med eleverna under lektionstid? 

Dessa redovisas i resultatet under rubrikerna Lärarens förhållningssätt och Praktiknära 

undervisning. 

2.5 Etiska aspekter  

För att skydda de individer som deltar i undersökningar eller studier har råd och riktlinjer 

tagits fram och skapats av Vetenskapsrådet. De fyra krav som verkställts och ska följas för att 

skydda undersökningsdeltagare innefattar: 

 Informationskravet. Forskaren ska informera berörda parter om den aktuella 

forskningsuppgiftens syfte. 

 Samtyckeskravet. Deltagare har rätt att själv bestämma över medverkan. 

 Konfidentialitetskravet. Uppgifter kring deltagare ska ges största möjliga 

konfidentialitet och personuppgifter ska förvaras på ett sätt där obehöriga inte kan ta 

del av dessa.  

 Nyttjandekravet. Insamlade uppgifter får endast nyttjas för forskningsändamål.  

(Hassmén & Hassmén 2008, s. 389-390). 

I enlighet med ovanstående krav har respondenterna i vår studie därför informerats om 

studiens upplägg och dess syfte samt att deras medverkan är frivillig och kan avbrytas när 

som helst under studien. Vidare har konfidentialskravet tagits i beaktande och samtliga 

berörda kommer ges största möjliga konfidentialitet. Även Kvale styrker detta genom att 

presentera fyra riktlinjer som kan anknytas till Vetenskapsrådets riktlinjer vid kvalitativa 

forskningsintervjuer, vilka är informerat samtycke, konfidentialitet, konsekvenser samt 

forskarens roll (Kvale & Brinkmann 2009, s.77). 

2.6 Validitet och reliabilitet 

Begreppen validitet och reliabilitet härstammar från de kvantitativa metoderna och blir därför 

en aning annorlunda i samband med kvalitativa studier (Trost 2005, s. 111-112). Iden med 

reliabilitet vid kvantitativa studier bygger på att man mäter, att man anger värden på variabler 

för varje enhet, till skillnad mot kvalitativa studier där strävan efter förståelse av exempelvis 

den intervjuades tankar, känslor eller beteende är i fokus. Med reliabilitet eller tillförlitlighet 

menas att en mätning är stabil, och inte utsatt för slumpinflytelser, inte att förväxlas vid att en 

mätning ska ge samma resultat vid en förnyad mätning då författaren menar på att vi hela 

tiden deltar i processer och då kan vi förvänta oss skilda resultat vid skilda tidpunkter. 



18 

 

Intervjuare ska dock fråga på samma sätt och situationen ska vara densamma under alla 

intervjuer (ibid). 

Hassmén & Hassmén (2008, s. 136) är inne på samma spår och benämner 

stabilitetsundersökningar där det handlar om att en undersökning replikeras av en annan 

forskare och om då likartade resultat uppnås är det möjligt att tala om hög reliabilitet. Detta 

kallas då extern reliabilitet vilket innebär om reliabilitet kan anses hög, måste därmed den 

andra forskarens resultat stämma överens med den ursprungliga undersökningen. Med det i 

beaktning är man överens om att det i vår studie är svårt att uppnå en hög extern reliabilitet då 

den kvalitativa forskningen i hög grad bygger på forskarens egna tolkningar och reflektioner 

(ibid). Den interna reliabiliteten beskriver Hassmén & Hassmén (2008, s. 135) som en 

överensstämmelse mellan forskare och deras tolkning av intervjudata. Även om inga 

mätningar förekommit kan det finnas uttalanden i intervjuerna som är möjliga att kvalitativt 

bedöma, och vidare jämföra forskares bedömningar med varandra. Är överenstämmelsen god 

mellan forskarna kan den interna reliabiliteten anses hög (Hassmén & Hassmén 2008, s. 136), 

vilket vi anser att den varit i vår studie.  

Validitet handlar om giltigheten, sanningen och styrkan i ett yttrande (Kvale & Brinkmann 

2009, s. 264). Författarna menar att validiteten kommer vara beroende av den skicklighet som 

forskaren visar upp och som yttrar sig i att forskaren ständigt kontrollerar, ifrågasätter och 

teoretiskt tolkar sina resultat (Kvale & Brinkmann 2009, s. 266). Vidare går att läsa att 

valideten genomsyrar hela forskningsprocessen i allt från tematisering och planering till 

intervju, utskrift och analys till den slutliga rapporteringen.  

För att fastställa validitet handlar det om att en undersökning undersöker vad den avser att 

undersöka (Kvale & Brinkmann 2009, s. 270). Med detta i åtanke har vi utvecklat en 

intervjuguide med frågor kopplade till vår teoretiska referensram, syfte samt forskningsfrågor. 

