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Abstract  

This study examines how teacher’s language use shapes the condition for pupil’s participation in 

Physical Education and Health. It is designed as a case study and employs a post-structuralistic 

approach grounded in Juditch Butlers concepts of performativity and the heterosexual matrix. The 

empirical results includes identification of five performativities in which gender is produced during 

dance and volleyball lessons, as well as descriptions of the certain logics that support these 

performativities. In doing so, the teacher’s language use is interpreted as an important mechanism 

of how PEH reproduces gender norms. The five performatives identified are: 1), To create 

consensus, 2), To show concern, 3), To call for responsibility, 4), To show appriciation, and 5), To 

give instructions and explanations. The conclusion of the study is that voices of the boys are 

implicitly encourage through the different performativities and are more dominant during the 

lessons. In contrast, the voices of the girls are often expressed in personal interaction with the 

teacher before och after the lessons.   
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          Sammanfattning 

Denna studie undersöker hur lärares språkanvändning formar villkoren för elevers deltagande idrott 

och hälsa. Studien designas som en fallstudie som genom poststrukturalistisk teori och Judith 

Butlers teorier om performativitet samt ’den heterosexuella matrisen’. Det empiriska resultatet 

identifierar fem performativiteter genom vilka genus genus produceras i lektioner i dans och 

volleyboll. De logiker som påverkar och formar dessa performativiteter beskrivs också. Genom att 

göra så tolkas lärarens språkanvändning som en viktig mekanism i hur undervisningen i idrott och 

hälsa reproducerar genusnormer. De fem performativiteter som identifieras är 1), Att skapa 

konsensus, 2), Att visa omsorg, 3), Att påkalla ansvar, 4), Att visa uppskattning, samt 5), Att 

instruera & förklara. Slutsatsen av studien är att pojkars röster implicit uppmuntras genom olika 

performativiteter och är mer dominanta under lektionerna. I kontrast till detta uttrycks flickors 

röster ofta i personlig interaktion med läraren antingen innan eller efter lektionerna.  

 

Nyckelord: genus, språkanvändning, idrott och hälsa, performativitet, poststrukturalism  
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1. Inledning 

Den svenska skollagen slår fast att utbildningen på alla Sveriges skolor ska vara likvärdig för alla 

oberoende av elevers tidigare erfarenheter, bakgrund, kunskaper eller kön. Med detta mål i sikte 

menar Skolverket att det finns flera olika vägar att gå. Läroplanen för grundskolan pekar nämligen 

på skolans roll i att motverka stereotypa könsmönster och att eleverna ska ges utrymme och 

möjlighet att utvecklas oberoende av könstillhörighet.1 Detta examensarbete handlar om 

förutsättningar för hur flickor och pojkar kan bemötas på lika villkor i undervisningen. 

Läroplansteoretisk forskning lyfter fram att läroplanen kodifierar kunskaper, värderingar och 

normer som anses vara väsentliga för att kunna leva i samhället. Ser man läroplanen ur det ljuset 

blir den följaktligen ett ideologiskt verktyg som staten använder för att styra skolan och i 

förlängningen också ett verktyg för att styra samhället. Englund m.fl. menar att utbildningssystemet 

är format för att kunna organiseras på ett så jämlikt och likvärdigt sätt som möjligt, men att vi idag 

snarare ser en negativ än positiv utveckling på dessa plan. Som exempel lyfter han OECD:s 

undersökning som visar att ojämlika förhållanden råder i skolan.2 Att utbildning och undervisning 

inte är lika tillgänglig för alla utan skiljer sig åt beroende av exempelvis klass, etnicitet och kön 

visas också av flera filosofer och tänkare.3 

 De krav som finns på en likvärdig och lika delar tillgänglig undervisning gäller skolan som 

helhet och inbegriper således alla de olika ämnen som eleverna möter i undervisningen. I ämnet 

idrott och hälsa har flera forskare visat att ojämlika förhållanden råder och att pojkar tar mer plats 

och utrymme under lektionerna än flickor.4 Det är följaktligen relevant att undersöka hur ett sådant 

utrymme tar sig i uttryck och vad som kan göras för att följa läroplanens krav på att motverka 

stereotypa könsmönster och uppmärksamma genuskonstruktioner vars konsekvens kan bli en 

undervisning som är lika tillgänglig för alla. 

 Yvonne Hirdman pekar på att osynliga kontrakt mellan könen, vad hon kallar för 

genuskontrakt, styr föreställningar om hur kvinnor och män ska förhålla sig till varandra. Hirdman 

menar att dessa föreställningar exempelvis avspeglas genom hur språket används.5 Queerteoretikern 

Judith Butler problematiserar och ifrågasätter förståelsen av genus som någonting som endast 

handlar om skillnader mellan flickor och pojkar. Hon menar att förklaringen av kön som en 

människas biologiska och ”av naturen givna” könstillhörighet och genus som en kulturell och social 

                                                
1 Skolverket (2016), Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 - reviderad 2016, s. 8. 
2 Englund, Tomas (2012), Vad räknas som kunskap?, s. 9, 26. 
3 Se exempelvis Bourdieu (1995), och Bernstein (2003). 
4 Se Redelius, Karin (2004). Larsson, Håkan, Redelius, Karin & Fagrell, Birgitta (2005). Skolverket (2009). Larsson, 
Håkan (2009). Larsson, Håkan, Redelius, Karin & Fagrell, Birgitta (2007). 
5 Hirdman, Yvonne (1988), ”Genussystemet – reflexioner kring kvinnors sociala underordning”, i Tidskrift för 
genusvetenskap, nr 3, s. 51-55. 
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konstruktion av detta kön är gravt simplifierad.6 Detta examensarbete antar ett poststrukturalistiskt 

feministiskt perspektiv som inramas av Butlers teorier kring hur kön och genus skapas och 

upprätthålls genom strukturer i samhället. Den feministiska forskningen tar ofta sin utgångspunkt i 

en kritik av ett visst fenomen och uppmärksammar att vissa grupper utelämnas i en social kontext.7 

En sådan social kontext är undervisningen i idrott och hälsa där flertalet forskare visat att flickor 

inte får lika mycket utrymme som pojkar under lektionerna. Genus bör inte endast uppfattas som 

något som kulturen tilldelar ett på förhand givet kön utan genus måste, enligt Butler, syfta på den 

produktionsapparat genom vilket könet blir till.8 Genom Butlers begripliggörande av det komplexa 

samspelet mellan kön- och genuskonstruktion och hur strukturer styr och påverkar hur vi handlar 

och talar i olika kontexter och diskurser riktar denna studie ljuset på hur vi kan förstå lärares 

språkanvändning i idrott och hälsa som en mekanism i en sådan produktionsapparat. 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Detta examensarbete syftar till att undersöka lärares språkanvändning i undervisningen i idrott och 

hälsa. Ett särskilt fokus läggs dels på det talutrymme som tilldelas flickor respektive pojkar och dels 

utifrån vilka kommunikativa logiker sådant talutrymme skapas. Dessutom undersöks de 

erfarenheter som elever och lärare gör i relation till detta talutrymme och kommunikationens 

logiker. Talutrymme ses i denna studie som en form av interaktiv handling där språkanvändning är 

situerad. Tal som en kommunikativ handling inbegriper här även lärarens sätt att använda rummet 

både genom kropp och språk. Således rör sig detta examensarbete på tre nivåer: en rumslig, en 

interaktionell samt en erfarenhetsnivå. Alla dessa tre nivåer analyseras med hjälp av två av Butlers 

begrepp: ett performativt perspektiv på genus samt ’den heterosexuella matrisen.’9 Undersökningen 

har två frågeställningar: 

 

- På vilka sätt fungerar lärares språkanvändning som en mekanism i en produktionsapparat 

av genus i undervisningen i idrott och hälsa? 

- Vilka logiker påverkar denna språkanvändning?  

 

                                                
6 Butler, s. 55 ff. 
7 Stewart, Abigail & Cole, Elizabeth (2007), ”Narratives and Numbers: Feminist Multiple Methods Research” i Hesse-
Biber, Sharlene Nagy (red.) Handbook of Feminist Research, s. 328 f. 
8 Butler, Judith (2007), Genustrubbel - feminism och identitetens subversion, s. 56 f. 
9 Genusperspektivet kan ur denna syftesformulering verka aningens förenklad till att endast handla om kategorierna 
flickor/pojkar men jag menar, i enlighet med Butler, att kategorierna flickor/pojkar är ofullständiga. Dessa kategorier 
identifieras som normerande men de utgör inte ett tvingande ideal i denna undersökning. Butler (2007), s. 66. 
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Studien använder en feministisk mixed methods som delar in datainsamlingen i flera olika metoder. 

På så vis kan de tre olika nivåerna diskuteras: en rumslig och interaktionell nivå genom 

videomaterial från lektionerna och en erfarenhetsnivå genom elevenkäter och lärarintervjuer. 

 

2. Tidigare forskning 

I följande avsnitt presenteras tidigare forskning som berör språk och genus ur ett vidare perspektiv 

för att sedan smalnas av till att beröra skolan som kontext och ämnet idrott och hälsa specifikt.10 

Den forskning som redogörs för är inte all den forskning som finns inom dessa breda fält men den 

har valts ut för att den är relevant för studiens frågeställning. 