Den syftar till att undersöka det vi vill undersöka i vår forskning. Författarna skriver att 

validiteten i en intervju handlar om kvaliteten på intervjun, denna ska omfatta en noggrann 

utfrågning kring intervjuns mening samt ständig kontroll av den information som förvärvas. 

Planering är en viktig del i undersökningens validitet där intervjudesignen samt 

intervjumetoderna anses sakenlig till undersökningens ämne och syfte (Kvale & Brinkmann 

2009, s. 267).  
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3 Resultat och analys 

Vi har vid analys av intervjuerna använt oss av tematisk analys där vi har delat in resultaten i 

olika teman utifrån analysfrågorna vi presenterat ovan i stycket Datainsamling och 

genomförande. Vårt resultat handlar i någon mån överlag om praktiker, men på olika nivåer. 

För att förtydliga dessa nivåer har vi valt att presentera resultatet under rubrikerna Lärarens 

förhållningssätt och Praktiknära undervisning. I den första delen presenteras vad lärarna har 

för attityd och förhållningssätt och tankar kring genus och normkritisk undervisning. I den 

senare delen presenterar vi lärarnas utformning av praktiker och de strategier de använder sig 

av i det dagliga arbetet ”på golvet” i sin undervisning. 

3.1 Lärarens förhållningssätt 

I detta stycke presenterar vi vårt resultat kring lärarnas attityd till normkritisk undervisning. 

Med attityd menar vi vad lärarna har för inre tankar och förhållningssätt i sitt arbete. Det 

handlar om hur dem ser på kön och deras tankar kring en normkritisk undervisning. Vi kan se 

att förhållningssättet, eller attityden, till stor del ligger till grund för vilka praktiker och 

strategier lärarna väljer att arbeta efter. Detta sker bland annat genom lärarnas egna attityder 

till könsnormer och jämställdhet samt genom deras bemötande mot eleverna.  

L4: Könsnormkritiskt? Ja men till exempel, killar ska inte ha blått skynke i 

omklädningsrummet, och tjejerna behöver inte ha rosa.  

Någonting som blir tydligt i samtliga intervjuer är hur lärarna poängterar att de utgår från 

varje individs egenskaper, förkunskaper och förutsättningar och i detta är inte könet en faktor.  

L1: Alltså, försöker bemöta killar och tjejer på samma sätt. Både när det gäller 

språk och kroppsspråk, förväntningar och allt sådant, att de ska utmana sig själva 

istället för att utmana varandra.  

L2: Mindre och mindre tänker jag på att det är olika kön på eleverna egentligen, 

utan de är elever. 

L2: Är man intresserad av något så tycker man det är roligt och då utvecklas man 

såklart men det har ju återigen inte med kön att göra utan det har ju med vad man 

tycker om. 

 Även L4 har en uppfattning om att eleverna ibland är rädda för, eller ogillar en aktivitet i 

förväg då de tror att det förväntas att dem ska kunna aktiviteten, inte att dem ska få lära sig 

någonting. 
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L4: Nej, har du inte gjort det förut. Det är ingen som förväntar sig att du kan det. 

De blir förvånade […] Hur de kan tro att vi förväntar oss att de ska kunna? 

L3 ser tydligt hur viktigt det är att utgå från varje individ i undervisningen och för att klara av 

arbetet är det nödvändigt att tänka normkritiskt, han ser könet som en mindre betydande 

faktor och betonar det som viktigare att ta hänsyn till hur undervisningen bör anpassas efter 

varje elevs behov.  

L3: Ja men det är just att man ser till individen, att hur får den här eleven ut sitt. 

Hur kan man ge den max av mig eller av lektionen och då måste man ju tänka 

normkritiskt tänker jag. 

En annan lärare berättar om hur det, på gymnasiet, kan finnas vissa biologiska skillnader där 

killar kan ha utvecklat mer muskelmassa som ger viss fördel i fysisk prestation, men menar 

också att detta inte är något som premieras eller bedöms i skolämnet idrott och hälsa.  

L4 pratar mycket om dem olika delarna i kursplanen och tycker då att alla moment är lika 

viktiga för alla elever, oavsett om man är pojke eller flicka.  

L4: Det står i kursplanen att nu är det dans, och nu är det orientering och nu är 

det fotboll […] så att alla liksom får testa på alla dem här. Och det är lika viktigt 

för alla.  

Flera av lärarna är överens om att det är många andra faktorer eller normer, utöver könet som 

i dagsläget har en större betydelse för hur eleverna beter sig på lektionen samt vilka 

förutsättningar dem har på ämnet. Det pratas mycket om klass, religion och etnicitet som 

andra viktiga normer. Men även att den syn på idrott och de traditionella förväntningar som 

finns på könsnormer kopplat till föreningsidrott ofta tas med till skolämnet idrott och hälsa. 

 L1: Jag skulle vilja säga att en sådan sak som klass spelar en större roll. Alltså 

det spelar ju större roll i samhället i stort överhuvudtaget. Allt större roll för varje 

år. […] när du inte har skor på dig då är det klart att det är mycket svårare att 

genomföra någonting […]. Det skulle jag vilja säga påverkar mycket mer än om 

du är kille eller tjej. 

L1: Religion, Etnicitet skulle jag säga spelar också ganska stor roll med vilka 

förväntningar man har på sig. Och sen att idrott, idrottsrörelsen i stort är ju till 

exempel ganska könsnormativ […] vilket gör att det finns också därifrån olika 

förväntningar på hur idrott ska se ut.  
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En av lärarna betonar att den personliga attityden till normkritik är en viktig faktor i 

undervisningen när vi frågar om det finns någonting som hon vill tillägga om normktitiskt 

tänkande eller arbetsmetoder. 

L4: Så, det är ju som man är som person också. Jag är ju väldigt […] att det är 

självklart att man inte ska göra några skillnader mellan killar och tjejer. Och då, 

har det liksom blivit så att jag inte har stött på några problem. För att jag har den 

attityden och den inställningen redan från början. […] det börjar men en själv 

liksom. Vi som lärare är ju […]en förebild, bör vara en förebild för våra elever.  

Kort sammanfattat kan vi konstatera från denna del av resultatet, ett liknande synsätt 

framträder bland medverkande lärare, att könsnormer främst är socialt konstruerade. Lärarna 

ger liknande berättelser om hur de aktivt arbetar normkritiskt för att skapa ett klimat där 

traditionella könsnormer motverkas genom att skapa trygghet och självkänsla hos eleverna. 

Deras egna förhållningssätt ligger till grund för hur de bemöter och arbetar med eleverna, 

detta leder oss in på nästa del i vårt resultat. 

3.2 Praktiknära undervisning 

När vi har analyserat detta tema har vi fokuserat på hur läraren arbetar ”på golvet”. Vi har 

funnit en rad gemensamma nämnare i hur de olika lärarna väljer att utforma aktiviteter utifrån 

ett normkritiskt tänk. Ett mönster i utformningen av praktiker har urskönjts, där indelning av 

grupper samt hur anpassningar och regler styr olika aktiviteter. Vi kan även konstatera att 

lärarna använder sig av olika strategier i undervisningen. Med strategi menar vi något läraren 

gör i praktiken men inte alltid nödvändigtvis uttrycks i ord. Det har dels handlat om lärarens 

beteende gentemot eleverna som en sorts strategi och dels via konkreta strategier rent 

praktiskt som visar sig i undervisningen. Ett exempel går att läsa när en av lärarna diskuterar 

och resonerar kring de praktiker som utförs och konkretiserar nedan.  

L1: Klart jag kör fotboll ett par gånger, jag kör basket, jag kör innebandy och 

sådana saker men att det klart man måste vara mer aktiv där och verkligen se till 

att det inte […] går tillbaka till det här att det blir på bara dem starkas villkor som 

det spelas.  

L1: Ja men dels har jag kört en del med såhär anpassningar att fotboll fast med 

rugbyboll, det försvårar litegrann. När jag kör brännboll kör jag alltid med 

rugbyboll, eller fotboll eller med sådant att det inte blir att du kan missa i stort sett 

[---] Alltså det blir inte den här utsattheten och sådana saker. 
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En annan lärare vi intervjuat har liknande upplägg och ger exempel på när eleverna ska spela 

fotboll.  

L2: Jag brukar liksom när jag har kört fotboll till exempel så kör jag oftast två 

planer eller tre beroende på vad jag har för utrymme. En men här kör vi lite 

”riktiga regler”, […] och så har vi en plan, vi kör fotboll men lite lugnare vi är 

inte stenhårda på alla regler till exempel.  

Vidare förklarar läraren i fråga att dessa regler och anpassningar inte alltid är jättepopulära 

men att de fyller syftet att alla ska ha möjligheten till att delta  

L2: Det måste vara minst en passning mellan alla i laget så att den här blyga 

tjejen då eller killen också får vara med eller att det är dubbla poäng till exempel 

om tjejerna gör mål. Alltså slänga in massa sådant och till slut så inser dom att 

jobbar vi som ett lag så blir, alltså då är det inte bara vi som är duktiga som 

bidrar liksom. 

L3 beskriver hur han väljer att anpassa olika aktiviteter och förklarar att, innan man går in på 

spelmoment har man förberedande övningar  

L3: […] som idag till exempel så har vi jobbat med basket ett par veckor. Och 

gjort bollövningar. Alltså att hantera bollen och då har de kört en och en och sen 

delvis två och två och så har vi varvat så att alla har gjort med alla då.  