 

2.1 Introduktion till forskning om genus: genussystem & mannen som norm 

Skolverket menar att alla elever ska få möta skolans undervisning på lika villkor oberoende av 

könstillhörighet. Läroplanen pekar på att lärare ska arbeta mot att motverka stereotypa könsmönster 

och med Englunds ord kan man säga att detta är en norm som kodifieras i läroplanen. En norm som 

lärare ska sträva mot för att kunna erbjuda en undervisning som sker på lika villkor för alla elever.11 

 Genusforskning är idag ett brett fält som innefattar många olika teorier, perspektiv och 

metoder. Forskningen berör feminism, antirasism, historieskrivning, sexualitet, makt, politik, queer- 

och transforskning samt intersektionalitet, ett perspektiv som blivit allt vanligare inom 

genusforskning.12 Exempelvis ingår queerpedagogik och normkritisk pedagogik inom 

genusforskningen, vilka är två pedagogiska perspektiv som menar att det finns fler komplexa 

könsuppdelningar och identitetskategorier än man och kvinna. Perspektiven betonar vikten av att 

erkänna individer och grupper som tidigare osynliggjorts och strävar på så vis efter lika villkor för 

alla.13 Judith Butlers teorier kring genus har under lång tid utgjort basen för mycket forskning på 

området då hon utmanade föreställningen om kön och genus och hennes teorier används i denna 

studie som teoretiskt ramverk. Inom svensk genusforskning talar Yvonne Hirdman om ett så kallat 

genussystem. Genussystemet erbjuder ett systematiskt verktyg för att problematisera genus och ska 

förstås som ett rörligt nätverk av processer, föreställningar, förväntningar och fenomen som i 

relationen med varandra skapar mönster och regelbundenheter, förklarar Hirdman. Hon menar att 
                                                
10 Den tidigare forskningen har huvudsakligen sökts i databaserna ERIC, JÄMDA, GENA, PRIMO, DIVA samt 
Artikelsök. Sökord som använts i samband med eftersökningarna av genusforskning har främst varit ”genus i skolan”, 
”idrott och hälsa + genus”, ”gender AND school”, ”PE AND gender” och ”skola”. Jag har också gjort personsökningar 
på namnkunniga forskare. Gällande forskning kring språk och genus samt språk och idrott och hälsa har sökorden varit 
”genus + språk”, ”språksociologi + makt”, ”interaction AND language NOT second language learning”, “språk”, 
“language AND learning NOT second language learning”, ”teacher-student interaction gender PE” samt ”talutrymme”. 
11 Skolverket (2016), s. 8. 
12 Nationella sekretariatet för genusforskning (2016), http://www.genus.se/kunskap-om-genus/vad-ar-genusforskning/, 
hämtad 2017-09-05. 
13 Lenz Taguchi, Hillevi (2016), ”Feministiska teorier och pedagogiska strategier”, i Lundberg, Anna & Werner, Ann 
(red.) En introduktion till genusvetenskapliga begrepp, s. 84. 
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genussystemet således är ett ordningssystem för kön och inom detta system lokaliserar Hirdman två 

logiker; isärhållandet av manligt-kvinnligt och att detta inte ska blandas samman samt hierarkin där 

mannen utgör normen.14 Både Butler och Hirdman lyfter fram teorier kring genus och dessa har 

använts flitigt inom empirisk forskning. Det räcker således inte att endast se den teoretiska 

relevansen i Butler och Hirdmans teorier utan den måste omsättas i empirisk forskning, vilken vi 

vidare ska undersöka ytterligare. Den forskning som lyfts fram sätter skola, språk och genus i 

centrum.  

 

2.2 Genus & skola: viktig pedagogisk fråga på en ojämlik arena 

Många är de forskare som studerat genus i skolan och olika infallsvinklar finns. Exempelvis har 

pedagogikforskaren Ann-Sofie Holm studerat feminiteter och maskuliniteter bland elever och hon 

visar att genuskonstruktionerna är flytande och flexibla. Holm visar att genuskonstruktioner och 

föreställningar om maskuliniteter och feminiteter är beroende av kontext, situation och vilka 

personer som är inblandade. Två olika könsregimer framkommer då hon studerat både 

landsortsskola och stadsskola. Gällande könsordning visar Holms studie att det maskulina tenderar 

att förhärligas till skillnad från det feminina.15 Detta visar också René León Rosales som menar att 

skolan skapar arenor som gör skillnad mellan pojkar och flickor då dessa generellt sett är mer öppna 

gentemot pojkar än flickor. Sådana arenor tillåter att pojkar iscensätter maskulint kodade subjektiva 

positioner vilka allt som oftast verkar vara sammankopplat med en positiv social status.16 Även 

Ingrid Karlson lyfter fram genus som en pedagogisk fråga där skolan utgör en arena för 

genuskonstruktion. Detta eftersom skolan som kontext sänder motsägelsefulla signaler om genus 

och genuskonstruktionerna varierar således beroende på hur lärare organiserar arbetet.17 På denna 

pedagogiska fråga önskar denna studie kunna utgöra en liten tårtbit kring förståelsen av lärares 

språkanvändning som en produktionsapparat av genus.  

 

2.3 Genus & idrott och hälsa: sam- och särundervisning, heteronormen & aktivitetens betydelse 

Att genus görs på många olika sätt under lektioner i idrott och hälsa och som tar sig i uttryck genom 

genom språkliga praktiker som beteenden, inställningar och kommentarer såväl som genom 

                                                
14 Hirdman, Yvonne (1988), ”Genussystemet – reflexioner kring kvinnors sociala underordning”, i Tidskrift för 
genusvetenskap, nr 3, s. 51-55. 
15 Holm, Ann-Sofie (2008), Relationer i skolan: en studie av feminiteter och maskuliniteter i år 9,  s. 17, 25, 219 f. 
16 León Rosales, René (2010), Vid framtidens hitersta gräns: Om maskulina elevpositioner i en multietnisk skola. 
17 Karlson, Ingrid (2003), Formations of gender in school: About maintaining, loosening and crossing gender-related 
boundaries , s. 209 ff. 
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kroppsliga rörelsemönster och gränsdragningar på olika sätt, visar flertalet internationella 

forskare.18 Den svenska genusforskningen i skolämnet idrott och hälsa är starkt präglad av 

pedagogikforskarna Håkan Larsson, Birgitta Fagrell och Karin Redelius. Dessa har tillsammans och 

var för sig bidragit med kunskap om genuskonstruktioner, heteronormativitet och vem eller vilka 

som tar mest plats och uppmärksamhet under lektionerna i idrott och hälsa. Vad de entydigt visar är 

att idrott och hälsa varit och är ett ämne där pojkar får mest utrymme på lektionerna och att ämnet 

gynnar idrottsaktiva pojkar i större grad än pojkar som inte är idrottsaktiva, idrottsaktiva flickor och 

flickor som inte är idrottsaktiva.19 Larsson m.fl. pekar på att forskning inom ämnet lyfter fram att 

maskulina värden genomsyrar undervisningen i idrott och hälsa men menar samtidigt att det inte 

räcker att bara vara pojke, utan man behöver vara pojke på ”rätt sätt”. Med rätt sätt menas ett 

heterosexuellt sätt, visar författarna. Vidare lyfter de fram de sociala spelregler som eleverna 

dagligen följer i ämnet idrott och hälsa och de menar att den heterosexuella matrisen, ett begrepp de 

lånar från Judith Butler, behöver utmanas. De menar att lärare behöver överväga att oftare införa 

särundervisning för att hitta metoder för att utmana och inte förstärka den heteronormativa 

genusordning som finns i ämnet.20 Ytterligare forskning av Larsson, Fagrell och Redelius menar att 

det är de elever som är queer, men inte nödvändigtvis de icke-heterosexuella eleverna som 

marginaliseras i undervisningen. De menar därför att motverkandet av stereotypa könsmönster 

också måste vara ett motverkande av heteronormativitet inom ämnet idrott och hälsa.21 Göran 

Gerdin har undersökt just särundervisning i en studie gjord på en pojkskola i Australien. Studien 

visar bland annat att den heterosexuella normen gör sig gällande även i denna miljö och att pojkarna 

i studien i mesta möjliga mån försökte att tala och handla innanför en heteronormativa sfär. Gerdins 

forskning visar också att en sådan diskurs är kopplad till hur utrymme fördelas.22 Att endast införa 

särundervisning verkar således inte automatiskt innebära ett utmanande av den heteronormativa 

diskurs som råder i undervisningen. 