När man sedan väljer att gå in i spelmoment och det riktiga spelet har L 3, liksom övriga 

lärare i studien valt att spela med modifierade regler där exempelvis inte poäng räknas utan 

antal passningar i laget samt att eventuella felsteg bortses.  

När vi kommit in på andra områden som dans har två av de intervjuade lärarnas utläggningar 

handlat mycket om eleverna och hur man kan få de att tycka att det är intressant. En av lärarna 

beskriver det som att man kan stöta på motstånd när man nämner ordet dans, och generellt 

från killarna. L3 har prövat på att ha dans där man lär sig de traditionella stegen i exempelvis 

en bugg men har de senaste två åren gått ifrån det och jobbat mycket mer med takt och rytm 

istället. Vidare utvecklar läraren att de då arbetat mer med att lyssna på låtar och försöka sätta 

ihop steg, och utifrån det skapa en dans. Läraren menar på att arbeta mer med koreografi, takt 

och rytm och låta eleverna utforma egna danser, ibland koreograferat efter egna steg och 

ibland efter traditionella ringdanser. Läraren i fråga exemplifierar hur eleverna gjorde en 

zombiedans av den traditionella dansen Oh Susanna. L4 berättar att man helt tagit bort de 

traditionella danserna i undervisning för att istället, dansa modernare danser så som 

streetdance och zumba, samt låter eleverna skapa egen koreografi till valda låtar. Läraren 
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motiverar valet av utformning, när det kommer till att låta eleverna själva välja låtar och 

dansstil, med att kreativiteten frodas även hos de elever som anser dans som ”det värsta de 

vet”. 

L4: du har ju en låt, musikstil, och därifrån kommer ju din kreativitet. 

Som tidigare nämnt har vi kunnat urskönja två mönster i utformning av praktikerna. Det andra 

tydliga draget vi har uppmärksammat handlar om indelning av grupper och nivåindelning. 

Gemensamt för samtliga lärare vi intervjuat är att de inte delar in efter kön. Lärarna strävar 

efter att ha blandade grupper där L1 tydligt framför att det strävas efter blandade grupper och 

motiverar genom, att det blir bättre när alla kör tillsammans och att man lär sig av varandra. 

Dock menar läraren i detta fall att ett medvetet val av indelning av könen har gjorts inom 

området simning vid enstaka tillfällen, vilket även L2 i studien gjort. Anledningen till det, är 

att det är den aktivitet som anses mest känslig bland eleverna och genom att separera upplever 

L1 att man skapar ett ”tryggt rum” då eleverna kan vara omogna i den åldern. 

L1: […] för att skapa ett tryggt rum eller vad man ska säga som jag delar upp.  

L2 har även samma tankesätt inom simningen, där hon medvetet separerar med motiveringen 

att eleverna känner sig tryggare då. Ordet trygghet är ett återkommande ord för L2 då hon 

menar att hon inte alls tänker på könen när indelning sker. Läraren beskriver det som att hon 

försöker blanda upp på ett sätt som eleverna inte alltid tänker sig att man ska göra. Vidare 

utvecklar läraren genom att förtydliga, att när hon undervisar i ämnet så ska eleverna vara 

trygga vilket kan innebära att gruppindelning ser olika ut beroende på aktivitet och 

återkommer till ordet trygghet snarare än kön.  

Även när de övriga lärarna i studien diskuterar kring gruppindelning återkommer andra ord än 

könsindelning. Tankar kring hur olika elever funkar ihop och kan samarbeta finns med i 

bakhuvudet på lärarna. Tre av lärarna betonar att det är oftast de själva som delar in i lag, 

undantag finns där vissa klasser delvis får sköta gruppindelning själva.  

En aspekt inom detta tema visar också på hur dessa lärare väljer att dela in olika övningar 

eller aktiviteter i olika nivåer eller svårighetsgrader. Övningarna anpassas inte efter om man 

är kille eller tjej utan snarare efter nivåer av svårighetsgrad där alla ska ha möjlighet till att 

lyckas. Exempel på svaren vi fått inom detta tema handlar om att man snarare delar upp i 

nivåer. 

L2: Jag säger inte killar gör den här ni tjejer gör den här, utan här är den lättaste 

övningen, här är medel [---].  
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Vidare betonar läraren som står för ovanstående citat att det snarare diskuteras kring vad man 

har för kroppsliga förutsättningar snarare än könstillhörighet. Fortsättningsvis betonar lärarna 

att kraven är densamma oavsett om man är tjej eller kille och det man utgår ifrån är 

kunskapskraven. L1 är medveten om att det kan skilja i exempelvis snabbhet och styrka 

mellan könen men i själva rörelseförmågan, vilket är det som ska bedömas, ska det inte finnas 

några skillnader mellan könen och kopplar även till dans där inga skillnader i förutsättningar 

finns rent biologiskt.  