                                                
18 Se exempelvis Berg & Lahelma, (2010); Bramham, (2003); Connell, (2008); Fagrell m.fl, (2012); Hickey, (2008); 
Murphy m.fl., (2014); Paechter, (2007); Parker, (1996); Renold, (2001); Tischler & McCaughtry, (2011); With-Nielsen 
& Pfister, (2011) & Young, (2005). 
19 Se Redelius, Karin (2004)”Vilka är vinnare och förlorare i ämnet idrott och hälsa”.  Larsson, Håkan, Redelius, Karin 
& Fagrell, Birgitta (2005), Kön-idrott-skola.  Skolverket (2009),”På pojkarnas planhalva - Ämnet idrott och hälsa ur ett 
jämställdhets- och likvärdighesperspektiv”.  Larsson, Håkan (2009),”Queering physical education: Between 
benevolence towards girls and a tribute to masculinity" . Larsson, Håkan, Redelius, Karin & Fagrell, Birgitta 
(2007),”Jag känner inte för att bli en…kille” - Om heteronormativitet i ämnet idrott och hälsa. 
20 Larsson, Håkan, Redelius, Karin & Fagrell, Birgitta (2007), ”Jag känner inte för att bli en…kille” Om 
heteronormativitet i ämnet idrott och hälsa”, i Utbildning och demokrati , vol 16, nr. 2, s. 103, 117, 134. 
21 Larsson, Håkan, Fagrell, Birgitta & Redelius, Karin (2009),”Queering physical education: Between benevolence 
towards girls and a tribute to masculinity”, i Physical Education and Sport Pedagogy , vol. 14, s. 14f. 
22 Gerdin, Göran (2015), ”The disciplinary and pleasurable spaces of boys’ PE – The art of distributions”, i European 
Physical Education Rewiev, s. 325. 
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 Genom en förflyttning från elevers könstillhörighet till lärares så visar Charlotta Einarsson 

att interaktionen mellan elev och lärare skiljer sig beroende på vilket kön läraren har23 och i 

kombination med Barbro Carlis forskning kring kvinnan som idrottslärare ur ett historiskt 

perspektiv blir detta intressant. Carli menar nämligen att kvinnan som lärare inom 

gymnastikämnet/idrottsämnet under århundraden har fått stå i skymundan och hon lokaliserar två 

olika epoker för kvinnligt idrottslärarskap: den segregerade och den integrerade epoken. I den 

segregerade epoken menar Carli att kvinnans plats gavs större utrymme, möjligheter och ett ”eget 

rum” medan den integrerande epoken, då samkönad undervisning infördes i den svenska skolan, 

innebar att kvinnornas ”eget rum” försvann och de istället fick anpassa sig efter männens sätt att 

bedriva undervisning.24 Även för lärare som är kvinnor kan således särundervisning vara fördelaktig 

då hennes roll som lärare inte nödvändigtvis behöver ske utifrån normen att männen sköter 

undervisningen i idrott och hälsa bäst. 

 Studier kring aktivitetens betydelse för genuskonstruktion har också varit föremål för 

forskning. Exempelvis visar en fransk studie gjord av Nicaise m.fl. att de flesta aktiviteter som sker 

i den franska idrottsundervisningen är mansorienterade och manligt kodade.25 Genom Anna Öqvists 

avhandling kan vi också få ett svenskt perspektiv på aktivitetens betydelse och hon menar att 

aktiviteten ”avgör och förfogar över makten att fastställa vilken femininitet och maskulinitet flickor 

och pojkar ska spela upp. Aktiviteten har också ett väsentligt inflytande för aktivering av 

genusgränser och igångsättning av gränsarbete.”26 Öqvist menar att genusskillnader är situationella 

och att aktiviteten påvisar dessa skillnader mest beroende på om den sker i lag/grupp eller 

individuellt.27 Även Daniel Alsarve, Johan Jacobsson och Jens Helgesson undersöker till viss del 

hur aktiviteten påverkar hur genus görs i idrott och hälsa och de visar att det hos idrott- och 

hälsalärare finns en utbredd uppfattning om en binär könsuppdelning som innehåller en slags intern 

rangordning mellan pojkar. Dessutom visar de att pojkar gynnas och ges bättre förutsättningar i 

undervisningen av att en prestations- och tävlingsinriktad hegemonisk maskulinitet främjas. Dessa 

bättre förutsättningar förutsätter dock att pojkar kan iscensätta sådana attribut och handlingar och 

verkar främjande inom denna hegemoniska maskulinitet. Sett ur ett genus- och maktperspektiv 

                                                
23 Einarsson, Charlotta (2003), Lärares och elevers interaktion i klassrummet: betydelsen av kön, ålder, ämne och 
klasstorlek samt lärares uppfattningar om interaktionen, s. 12, 65-79. 
24 Carli, Barbro (2004), The Making and Breaking of a Female Culture, s. 247f. 
25 Nicaise,Virginie; Cogérino, Geneviève; Fairclough, Stuart; Bois, Julien & Davis, Kathryn (2007), Teacher feedback 
and interactions in physical education: Effects of student gender and physical activities, i European Physical Education 
Review, s. 319-337.  
26 Öqvist, Anna (2010), ”Aktivitetens betydelse för hur kön görs i skolämnet idrott och hälsa”, i Svensk Idrottsforskning, 
nr. 1, s. 57. 
27 Öqvist (2010), s. 57. 
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menar de därför att orättvisa och ojämlika villkor riskerar att skapas i undervisningen.28 Detta 

examensarbete undersöker två olika aktiviteter och anlägger ett genusperspektiv på de båda. Mot 

bakgrund av Öqvists forskning kan således de två aktiviteter som undersöks i denna studie, dans i 

grupp och volleyboll i helklass, förstås i termer av att vara mekanismer som påverkar den språkliga 

produktionsapparaten av genus i ämnet. Dessutom kan vi mot bakgrund av Alsarve m.fl. förstå att 

pojkars gynnsamma förutsättningar kräver att pojkar faktiskt kan iscensätta attribut och handlingar 

som främjar dessa gynnsamma förutsättningar i ämnet. Genus görs således hela tiden och kräver 

någonting av eleverna. Dessa iscensättande handlingar och attribut kan i detta examensarbete också 

förstås som språkliga mekanismer som är en del av en genusapparat. 

 

2.4 Språk, genus & skola: positionering, iscensättning av genus & talutrymme 

Språkforskning som inspirerats av utvecklingspsykologen Lev Vygotskij har länge åskådliggjort de 

kopplingar som finns mellan språk, kultur och lärande.29 Olga Dysthe visar exempelvis att ett 

dialogiskt och flerstämmigt klimat i klassrummet är en nödvändighet för att fostra elever till 

demokratiska medborgare. Ett dialogiskt klassrum kan få som konsekvens att elever utvecklas till 

människor som kan lyssna in andras röster, ställa frågor och lyssna på andra perspektiv än sina 

egna, menar Dysthe.30 Vidare lyfter Peter Johnston hur lärares språkanvändning positionerar elever 

vilket påverkar lärandet. Han exemplifierar att om elever endast blir positionerade som frågesvarare 

blir konsekvensen att lärare endast positioneras som frågeställare. Ett sådant förhållningssätt 

begränsar kommunikationen och lärandet, menar Johnston.31 Niclas Månsson lyfter språkets roll i 

förhållande till att elever i skolan är fast under den rådande diskursens makt vilken inte lämnar ett 

lika stort utrymme till alla. Han pekar på att pedagogiska relationer mellan lärare och elever inte ska 

ha en funktion av förtryck, inordning eller social uppdelning. Istället handlar det om att söka 

hantera relationen mellan identitet och kommunikation, menar Månsson.32 Vidare visar Bettina 

Jobin att det svenska språket inte är ett könsneutralt språk utan istället innehar en tydlig manlig 

norm där ”han” länge varit det generiska pronomen, d.v.s. det allmänsyftande.33 I detta 

examensarbete kan generiska pronomen ses som en slags mekanism genom vilket en 

produktionsapparat av genus till viss del fungerar och därför tas hänsyn till i denna studie. 

                                                
28 Alsarve, Daniel, Jakobsson, Johan & Helgesson, Jens (2017), ”Idrottsundervisning och maskulinitetens hegemoni: 
Genus och inflytande i gymnasieskolans ämne ”Idrott och hälsa”, i Scandinavian Sport Studies Forum, nr. 8, s. 216. 
29 Säljö, Roger (2012), ”Den lärande människan - teoretiska traditioner” i Lundgren, Ulf P., Säljö, Roger & Liberg, 
30 Dysthe, Olga (1995), Det flerstämmiga klassrummet, s. 248 f. 
31 Johnston, Peter H (2012), Väl valda ord – Hur vårt språk påverkar barns lärande , s. 18 ff. 
32 Månsson, Niclas (2009), Didaktikens behov av ett ”experimentum linguae” - Om språkets klassificerande, 
manipulerande, inneslutande och uteslutande funktioner”,  s. 156 ff. 
33 Jobin, Bettina (2004), ”Svenskan är inte könsneutral”, i Språkvård 4/04, s. 22 f. 
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 I Rikard Jonssons avhandling gestaltas den språkliga kommunikation som sker mellan 

pojakr på en förortsskola. Jonsson menar att språkanvändningen består av ett slags utforskande av 

den egna könsidentiteten och om hur man är pojke på ”rätt” sätt.34 Detta ”rätta sätt” att vara pojke 

verkar således vara något som inte endast sker på lektionerna i idrott och hälsa, som Larsson m.fl. 

visade tidigare i denna översikt. Vidare pekar Jonsson på att det grova språkbruk, de sexistiska 

uttalanden som sker och de slangord som används egentligen döljer ett identitetsarbete som handlar 

om att fastslå en slags rangordning inom det egna gänget, vilket även Alsarve m.fl. pekade på. 

Dessutom visar Jonssons studie, bland annat, att det språkbruk som pojkarna har kan förstås som en 

revolt mot den normerande ”svenskhet” som råder i samhälle och skola. Denna norm och 

gemenskap är en gemenskap som dessa pojkar exkluderats från, menar Jonsson.35 Ett genomgående 

tema i detta examensarbete är det faktum att elever befinner sig i ett socialt samspel där de tvingas 

hantera könsnormer och att förhålla sig till att vara pojke eller flicka på ”rätt sätt”. För att kunna 

förstå relationen mellan språkanvändning och undervisning behöver således ungdomskulturer och 

ungdomars sätt att gruppera sig uppmärksammas. Den språkanvändning som sker inom sådana 

grupper påverkar undervisningssituationen vilket exemplifierats genom Jonssons sätt att diskutera 

grovt språkbruk, sexism och revolt mot svenskhet som norm. Det identitetsarbete som hela tiden 

pågår i undervisningen har följaktligen stor påverkan på språkanvändningen i densamme.  

 Forskning kring talutrymme och genus verkar vara utforskat i skolans värld men det finns få 

studier som berör ämnet idrott och hälsa specifikt. Per-Åke Rosvalls etnografiska analys av 

offentliga samtal i klassrummet visat att det främst är, vad han kallar, medelgoda pojkars röster som 

hörs. Följaktligen pekar Rosvall på att flickor och andra pojkar marginaliserades i klassrummets 

samtal.36 Nina Eliasson m.fl. menar att tidigare forskning visat att deltagande i klassrumsinteraktion 

varit beroende av kön och att pojkar fått mer utrymme än flickor och deras forskning ställer sig 

därför frågan huruvida detta fortfarande stämmer. De har undersökt lärare-elev interaktion i 

naturvetenskapliga klassrum och resultatet visar att pojkar fortfarande upptar störst interaktivt 

utrymme under lektionerna trots att flickor uppnår högre betyg i ämnet.37 I en studie gjort i Texas, 

USA visar dock Karen H. Weiller och Eva J. Doyle att i interaktionen mellan lärare och elever tar 

flickor tar mer initiativ till interaktion med läraren än vad pojkar gör. Samma studie visar också att 

lärare som var män inledde mer interaktion med flickor och att lärare som var kvinnor i större 

                                                
34 Jonsson, Rickard (2007), Blatte betyder kompis, s.26f. 
35 Jonsson, (2007), s. 112f, 85f, 93. 
36 Rosvall, Per-Åke (2013), Högljudda och tysta elever - Marginaliseringseffekter i gymnasieskolans klassrumssamtal, i 
Nordic Studies in Education, Vol. 32, pp. 63–76 Oslo. s. 64. 
37 Eliasson, Nina, Sørensen & Karlsson, Karl Göran (2016), Teacher–student interaction in contemporary science 
classrooms: is participation still a question of gender?, s. ?? 
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utsträckning tog initiativ till interaktion med pojkar.38 Vidare har Virginie Nicaise m.fl. pekat på hur 

tidigare internationell forskning kommit fram till att även lärare i idrott och hälsa interagerar mer 

med pojkar än med flickor under lektionerna. Dessutom menar de att forskning pekar på hur lärare 

ställer fler frågor till pojkar, de uppmuntrar pojkar för deras prestation men flickor för deras 

ansträngning och försök samt hur lärare tenderar att ge pojkar mer korrigerande feedback.39 

 

2.5 Sammanfattning av forskning 

Hur vi talar formar hur vi konstruerar genus och hur vi konstruerar genus formar hur vi talar. 

Sålunda finns det en stor relevans för att undersöka hur idrott- och hälsalärares språkanvändning 

bidrar till att producera och reproducera genus. Ett genomgående tema som går att skönja både i den 

forskning som gäller idrott och hälsa och i språkforskning i skolan generellt är det faktum att 

eleverna ständigt tvingas att hantera ett socialt samspel där könsnormer är vardag. På ett särskilt sätt 

pekar forskningen på den heterosexuella norm som råder i skolkontexten och hur elever får tampas 

med att vara flicka eller pojke på ”rätt sätt”. Genus verkar således iscensätta och konstruera normer 

som tenderar att värdera det heterosexuella högst. Forskare menar att en sådan ordning och struktur 

måste ifrågasättas och utmanas och ett förslag på hur detta skulle ske är genom särundervisning i 

ämnet. Judith Butler talar om också om en styrande heteronorm som hon menar kan undersökas 

genom analysbegreppet ’heterosexuell matris’ vilket är ett begrepp som används som teoretiskt 

ramverk i detta examensarbete och redogörs noggrannare för under rubriken med samma namn. 

Forskningen visar att det framför allt är flickor som förlorar på en rådande norm av detta slag. 

 Den tidigare forskningen visar att det framför allt är pojkars röster som hörs i 

undervisningen i skolan generellt och i ämnet idrott och hälsa specifikt. Detta påverkas också av 

aktivitetens utformning och hur läraren arbetar med monolog eller dialog samt hur lärarens 

kommunikation positionerar eleverna på olika sätt. Flera forskare lyfter därför fram att det är en 

viktig pedagogisk fråga att arbeta med genusfrågor i undervisningen. Forskningen pekar vidare på 

att elever dagligen tvingas förhålla sig till olika diskurser och oskrivna regler gällande 

genuskonstruktioner och föreställningar om genus. Sådana diskurser och oskrivna regler ses i detta 

examensarbete som logiker som påverkar språkanvändningen i ämnet idrott och hälsa och det är av 

vikt att identifiera just dessa för att kunna skapa en jämlik undervisning i ämnet. 

 Denna studie designas som en fallstudie och tar avstamp i de ovan nämnda mönster som 

tidigare forskning på fältet har visat och söker beskriva och förklara de olika mekanismer och 

strukturer som styr lärares språkanvändning och på vilka språkliga villkor som flickor och pojkar 

                                                
38 Weiller, Karen H. & Doyle, Eva J. (2000) Teacher-Student Interaction: An Exploration of Gender Differences in 
Elementary Physical Education, s. 44. i Journal of Physical Education, Recreation & Dance, 71:3, 43-45. 
39 Nicaise,Virginie m.fl. (2007), s. 319-337. 
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rör sig på den arena vi kallar idrott och hälsa. För att söka förklara dessa mekanismer används 

Butlers genusteori som ett teoretiskt ramverk för studien, en teori som fördjupas i följande avsnitt.  

 

3. Teoretiskt ramverk 

Detta examensarbete tar sin utgångspunkt i ett poststrukturalistiska perspektiv och i Judith Butlers 

förståelse av genus som ”något komplext vars fullständigande alltid skjuts upp så att det aldrig helt 

är vad det är vid någon given tidpunkt”.40 Att söka förstå genuskonstruktioner och iscensättningar 

av genus genom språkanvändningen i idrott och hälsa är ur ett Butlerskt perspektiv således av 

komplex karaktär, men blir relevant för att förstå varför tidigare forskning på området beskriver 

sådana stora skillnader mellan flickor och pojkar. Som tidigare nämnt menar Butler att genus inte 

endast bör ses som något kulturellt tilldelad och på förhand givet kön utan måste också synliggöra 

den produktionsapparat varigenom könet faktiskt blir till.41 Denna studie beskriver och analyserar 

några av de mekanismer som är med och påverkar denna produktionsapparat.  

 Butlers argumenterar för att kön är en kategori som är kulturellt konstruerad och egentligen 

lika föränderligt som genus. Om då könet redan är en genuspräglad kategori menar Butler att det 

inte blir meningsfullt att definiera genus som könets kulturella tolkning. Vidare pekar Butler på att 

genuskonstruktion kan vara någonting som är drastiskt oberoende av könet och att det följaktligen 

kan ses som en slags konturlös fri artefakt som är oberoende av definition och tillhörighet. 

Konsekvensen av detta blir att kategorin kvinna och feminin lika gärna kan vara ett uttryck för en 

manlig kropp som en kvinnlig och att man och maskulin således kan följas av en kvinnlig kropp 

såväl som en manlig.42 Historiskt sett har den manliga kroppen varit den kropp som varit 

normerande inom idrottande och fysisk aktivitet. Den manliga kroppen har setts som stark och 

smidigt, lämpad för tungt kroppsarbete medan den kvinnliga kroppen har förknippats med lugna 

och estetiska rörelser. Till viss del finns dessa föreställningar fortfarande kvar, både i samhället och 

i ämnet idrott och hälsa.43 Med Butlers perspektiv menar jag istället att sådana föreställningar kan 

ses som flytande och upp till varje individ att gestalta. En kvinnlig kropp kan gestaltas, eller med 

Butlers terminologi, iscensättas som både maskulin och feminin och vice versa. 