När det kommer till de strategier lärarna har gentemot eleverna visar det sig främst i att vara 

en god förebild som L4 uppger. Hon vidareutvecklar genom att hävda att det handlar om att 

sända ut rätt signaler, att inte göra skillnad mellan killar och tjejer och att framstå som en sorts 

förebild för eleverna.  

Vidare exempel vi funnit, har handlat om en lärares strategi som uttrycks genom att, ”så något 

litet frö”. Nedan följer delar av den konversation vi utfört med den läraren: 

Intervjuare: Är det något mer som du skulle vilja lyfta innan vi avslutar. Som du tänkt på 

angående genus och könsnormer i undervisningen? 

L1: Vet inte riktigt. Alltså jag själv har ju jobbat, eller leker ganska mycket med 

könsnormerna själv. Inte först och främst för att eleverna ska ta efter utan ja [---]. 

Det ligger ju alltid någonstans i bakhuvudet att man har någon vana att leka med 

könsnormer.  

Intervjun fortsätter och läraren delger att många elever frågar varför han har nagellack och att 

han då ser det som en sorts ingångsport till att lyfta upp detta med könsnormer, varför anses 

det konstigt att killar har nagellack? Vidare utklipp från intervjun följer nedan: 

Intervjuare: Är det lite medvetet då från dig, eller inte medvetet, men lite grann…? 

L1: Att jag fortsätter göra det? Ja det klart. Det är inte så att jag gör våld på mig 

själv att göra det men att det ändå ja, varför inte? När jag ändå har gjort det förut, 

varför inte fortsätta på det sättet? 

Intervjuare: Men du väljer det för att du tycker att det är snyggt och det är din stil eller du 

väljer det för att provocera i syfte att du är lärare och vill få frågorna av eleverna? Förstår 

du skillnaden i frågan? 
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L1: Ja, det finns inte antingen eller, utan det är både och […]. Som min favoritfärg 

har alltid varit rosa eller cerise så att jag då har cerise tröjor på idrottslektionen. 

[---] Det kan också någonstans kanske så något litet frö.        

De strategier som konkret visar sig i undervisningen kan delvis kopplas ihop med utformning 

av praktiker, där vi tidigare redovisat hur regler och anpassningar styr aktiviteter. En strategi 

handlar om att synliggöra och lyfta upp könsnormer i undervisningen som en lärare uttrycker 

det. L2 exemplifierar genom att beskriva att vissa idrotter eller sporter ofta hamnar i fack av 

eleverna speciellt inom området dans eller boxning. Läraren lyfter upp dels genom diskussion, 

dels via filmer som exempelvis visar tjejer som boxas istället för killar och tvärtom i dans, 

visar upp killar som utför någon koreograferad dans som ofta förknippas med tjejer. Detta för 

att påvisa att det inte är så självklart att dans hör ihop med tjejer och boxning med killar.  

L2: […] boxning, så visar man mer tjejer […] att man försöker lyfta fram det så 

att det inte blir så självklart […] 

Sedan fortsätter det genom att låta alla elever pröva på de idrotter och sporter som förknippas 

med respektive kön för att sedan sammanfatta i någon sorts diskussion som avslutning. 

Läraren redogör då att de flesta av eleverna brukar landa i att det inte är könet som styr utan 

att det är personligheten som styr. 

En annan strategi som L1 tar upp handlar om att skapa en känsla för vilken grupp man står 

inför, detta görs vid starten av en ny kurs eller klass där varje elev får fylla i en enkät där 

erfarenheter, mål, förväntningar med kursen är delar som enkäten behandlar. Vidare beskriver 

läraren hur varje kurs startar med enbart samarbetsövningar, som kan pågå i flera veckor, 

detta med syfte att nå en trygg känsla i gruppen.  

L1: Jag brukar nästan alltid börja med […] samarbetsövningar, alltså för att 

skapa en trygghet, en trygg känsla i gruppen […] 

Läraren fortsätter motivera sitt beslut angående samarbetsövningar genom att påstå, att utan 

en stark grund blir frågor eller ämnen som bland annat könsroller så mycket svårare att ta tag 

i. Avslutningsvis delger läraren hur området simning oftast läggs i slutet av kurser då man 

oftast känner sig tryggare med varandra och hänvisar då till den grunden man lägger i början 

av kurser.  

Sammanfattningsvis kan vi från denna del av resultatet påvisa att medverkande lärare 

medvetet utformar praktiker där anpassningar och regler styr aktiviteter i syfte att uppnå 

jämlika villkor i undervisningen. Gruppindelning sker utifrån elevers kunskaper och förmåga 
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istället för att dela in grupper efter kön. De uppger även att de använder sig av olika strategier 

i arbetet, för att motverka traditionella könsnormer.  

 

4 Diskussion 

Syftet med vår studie var att, med utgångspunkt i ett genusteoretiskt perspektiv, öka 

kunskapen om normkritisk undervisning i ämnet idrott och hälsa. Vi ville undersöka 

genusmedvetna lärares tankar och arbetssätt i normkritisk undervisning eftersom tidigare 

forskning påvisat att medvetenheten samt kunskapen kring detta var något som behövde 

utvecklas. Detta för att möjliggöra en miljö där pojkar och flickor får utrymme och 

möjligheter att utvecklas i ämnet idrott och hälsa (Skolverket 2010, s. 56). 

När vi jämför resultatet av vår studie kan vi hitta samband med den teoretiska referensramen 

vi utgått ifrån samt med den tidigare forskning, men även en del olikheter framträder. Vi har 

angripit resultatet från vår studie, och kommer diskutera i relation till våra frågeställningar. 

Alsarve, Jakobsson & Helgesson (2017, s. 210) menar på att lärare inte tänker på hur dem ska 

lägga upp undervisningen för att medvetandegöra och motverka stereotypa föreställningar om 

vad som anses kvinnligt och manligt. Lärarna vi har intervjuat har en hög medvetenhet kring 

genus och tankesättet att kön och könsmönster i stor utsträckning kan ses som en social 

konstruktion. Gemensamt för lärarna i vår studie är att könet inte står i fokus i 

undervisningen, utan man utgår istället efter att varje elev är en individ med olika 

förutsättningar och olika förkunskaper som man har med sig in i ämnet. Vidare menar lärarna 

att deras egna förhållningssätt och attityd till genus och hur det framträder i ämnet är av stor 

vikt. De intervjuer vi har analyserat och tolkat handlar mycket om vikten av ett normkritiskt 

förhållningssätt samt attityd gentemot eleverna. Det kan handla om att försöka framstå som en 

god förebild genom att exempelvis inte göra skillnad mellan könen. Det kan även handla om 

hur man försöker ”så något litet frö” som en lärare i vår studie uttrycker det, genom 

exempelvis klä sig normbrytande.  

Även i Skolverkets (2010, s. 12) rapport går det att läsa hur lektionerna domineras av tydliga 

könsmönster oavsett vilket block som undervisningen sker i. De aktiviteter som utövas verkar 

heller inte alltid vara anpassade efter elevers olika förutsättningar. Det konstateras att lärare 

saknar den medvetenhet kring genus och genusordning som krävs för att motverka och 

förändra dessa mönster. Vidare går att läsa att lärare inte har tillräckliga didaktiska redskap 
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för att kunna hantera missförhållanden som är relaterade till kön (ibid). När vi har analyserat 

våra intervjuer kan vi se en stor skillnad på framförallt, hur utformningen av praktikerna ser ut 

samt vilka strategier som tillämpas. De lärare som är med i vår studie diskuterar och resonerar 

kring just olika didaktiska redskap som de tillämpar i undervisningen för att motverka 

traditionella könsmönster. Det handlar vidare mycket om hur lärarna anpassar olika aktiviteter 

genom exempelvis olika regler eller modifierar olika praktiker för att på så sätt skapa lika 

förutsättningar och möjligheter för eleverna att delta.  

Annan forskning med liknande inslag blir synlig i Kön-Idrott-Skola (Larsson, Fagrell & 

Redelius 2005, s. 20) där forskarna har kunnat urskilja olika strategier som lärare tillämpar för 

att motverka traditionella könsmönster vilka handlar om ”att skilja på pojkar och flickor, att 

sänka krav på flickor och att ironisera över pojkars övertro på sin egen förmåga” (ibid). 

Vi kan konstatera att uppdelning av könen görs väldigt sällan av de lärare som deltog i vår 

studie, snarare strävas det efter blandade grupper av samtliga lärare. Indelning av grupper 

baseras snarare efter trygghet som många lärare återkommer till som en viktig aspekt. Enstaka 

fall där indelning mellan könen gjorts har förefallit under simning och har då motiverats 

genom just ”skapa trygghet” för eleverna då många upplever simning som en känslig 

aktivitet.  

Övrigt vi kan presentera från vår studie är att flera av våra lärare uppmuntrar till diskussion 

och ser normbrytande aktiviteter som goda underlag för att diskutera stereotypa 

föreställningar med eleverna. Lärarna väljer även att dela in övningar i nivåer och 

svårighetsgrad snarare än pojkövning och flickövning vilket var en strategi som presenterades 

i rapporten Kön-Idrott-Skola (2005, s. 20). 