 

3.1 Användningen av postrukturalism, performativitet & den heterosexuella matrisen 

Poststrukturalistisk teori har sina rötter inom lingvistiken och studerar därför mestadels talade eller 

skrivna ord där begreppet ”tecken” utgör grunden för analys. Ett tecken kan exempelvis vara ord, 

                                                
40 Butler (2007), s. 67. 
41 Butler (2007), s. 56 f. 
42 Butler (2007), s. 55 f.  
43 Se exempelvis Larsson, Håkan & Fagrell, Birgitta (2010), Föreställningar om kroppen: kropp och kroppslighet i 
pedagogisk praktik och teori. 
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uttryck eller påståenden och en poststrukturalist är intresserad av att undersöka hur dessa tecken är 

organiserade och hur den strukturella relationen mellan tecken och den kontext och situation som 

tecknet uppenbarar sig i tar sig i uttryck. Relationen mellan strukturen och kontexten kallas för 

diskurs, ett uttryck som ofta förknippas med poststrukturalism i allmänhet och Michel Foucault i 

synnerhet.44 Detta examensarbete använder den poststrukturalistiska teoribildningen genom att 

analysera de talade tecken som sker på lektionerna i idrott och hälsa och söker förstå dem i relation 

till just den kontexten. Jag menar att sådana tecken också kan analyseras utifrån Butlers teori om 

genus som något performativt. Ett performativt perspektiv innebär att positioner och kön skapas 

genom språket. Uttrycket är hämtat från filosofien J.L Austins sätt att se på språket som omfattar 

”talhandlingar” och ”performitiver” vilket innebär att språket inte bara handlar om saker som tänks 

och sedan sägs utan att samtal och ord kan ses som handlingar.45 Således är det inte blott ord som 

undersöks i denna studie, utan användning av ord i ett visst sammanhang som kopplas till spatialitet 

och temporalitet. När Rikard Jonsson diskuterar Butlers genusteori i användandet av begreppet 

performativitet menar han att ”det som vi tar för givet om exempelvis kön kräver i själva verket ett 

arbete eller en iscensättning för att upprätthållas som självklart och givet”.46 Sarah Salih förtydligar 

Butlers sätt att se på performativitet och förklarar att sättet att förpacka genus i termer av 

performativitet inte handlar om att endast se genus som en slags teater eller iscensättning av en 

skådespelare som väljer sitt eget manus utan teoretiserar istället genus i språkliga och diskursiva 

termer. Manuset som iscensätts väljs inte endast av skådespelaren utan även av regissören och 

formas av de andra skådespelare som deltar i iscensättningen. Butler menar att genus är ett 

handlande snarare än ett varande, ett verb och inte ett substantiv, vilket betyder att subjektet skapas 

genom genus som en effekt av diskursen. Diskursen finns alltid först, menar Butler, och därför råder 

ett tvärtom-förhållande mellan ”orsak” och ”verkan”.47  

 Flera forskare som studerat genuskonstruktioner i idrott och hälsa har använt sig av Butlers 

begrepp ”den heterosexuella matrisen”. Butler menar nämligen att begär är en av de starkaste 

dragen som är med och formar en människas identitet och att detta begär regleras inom en 

heterosexuell matris. Butler menar att vi befinner oss i ett ytterst komplext samspel mellan diskurser 

och makt och hon lyfter fram en slags sanningsregim som är grundad och erkänd av ett 

maktpolitiskt system som reglerar och styr hur vi uppfattar och föreställer oss kön och sexualitet. 

För att synliggöra dessa regleringar inom systemet så använder Butler begreppet ”den 

heterosexuella matrisen” i vilken både språkliga och kroppsliga handlingar ingår. I denna matris 

                                                
44 Larsson, Håkan & Quennerstedt, Mikael (2012), Understanding Movement: A Sociocultural Approach to Exploring 
Moving Humans, i Quest, 64:4, s. 283-298. 
45 Jonsson (2007), s. 24, 36. 
46 Jonsson (2007), s. 29. 
47 Butler, Judith (2004), The Judith Butler Reader/edited by Sara Salih with Judith Butler, s. 90 f. 
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deltar vi, ibland frivilligt och ibland ofrivilligt, som handlande och talande subjekt.48 Det begär 

Butler talar om är följaktligen inte biologiskt betingat utan kulturellt och i en skolkontext påverkar 

detta vilken undervisning som möjliggörs och vilken som förhindras. Hur och om denna 

heterosexuella matris kommer i språkligt uttryck i ämnet idrott och hälsa undersöks i detta arbete. 

 Vilka slutsatser kan då detta examensarbete dra utav Butler genusteori? Först och främst 

handlar det om det om att förstå att genus är komplext och kan analyseras och diskuteras utifrån 

många olika perspektiv och ansatser. Denna undersökning kan endast dra slutsatser om det fenomen 

som studerats i detta specifika fall och har inga ambitioner att kunna göras empiriskt 

generaliserbart. 

 För det andra används främst två begrepp och analysredskap av Butler: 1), det performativa 

perspektivet på genus som innebär att genus skapas genom våra språkliga och kroppsliga 

talhandlingar och iscensättningar samt 2), begreppet heterosexuell matris som hänvisar till att 

undervisning sker inom ramen för en heterosexuell norm vars ramverk vi måste förhålla oss till för 

att till exempel vara flicka eller pojke på ”rätt sätt” och för att kunna ta del av undervisningen. Med 

utgångspunkt i Butlers teori förstår jag lärares språkanvändning som en slags ”produktionsapparat 

varigenom könet överhuvudtaget blir till”49 och genom denna förståelse lokaliseras och analyseras 

de olika performativa tecken (poststrukturalistiskt) som utspelar sig under två olika lektioner i idrott 

och hälsa. Genom en sådan analys kan jag beskriva hur lärare talar och vilka potentiella 

konsekvenser detta kan ha för hur elever tilldelas utrymme och får likvärdig tillgång till 

undervisningen. Butlers begrepp används som teoretiskt ramverk för denna studie och presenteras 

som en av de mest kända genusteoretikerna på området. Detta betyder dock inte att hon alltid står 

oemotsagt utan hennes teorier och sätt att använda dem har stött på kritik av många.50 I denna studie 

ses dock begreppen performativitet och heterosexuell matris som fruktbara för undersökningen och 

används såldes.  

 

4. Metod 

Inom ramen för detta metodavsnitt diskuterar jag de olika val som lett till studiens design, metod, 

urval och etiska överväganden. Avslutningsvis i detta avsnitt redovisar och diskuterar jag hur den 

analytiska metoden gått till. I metodavsnittet diskuterar jag flytande de överväganden som gjorts 

under undersökningens gång och således finns det ingen separat metoddiskussion då den integreras 

under dela olika rubrikerna i avsnittet.  

                                                
48 Butler, Judith (2007), s. 8 ff. 
49 Butler (2007), s. 56. 
50 Se exempelvis The Butler Reader av Judith Butler och Sara Salih där den kritik Butler mött tas upp. Argument och 
begrepp förtydligas och förklaras ytterligare av Butler och Salih.  
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4.1 Design 

Då detta examensarbete vill bringa både en djupare och bredare förståelse kring lärares språkbruk ur 

ett genusperspektiv samt elevers uppfattning och upplevelse av detta språkbruk utgår studiens 

design efter dessa förutsättningar. Studien är en fallstudie och en sådan form av forskningsdesign 

utgår från att förståelse av mänsklig aktivitet kräver en analys av utveckling över tid men också en 

analys kring den miljö och den kontext som denna aktivitet utförs i. Syftet är att skapa en holistisk 

förståelse för ett flertal olika problem och hur dessa relateras till en särskild grupp, verksamhet eller 

särskild individ. Dessa problem undersöks ofta genom flera olika metoder och över en längre 

tidsram.51 Detta examensarbete har dock inte tillräckligt med utrymme för att undersöka språkbruk 

inom idrott och hälsa över en längre tid men önskar skapa en djupare förståelse kring språkliga 

problem som är relaterade till genus i undervisningen i idrott och hälsa. 

 

4.2 Mixed methods ur en feministisk vinkel  

Insamlingsmetoden för denna studie är en mixed methods där både ett kvantitativt och kvalitativt 

angreppssätt anammas. Studiens olika delar löper parallellt med varandra och kvantitativa data 

analyseras tillsammans med kvalitativa data och vice versa. Detta för att kunna analysera hur 

mycket talutrymme flickor och pojkar ges under lektioner i idrott och hälsa, samt om de 

mekanismers som styr vad och hur lärare talar till och med flickor respektive pojkar. Även elevers 

uppfattning och upplevelse av detta språkbruk ingår i undersökningen vilken karaktäriseras av 

kvantitativ metod. Detta sätt att samla in datamaterial med flera olika metoder kan kallas 

triangulering och bidrar förhoppningsvis till att resultatet styrks. En risk med triangulering kan dock 

vara att det motsatta upptäcks; nämligen att de olika insamlingsmetoderna visar olika svar på 

forskningsfrågorna.52 För att undvika att datainsamlingen spretar åt olika håll har därför 

observationsschema och elevenkäter utformats tillsammans och intervjuguiden till läraren har i sin 

tur formats av de observationer som gjorts. Staffan Larsson menar att en viktig del av den 

kvalitativa forskningen är att redovisa den förförståelse av olika perspektiv som man som forskare 

går in i sin forskning. Ur ett hermeneutiskt perspektiv menar han att data alltid är beroende av 

perspektiv och tolkning och han menar att kvaliteten på kvalitativ forskning ökar om 

utgångspunkten för den tolkning som sker är redogjord för i forskningen så att den också kan vara 

tillgänglig för att granskas kritiskt.53 Min utgångspunkt för detta examensarbete finns i ett 

                                                
51 Jones, Ian (2015), Research methods for Sports studies, s. 119.  
52 Jones (2015), s. 135 f.  
53 Larsson, Staffan (2005), ”Om kvalitet i kvalitativa studier”, i Nordisk Pedagogik 25:1, s. 4. 
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feministiskt och normkritiskt perspektiv på undervisningen och således väljer jag att öppet anamma 

ett sådant perspektiv som teoretiskt ramverk i studien.  