En annan viktig punkt som vi vill uppmärksamma och lyfta fram handlar om att flera av 

lärarna i vår studie berör området intersektionalitet, vilket visar på en medvetenhet om 

normer. Lärarna diskuterar hur olika faktorer, utöver kön har stor inverkan på möjligheter 

samt förutsättningar att lyckas. Här hittar vi även stöd i forskningen gjord av Larsson m.fl. 

(Larsson et al. 2010, s. 112). Där framhävs skillnader i att bedriva likvärdig 

idrottsundervisning för pojkar och flickor i skolor med elever från olika socialt gynnade 

familjer. Även våra lärare berättar om att det finns en generell skillnad på hur eleverna styrs 

av olika normer och kulturella förhållningssätt när de börjar undervisningen beroende på 

social, kulturell och etnisk bakgrund. Dessa normer relaterade till kulturell bakgrund, klass, 

sexualitet m.m. verkar ha större påverkan hur undervisningen kan bedrivas än enbart om det 

är pojkar eller flickor i gruppen. 



28 

 

Larsson skriver och uppmärksammar hur lärares olika val av innehåll och metoder influerar, 

och kan utmana traditionella könsnormer (Larsson 2016, s. 255). De svar vi har analyserat 

genomsyras av en didaktisk medvetenhet kring bland annat utformning av undervisning samt 

de strategier som tillämpas i undervisningen. När vi har jämfört vårt resultat med tidigare 

forskning kan vi hitta en hel del olikheter mellan just dessa aspekter. Flera rapporter och 

studier skiljer sig gentemot vår studie. Vi tror att detta kan ha att göra med vårt urval av 

lärare. Våra respondenter definierar sig som genusmedvetna medan den tidigare forskningen 

som är gjord inom detta område, inte haft detta som urvalskriterium.  

Vi anser att kunskapen om normkritisk undervisning behöver utvecklas då vår studie styrker 

att utformning av undervisning och val av innehåll spelar stor roll för vilka könsroller som blir 

framträdande i ämnet idrott och hälsa.   

4.1 Metoddiskussion 

Genom att ha tillämpat kvalitativa intervjuer som undersökningsmetod anser vi att studien 

genererat djupare och mer nyanserade svar kopplade till vårt syfte. En kvantitativ 

undersökning skulle ge oss ett bredare svarsfält, en mer generell bild av lärares erfarenheter, 

men med största sannolikhet inte lika nyanserad. 

Då vi använt oss av semistrukturerad intervjuform har vi kunnat forma intervjun som ett 

samtal och diskutera på ett djupare plan med respondenterna.  Intervjuformen har vidare 

tillåtit möjlighet att verifiera egna tolkningar under intervjuns gång samt i den mån det 

behövts följa upp och förtydliga meningar i relevanta perspektiv av svaren. 

Utmaningen med val av metod är att den kvalitativa intervjun kräver en skicklig intervjuare 

för att få fram så kvalitativ data som möjligt och ställer stora krav på intervjuaren. Vidare kan 

vi finna svagheter i vår urvalsmetod då vi valt att använda oss av ett bekvämlighetsurval 

vilket inte alltid beskrivs som den bästa metod av Hassmén och Hassmén (2008, s. 109). I 

brist av tid och resurser ansåg vi ändå detta som bästa val. Vi är även medvetna om kriteriet 

”lärare som definierar sig som genusmedvetna” är brett och kan tolkas olika av olika lärare. 

Vi anser trots det efter samtal med lärarna att alla fyra passar in i de kriterier vi eftersökte 

innan studiens start.  

Studiens validitet, reliabilitet och trovärdighet hade kunnat öka om våra intervjuer följts upp 

av observation eller tvärtom, detta för att förstärka bilden av lärarnas svar från intervjuerna.  

Ett annat mer tids- samt resurskrävande alternativ hade varit att inleda studien med en av oss 

utformad kvantitativ enkätundersökning bland en större population lärare inom ämnet idrott 
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och hälsa. Syftet med enkäten skulle vara att vi själva kan definiera vad som anses 

genusmedvetna lärare och utifrån det handplocka vårt urval. 

4.2 Vidare forskning 

Fokus i denna studie har legat på lärarnas erfarenheter av normkritisk undervisning samt deras 

arbetsmetoder i form av förhållningssätt samt praktiknära undervisning. För att få mer djup i 

studien vore det intressant att göra en liknande, något större, studie där även lektioner i idrott 

och hälsa observeras. Detta, som vi nämnt tidigare, för att styrka om läraren undervisar på det 

sätt hen framställer sig själv i intervjuerna samt för att se om vi som observatörer kan hitta 

arbetsmetoder som läraren själv inte tänker på.  

I framtida forskning vore det även intressant att studera detta ämne ur ett elevperspektiv i 

syfte att undersöka huruvida eleverna upplever att de erbjuds en jämställd undervisning 

baserat på könstillhörighet. Ljuset i denna undersökning skulle kunna riktas mot elevernas syn 

och upplevelse kring lärarens arbetssätt när det kommer till jämställdhet i undervisning 

mellan kön.   
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

Syfte och frågeställningar: Syftet med vår studie är att, med utgångspunkt i ett 

genusteoretiskt perspektiv, öka kunskapen om normkritisk undervisning i ämnet idrott och 

hälsa. 

Studiens frågeställningar är:  

- Vad har genusmedvetna lärare för erfarenheter av och tankar om normkritisk 

undervisning?  

- Hur arbetar de i praktiken?  

 

Vilka sökord har du använt? 

Idrott och hälsa, idrott och hälsa genus, Håkan Larsson genus. Normkritisk undervisning, 

Hirdman, idrott och hälsa genus avhandling, genus, gender perspective, gender norms 

physical education, könsnormer undervisning, könsnormer idrott och hälsa.  

 

 

Var har du sökt? 

GIH:s bibliotekskatalog, Libris, Discovery, Google Scholar. 

 

Sökningar som gav relevant resultat 

GIH:s bibliotekskatalog: Håkan Larsson genus 

GIH:s bibliotekskatalog: Skolverket genus 

GIH:s bibliotekskatalog: Hirdman 

Libris: Idrott och hälsa genus 

Libris: Skolverket idrott och hälsa 

 

Kommentarer 

Det var relativt smidigt att söka samt hitta relevant material. När vi hittade en intressant 

och relevant källa för vår studie fick vi tipset av vår handledare och bibliotekarie att söka 

vidare via litteraturlistor. Vi använde oss mycket av GIH:s bibliotekskatalog samt av 

refererade källor i relevanta studier.  



33 

 

 

Bilaga 2 

Intervjuguide 

Syfte 

Syftet med studien är att, med utgångspunkt i ett genusteoretiskt perspektiv, öka kunskapen 

om normkritisk undervisning i ämnet idrott och hälsa. 

Frågeställningar 

-  Vad har genusmedvetna lärare för erfarenheter av och tankar om normkritisk 

undervisning?  

- Hur arbetar de i praktiken?  

 

Tema 1 Bakgrund 

Lärarna får till en början berätta om sin egen bakgrund, hur de motiverar sitt val till att bli 

idrottslärare samt om dem undervisar i fler ämnen. 

1. Hur länge har du undervisat i idrott och hälsa?  

2. Ålder? Kön? 

3. Hur kommer det sig att du valde just idrott? 

4. Undervisar du i flera ämnen? 

 

Tema 2 Genus och normkritisk undervisning  

Frågorna inom detta tema behandlar lärarens syn på begreppet genus och normkritisk 

undervisning. Egna tolkningar och erfarenheter av begreppen diskuteras och läraren ges 

möjligheter att resonera kring begreppen kopplat till ämnet idrott och hälsa. 

1. Hur skulle du definiera begreppet genus? Vad står begreppet för enligt dig? 

2. Hur skulle du vilja definiera normkritisk undervisning?  (Vilka könsnormer anser du 

blir framträdande i ämnet idrott och hälsa?) 

3. Vilka fördelar/nackdelar tror du att en normkritisk undervisning ger eleverna? (Varför 

då? Kan du ge ett exempel?) 
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Tema 3 Lärarens arbetssätt 

Inom detta tema diskuteras lärarens arbetssätt. Läraren ges möjlighet att resonera kring hur 

val av innehåll och arbetsformer påverkar undervisningen. 

1. Nu är vi intresserade av hur du arbetar normkritiskt. Har du något exempel på innehåll 

och eller arbetsform i undervisningen där du medvetet arbetar normkritiskt? 

- Vad vill du få ut av att arbeta på det sättet? 

- Kan du ge något/några exempel som brukar vara lyckat? 

- Kan du ge något/några exempel där resultatet inte blev som du förväntat dig? 

(exempelvis mindre lyckat, eller positivt överraskad?) 

- Kan du ge exempel hur du arbetat på detta sätt i kursplanens olika inriktningar, 

Allsidig rörelseförmåga, Friluftsliv samt Hälsa och livsstil? 

(Fråga om det inte kommer upp ex. bollspel, dans, gymnastik)   

2. Upplever du att det är någon skillnad på flickor och pojkar i undervisningen? 

- Finns det moment där skillnader eller likheter blir mer eller mindre tydliga när du 

arbetar normkritiskt?   

- Upplever du att de praktiker du använder i undervisningen ger flickor och pojkar 

samma möjligheter och förutsättningar att lyckas? 

3.  Finns det enligt dig något i kursplanen för idrott och hälsa som särskilt gynnas, eller 

missgynnas av att undervisningen bedrivs normkritiskt? Motivera gärna. 

 

Finns det något annat du vill tillägga innan vi avslutar intervjun?  

 