 Studien anammar även mixed methods ur en feministisk forskningsvinkel, vilket Abigail J. 

Stewart och Elizabeth R. Cole visar är en relativt vanlig metod inom den feministiska forskningen. 

En av anledningarna till detta är att den feministiska forskningen ofta har som utgångspunkt i en 

kritik av ett visst socialt fenomen och uppmärksammar att vissa grupper ibland utelämnas både i 

samhället och inom forskning. Detta examensarbete pekar just på ett sådant problem där forskning 

visar att flickor får mindre utrymme på lektionerna i idrott och hälsa. En sådan problematik skulle 

också ur ett feministiskt perspektiv kunna ha sin grund i sociala samhällsstrukturer. Den 

feministiska inriktningen präglas ofta av pluralism och att sanning inte är konstant utan kan variera 

beroende på vilka perspektiv den ses igenom och Stewart och Elizabeth lyfter att detta är en 

ytterligare anledning till att många feministiska forskare lyfter fram mixed methods som en gångbar 

metodologi.54 Nedan presenteras de tre olika insamlingsmetoder som används; videoobservation, 

reflektionsintervju samt reflektionsenkät. 

 

4.3 Datainsamlingsmetoderna 

Huvuddelen av denna studie fokuserar datainsamling via videoobservationer där både kvantitativ 

och kvalitativ data används. Då flera olika variabler undersöks i denna studie rekommenderar Jones 

att man använder någon form av inspelningsapparatur för att sedan kunna analysera resultatet i 

efterhand. Han menar att det är svårt att bara med ögat under ett tillfälle registrera all den 

information man söker genom en observation.55 Jag har undersökt kvantitativa data som handlar om 

inom vilka olika kategorier lärarens språkanvändning befinner sig, hur mycket talutrymme eleverna 

får och om detta skiljer sig åt beroende av kön. Denna form av kvantitativt språkbruk sker ofta och 

regelbundet under en lektion och för att kunna uppfatta allt som sägs och kunna gå igenom det 

många gånger valde jag att använda mig av videoobservationer. Med en videoinspelning kan jag 

exempelvis räkna hur ofta flickor får ordet eller hur ofta läraren ställer en fråga till pojkar. 

Samtidigt som kvantitativa data samlades in så lades tonvikten ändå på de kvalitativa mönster och 

tendenser som upptäcktes gällande språkanvändning. De kvantitativa data som samlades användes 

som inramning av studiens syfte och presenteras för att ge läsaren en större förståelse för 

problemområdet. Stewart och Cole visar att en sådan ansats, att använda kvantitativa data för att 

rama in och kontextualisera kvalitativa frågor, är ofta förekommande inom den feministiska mixed 

                                                
54 Stewart, Abigail & Cole, Elizabeth (2007), ”Narratives and Numbers: Feminist Multiple Methods Research” i Hesse-
Biber, Sharlene Nagy (red.), Handbook of Feminist Research, s. 328 f. 
55 Jones (2015), s. 207f. 
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methodsforskningen.56 Dessutom kunde vissa statistiska analyser göras av dessa kvantitativa data 

för att främst visa på signifikansnivåer. 

 Videoinspelningen skedde med hjälp av tre olika kameror där en filmade hela idrottshallen 

för att få en överblick kring vad som sker under lektionen. I lektionen i dans befann sig dock vissa 

grupper i andra mindre grupprum och de syntes således inte på video hela tiden, men interaktionen 

med läraren filmades med hjälp av de andra två filmkamerorna. Läraren hade en GoPro-kamera 

fastsatt på bröstet som mestadels filmade eleverna och gjorde att allt som läraren sa spelades in och 

jag använde en handkamera för att filma lärarens rörelsemönster och interaktion med eleverna. 

Datamaterial från tre olika kameror utgör följaktligen grunden för videoobservationerna i denna 

studie. Det svåraste med denna del i metoden var att filma med handkameran för att få med lärarens 

rörelsemönster och framför allt för att se hur läraren vände sitt ansikte till eller från eleverna. Ibland 

hamnade jag bakom läraren och då var det svårt att se vart hon riktade blicken. Detta blev bättre 

under andra lektionen då jag fått syn på problematiken under analysen av den första lektionen. En 

annan svårighet var att vidvinkeln på helsalskameran inte var tillräckligt vid för att kunna filma hela 

salen och således syntes inte alla grupper i bild med det kameran vilket kan göra analysen lite skev. 

För att hjälpa upp detta underlättar ju dock materialet från handkameran och lärarkameran vilka 

båda ger en bred bild av lektionsinnehållet och i analysen är det främst dessa kameror som använts. 

Helsalskameran har dock varit till stor hjälp för att få en helhetsbild av lektionen, interaktionen och 

lärarens rörelsemönster. Ljudupptagningen från lärarens kamera har varit väldigt bra och således 

har allting som läraren sagt kunnat spelas in, dock har vissa saker som eleverna sagt inte alltid 

hamnat med på den kameran men oftast har detta kunnat kompletteras med hjälp av handkameran 

eller helsalskameran. Dessa tre har fungerat kompletterande till varandra, vilket också varit syftet.  

 I slutet av de videofilmade lektionerna svarade eleverna på en kortare reflektionsenkät. 

Enkäten utformades med inspiration från Håkan Larsson m.fl. rapport ”Jämställda villkor i idrott 

och hälsa - med fokus på flickors och pojkars måluppfyllelse”57 men modifierades för min studies 

syfte. Enkäten utformades till att bestå av åtta frågor där fyra frågor handlade om den lektion de 

precis deltagit i och fyra frågor berörde idrott och hälsa generellt. De sju första frågorna utformades 

i en likertskala där eleverna fick ta ställning till huruvida de upplevde att påståendena stämde helt, 

delvis, inte alls eller ingen åsikt. Den sista frågan hade sju stycken underfrågor där eleverna fick 

rangordna på en skala från 0-5 hur läraren oftast talar med eleven i olika situationer. Denna 

reflektionsenkät finns bifogad som bilaga 2. Utformningen av enkäten gjordes i syfte att skapa 

frågor som fick eleverna att reflektera kring den lektion de just deltagit för att jag sedan skulle 

                                                
56 Stewart & Cole (2007), s. 332 f. 
57 Se Skolverket (2010), Jämställda villkor i idrott och hälsa - med fokus på flickors och pojkars måluppfyllelse: På 
pojkarnas planhalva. 
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kunna jämföra elevernas upplevelse av lektionen med min observation. Dessutom fanns det frågor 

som berörde idrott och hälsa generellt dels för att upptäcka om just dessa lektioner skilde sig åt 

dramatiskt från hur det brukar se ut, och dels för att söka upptäcka ett genusmönster kring hur 

flickor och pojkar upplever interaktionen och talutrymmet i idrott och hälsa. Dessa frågor 

formulerades i en pilotundersökning som delades ut till en homogen grupp volleybollutövande 

flickor innan den delades ut till eleverna i de riktiga klasserna och lärdomen var att det är svårt att 

låta en annan typ av urvalsgrupp svara på frågor som är tänkta till en skolkontext. 

Föreningsidrottens form av kommunikation och talutrymme skiljer sig åt från skolans, i alla fall i 

detta specifika fall, men det var viktigt att få respons på frågornas utformning och tydlighet från 

denna grupp. Frågorna reviderades efter denna pilotstudie på så vis att dels lade till några fler frågor 

och dels genom att de förtydligades exempelvis genom att ändras från ”läraren talade ofta med/till 

mig under lektionen” till bara ”läraren talade ofta med mig”. Detta för att några av respondenterna 

påpekade att skillnaden mellan ’med’ och ’till’ faktiskt syftar på två olika saker och att de därför 

upplevde frågan som otydligt ställd. En pilotundersökning bidrar till att öka kvaliteten på 

undersökningen genom att validiteten ökar.58 

 Även läraren fick en stund till reflektion kring språkanvändningen under de specifika 

lektionerna genom en kort reflektionsintervju som jag filmade efter lektionens slut. De frågor som 

ställdes handlade dels om huruvida lektionen kunde ses som representativ för en ”vanlig” lektion 

eller ej och dels om hur läraren uppfattade interaktionen med eleverna och sin språkanvändning i de 

två olika momenten dans och volleyboll. Dessa intervjuer var kortfattade och skedde i direkt 

anslutning till lektionerna. En vecka efter att båda lektionerna genomfördes och analysen av 

lärarens språkanvändning hade påbörjats träffades vi igen för en ytterligare intervju i syfte att 

fördjupa förståelsen av språkanvändningen. Inför denna intervju utformades en intervjuguide med 

semistrukturerade frågor för att lämna utrymme för läraren att resonera kring några videoklipp som 

visades och situationer som återberättades. Den uppföljande djupintervjun var dock svår att 

genomföra i den mån jag hade tänkt och mestadels berodde det på att både jag som ställde frågor 

och läraren som svarade tenderade att komma in på frågor och problematik som egentligen 

hamnade utanför den frågeställning som präglar denna studie. Det var svårt att hålla intervjun inom 

ramarna för språkanvändning, talutrymme och genuskonstruktion. De frågor som läraren svarade på 

hjälpte mig dock ur ett analytiskt perspektiv då hennes svar förklarar bakomliggande faktorer som 

videoobservationerna allena inte visar.  

 Datainsamlingsmetoden består således av tre olika metoder som alla fokuserar på lärares 

språkanvändning och fördelning av talutrymme ur ett genusperspektiv i ämnet idrott och hälsa. 

                                                
58 Jones (2015), s. 164 f. 
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Huvudsakligen består datan av videoobservationer av arbetsområdena dans och volleyboll men 

kompletteras och kryddas extra av reflektionsenkäter till eleverna samt intervjuer med läraren.  

 

4.4 Urvalsmetod 

Denna studies ambition är att gå djupt och studera språket i en specifik undervisningsmiljö och 

strävar inte efter att kunna generalisera kring resultatet vilket gör att urvalet inte är särskilt stort. En 

lärare som är kvinna på en högstadieskola och de elever hon undervisar i årskurs 8 utgör 

studieobjekt och har valts ut genom ett bekvämlighetsurval via personlig kontakt med läraren. Ett 

bekvämlighetsurval av detta slag är å enda sidan problematiskt då en informant med personliga 

kopplingar till forskaren kan påverka datainsamlingens resultat. Å andra sidan är denna form av 

urval nästan det enda möjliga för att överhuvudtaget få till en studie av detta slag då dels tiden för 

forskaren är begränsad men också är den tid som lärare kan ställa till förfogande knapp. Många 

lärare vittnar om tidsbrist i både undervisning och planeringstid och utan personliga kopplingar till 

lärare är det otroligt svårt att få tillgång till deras undervisning. Det faktum att jag väljer endast en 

kvinna ser jag till viss del som problematiskt då jag egentligen inte vill riskera att presentera en 

ensidig berättelse om språkanvändning och genus. Dock är detta examensarbete tidsbegränsat och 

för att verkligen kunna gå in på djupet i frågan anser jag att det blir mer tyngd åt undersökningen 

om den kan fokusera endast en lärare men två olika lektionsinnehåll. Istället för att se skillnader och 

likheter mellan olika lärares språkanvändning fokuserar jag istället på likheter och skillnader i en 

lärares språkanvändning i två olika aktiviteter. På skolan undersöktes samma klass under två olika 

lektioner där den ena var dans i mindre grupper och den andra var volleyboll i helklass. Dessa båda 

undervisningssituationer bjöd på två olika kommunikationsvägar för läraren där dansen mer 

fokuserade på grupparbete och den andra fokuserade helklassinstruktioner i volleyboll. Urvalet av 

två olika lektionsinnehåll är såldes av yttersta relevans för studien. Dessutom hävdar forskare att 

dans kan genuskodas som en feminin aktivitet medan bollspel kan ses som mer maskulin vilket kan 

utgöra en analytisk poäng.59 Staffan Larsson menar att det inte går att generalisera en fallstudie till 

ett annat fall60, men jag menar att en viss teoretisk generalisering ändå går att göra utefter 

aktiviteterna dans och volleyboll. Ur perspektivet att teoretiska generaliseringar kan göras utifrån 

dessa två aktiviteter som sådana vi känner igen ger också mer styrka till undersökningen än om 

aktiviteterna varit simhopp och enduro vilka är aktiviteter som inte är särskilt förekommande i 

undervisningen. Volleyboll och dans är aktiviteter som de flesta lärare i idrott och hälsa någon gång 

undervisar i och således kan vissa generaliseringar göras i relation till dessa aktiviteter. Det går 

                                                
59 Se exempelvis Öqvist (2010) och Alsarve m.fl. (2017). 
60 Larsson (2005), s. 19.  
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följaktligen att säga någonting om skapandet av genus i volleyboll i helklass och dans i mindre 

grupper, men jag gör inte anspråk på att säga någonting om idrott och hälsa generellt.  

 Läraren som studien följer är kvinna, behörig lärare i idrott och hälsa samt matematik och 

har arbetat som lärare snart 20 år. I detta examensarbete är hon givetvis anonym och hänvisas till 

som ’läraren’ eller ’hon’. Läraren arbetar på en skola med ungefär 630 elever från årskurs F-9 i en 

stor stad i Sverige. De elever hon undervisar går i årskurs 8 och består av 26 elever varav 11 är 

flickor och 16 är pojkar.  

 

4.5 Etiska överväganden 

I en observationsstudie som använder videoinspelning ställs höga krav på samtycke från elever och, 

om de är under 15 år, deras målspersoner. Det är således också viktigt hur projektet och studien 

presenteras så att elever och lärare vill delta i studien och då anser jag att det viktigaste för elever 

och lärare att veta är det så kallade nyttjandekravet som handlar om att det insamlade 

videomaterialet inte kommer att användas till något annat än i studiesyfte och att ingen obehörig 

person kommer att titta på materialet. Bryman visar att nyttjandekravet och samtyckeskravet också 

kompletterats av informationskravet och konfidentialitetskravet.61 Elever och lärare i denna studie 

måste helt enkelt få information om studien och dess syfte, de måste ha möjlighet att ge sitt 

samtycke att delta i studien och deras deltagande måste vara anonymt och värna integriteten. De 

gånger som elevers namn förekommer i analysen av datamaterialet är de givetvis fingerade för att 

säkerställa elevernas anonymitet. Elever som blir filmade under lektioner i idrott och hälsa kan 

dessutom uppleva att olika aktiviteter är olika känsliga och kanske kan samtycka till att bli filmad 

under vissa aktiviteter men inte andra. Dessa övervägande gjordes i samband med att aktiviteterna 

valdes i samråd med läraren. Läraren menade att dans ofta kan ses som lite extra känsligt men att 

hon ändå upplevde den valda klassen som tillräckligt trygg för att vilja ställa upp i studien. 

Volleybollektionen menade läraren inte var känslig i samma utsträckning och därmed, trodde hon, 

var problemfri. Detta gjorde att vi tillsammans valde att fokusera på dans och volleyboll. Dessutom 

var det viktigt för mig att poängtera att det i första hand var lärarens språkanvändning som 

studerades och inte elevernas. Till största del är lärarens språkanvändning föremål för studien men 

då jag ser språkanvändning i relation till genus som en talhandling så är elevernas medverkan i detta 

handlade en förutsättning för studien. Detta behövde dock kommuniceras tydligt och därför besökte 

jag själv klassen för att berätta om studiens syfte och tydliggöra deras roll i densamme. Ett besök av 

ett sådant slag var viktigt för att minimera frågetecken kring studiens syfte och utformning. Jag tror 

                                                
61 Bryman, Alan (2008), Samhällsvetenskapliga metoder, s.131 ff. 



 21 

också att det var av vikt att eleverna fick ett ansikte på mig innan det var dags för själva 

datainsamlingen.  

 Vidare har jag under datainsamlingens gång varit mån om elevernas integritet särskilt i ett 

ämne som idrott och hälsa där kroppen ofta står i fokus. De moment som studerades var dans och 

volleyboll och i dessa får kroppen stort utrymme och det kändes därför av vikt att påpeka för 

eleverna att jag inte analyserade deras rörelsemönster eller kunskaper, utan, som nämnt ovan, 

lärarens språkbruk. Att undersöka lärarens språkbruk ur ett genusperspektiv ställer också etiska 

överväganden kring informationen av studien på sin spets. Hur mycket information om vad jag 

skulle undersöka skulle jag berätta för läraren? En viss risk fanns ju att läraren skulle försöka 

modifiera undervisningen och formulera instruktioner eller feedback på ett annat sätt än vad som är 

det ”vanliga”. Då mitt förtroende för läraren är stort valde jag dock att vara tydlig med mina 

intentioner och förklarade att jag ville undersöka språkbruket i olika moment, gruppmoment och 

helklassmoment, samt att jag fokuserade på ett tydligt genusperspektiv. Informations- och 

medgivandebrevet till läraren finns bifogat som Bilaga 7 och medgivandeblanketten till eleverna 

som Bilaga 6. Medgivandeblanketten delades ut till alla 26 elever varav 22 godkände att lektionerna 

och de själva filmades. En elev godkände att lektionen kunde filmas och att hens röst spelades in 

men ville själv inte synas på filmen vilket krävde etiska överväganden av mig och läraren. Under 

danslektionen löstes detta genom att elevens dansgrupp arbetade i ett separat rum från idrottshallen 

och när läraren och jag besökte deras grupp höll läraren för den kamera som var placerad på hennes 

bröst och jag filmade endast läraren och inte eleverna. På så vis kom hen inte med på filmen men 

hens röst och interaktion var med. Under lektionen i volleyboll samtalade läraren med samme elev 

som då tyckte att det var okej att bli filmad i helklass vilket gjorde att vi använde alla kameror men 

jag var försiktig med handkameran. Eleven medgav att lärarens kamera och helsalskameran var 

igång eftersom de inte filmade endast hen specifikt utan hela gruppen tillsammans. Det var också 

tre elever som inte lämnade in medgivandeblanketten men dessa elever deltog inte på någon av 

lektionerna vilket därför inte utgjorde något hinder för datainsamlingen. Det inspelade video- och 

ljudmaterialet har raderats från minneskorten i kamerorna direkt efter att de lagts in på en säker 

lagringsserver dit endast jag har lösenord. På så vis har ingen annan kunnat ta del av det inspelade 

materialet.  

 I slutet av varje lektion fick eleverna fylla i en reflektionsenkät vilken de uttryckte samtycke 

i genom att fylla i den. Jag informerade att enkäten var frivillig och anonym och att eleverna när 

som helst kunde avbryta deltagandet eller välja att inte svara på alla frågor. Jag uttryckte dock att 

enkäten var av stor vikt för mitt arbete och de allra flesta eleverna valde att fylla i den.  
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4.6 Analysmetod  

I detta avsnitt redogörs det för hur analysen av de två lektionerna gått tillväga. Analysen har till viss 

del följt en fenomenografisk analysmodell vilket redogörs för av Fejes och Thornberg.62 Analysen 

av de båda lektionerna har följt samma mönster och presenteras därför tillsammans. 

 

Steg 1 - att bekanta sig med materialet 

I det första steget i analysen tittade jag igenom alla tre filmer, handkamera, helsalskamera samt 

lärarens kamera, samtidigt och i synk för att få en överblick av lektionen och för att se att all 

inspelning fungerat. På detta sätt kunde jag också se de delar av danslektionen som jag inte varit 

med på då jag hela tiden följt lärarens rörelsemönster. Genom denna första del så kunde jag höra 

hur läraren använde språket, följa hennes rörelsemönster och jag kunde ur ett fågelperspektiv 

överblicka hela lektionsupplägget. I detta första steg gjorde jag några kortare anteckningar kring ord 

eller händelser som var särskilt påtagliga men dessa var få. 

 

Steg 2 - att räkna, räkna & räkna 

I steg två av analysen använde jag ett observationsschema där jag räknade bland annat hur många 

gånger läraren tilltalade elever med namn, i vilken utsträckning läraren ställde frågor osv. Denna 

observationsmall finns under Bilaga 1. Under denna process i analysen la jag också till en kategori 

som handlade om vad läraren sa till de olika dansgrupperna och volleybollgrupperna som eleverna 

var indelade i. Ofta talade läraren inte direkt till en elev i gruppen utan ställde frågor till hela 

gruppen och gav dem alla feedback vilket gjorde det angeläget att också räkna dessa tilltal. Denna 

kvantitativa analys gjordes två gånger för att säkerställa att jag uppfattat och räknat rätt. Denna del 

av analysen var svår då det är svårt att kategorisera alla saker som läraren säger. Vissa 

språkhandlingar är så subtila att de är vanskliga att kategorisera. I denna analysdel fokuserades bara 

att läraren ställde frågor, gav feedback eller instruktioner och inte vad hon sa eller hur hon sa det. I 

denna analysdel var den styrande frågan ’I vilken utsträckning ges flickor och pojkar talutrymme 

under lektionerna i idrott och hälsa?’. 

 

Steg 3 - analysera enkätdata 

Under steg tre i analysen fokuserade jag på att analysera de enkäter som eleverna svarat på. Detta 

gjordes med hjälp av dataprogrammet SPSS och enkätsvaren analyserades med ett chi2-test som 

analyserar den statistiska signifikansen av materialet. Resultatet presenterades sedan med hjälp av 

korstabeller där elevernas angivna kön gjordes till den variabel som ställdes i relation till alla frågor 
                                                
62 Dahlgren, Lars-Ove & Johansson, Kristina (2014) ”Fenomenografi” i Fejes, Andreas & Thornberg, Robert (red.), 
Handbok i kvalitativ analys,s. 167. 
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i enkäten. Den styrande frågan i denna del var ’Hur upplever eleverna att lärarens språkanvändning 

och fördelning av talutrymme?’. I detta steg jämfördes alla svar från det första tillfället med det 

andra tillfället. 

 

Steg 4 - att finna data och att koppla samman data 

I steg fyra i analysförfarandet jämfördes de kvantitativa data som jag identifierat genom 

videoobservationen med de kvantitativa data som elevernas enkätsvar visat. I samband med detta 

målades ett mönster upp som också kunde relateras till varandra och på så vis utgöra ett slags 

ramverk för den fortsatta analysen. I detta steg klippte jag ut passager och citat i de olika 

transkriberingarna som på ett särskilt sätt svarade på de frågor jag ställde. Detta kallar Fejes och 

Thornberg för kondensation.63 I detta steg försökte jag också att koppla samman sådana passager 

och beskrivande citat från videoobservationen och intervjuerna med läraren vilket möjliggjorde för 

en bredare förståelse för de situationer jag sett på videon. Under steg 4 kunde jag såldes koppla 

samman den interaktionella nivån med erfarenhetsnivån. De frågor som styrde denna analys var 

bland annat ’Vad säger lärare till flickor respektive pojkar under lektionerna i idrott och hälsa? Hur 

sägs detta och varför?’, ’ Vad tänker läraren om sin språkanvändning och dess genuspåverkan?’ 

samt ’Hur skiljer sig lärares språkbruk åt beroende av vilken aktivitet som bedrivs under 

lektionerna?’. Denna del i analysen fokuserade också på den rumsliga aspekten och lärarens spatiala 

rörelser vilket gjorde att jag på ett djupare sett analyserade min handkamera och hur läraren rörde 

sig i rummet, hur hon vände sig mot eller bort från elever samt den kroppsspråk hon uppvisade. 

 

Steg 5 - att applicera teorin och skapa teman 

Vid steg fem började jag närma mig att söka färglägga det svartvita mönster som framkommit 

genom analys av kvantitativa data i videoanalys och kvantitativa enkätdata. I denna del av analysen 

applicerade jag Butlers teorier om performativa perspektiv på genus samt begreppet heterosexuell 

matris vilket först gav mig ett otroligt rikt och stort innehåll som spretade åt lite olika håll. 

Avgränsningen började vid en tematisering som genom ytterligare analys gjorde att jag kunde 

lokalisera fem olika teman, eller performativiteter, varigenom funktionen av den heterosexuella 

matrisen kunde förstås. Dessa fem performativteter, eller talhandlingar, är de som utgör grunden för 

mitt analytiska resultat. Inom de fem performativiteterna lokaliserade jag också två eller tre logiker 

som karaktäriserar varje performativitet och som pekar på hur genus görs inom dessa. Fejes och 

Thornberg talar om detta som ett analyssteg där man skapar grupperingar vilket dessa fem 
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performativiteterna utgör.64 I och med denna tematisering valdes också de mest relevanta svaren 

från enkäterna ut för att visa ett framträdande mönster. 

 

5. Resultat & analys 

I detta avsnitt presenteras och analyseras de datamaterial som samlats in i undersökningen. Genom 

analysen har jag identifierat fem stycken teman som återkommer i presentationen av resultatet i 

både danslektionen och volleybollektionen. Dessa fem teman representerar fem performativiteter, 

eller talhandlingar, genom vilka genus skapas och görs i undervisningen. Inom varje performativitet 

lyfter jag några saker som karaktäriserar varje performativitet med hjälp av citat, beskrivningar och 

siffror från datamaterialet. De performativiteter som min analys lyfter fram är; 1), Att skapa 

konsensus, 2), Att visa omsorg, 3), Att påkalla ansvar, 4), Att visa uppskattning samt 5), Att 

instruera & förklara. Jag menar att det är både lärarens och elevernas språkanvändning som skapar 

dessa fem performativiteter men det är genom att följa läraren som jag har upptäckt dem. I resultatet 

visar jag exempel hur detta uttrycker sig, både språkligt, kroppsligt och spatialt. Inom dessa 

performativiteter finns det också saker som kan kopplas till funktionen av den heterosexuella 

matrisen inom vilken undervisningen sker. För enkelhetens skull presenteras de fem 

performativiteterna i samma ordning under både lektionen i dans och i volleyboll men de ges olika 

utrymme eftersom lektionsinnehållet skiljer sig åt.  

 Den berättelse som här synliggörs lyfter fram två specifika undervisningstillfällen där olika 

språkanvändning samverkar i skapandet av genusnormer och mönster. I det inledande avsnittet 

beskrivs förutsättningarna för lektionen och sedan analyseras enkätsvaren och delar av 

videoobservationen tillsammans för att visa på ett genomgående mönster som går att utläsa i den 

undervisningskontext som studerats. Efter denna inflygning och kontextualisering av 

performativiteterna presenteras de fem olika performativiteterna som identifierats i denna analys. 

Genom triangulering har jag analyserat undervisningen mot bakgrund av data från 

videoobservationer, elevenkäter och lärarintervjuer. 

 

5.1 Lektion 1 - dans i smågrupper 

Lektionen fokuserar på dans i smågrupper som eleverna redan är indelade i och som de arbetat i 

under tidigare lektioner. Under lektionen befinner sig dessa elever i olika rum och här presenterar 

jag grupperna utefter nummer och sal de befinner sig i vilket gör att följande beteckningar för 

grupperna används: Grupp 1: helsal, grupp 2: styrkerum, grupp 3: danssal, grupp 4: spegelrum och 

grupp 5: helsal. Läraren berättar att uppdelningen av grupperna är gjorda av henne och att hon då 
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placerat ut eleverna med tanke på trygghet och blandning. Hon menar alltså att det är viktigt för 

eleverna att känna sig trygga vilket gjort att alla elever har med en kompis i gruppen, en slags trygg 

punkt. Dessutom har läraren valt att blanda flickor och pojkar. Hon säger att hon inte ville ha någon 

ensam flicka eller ensam kille i någon grupp. Dock är det fler pojkar än flickor i klassen och därför 

består grupp 4 av endast pojkar, fem stycken.65 I grupp 1 är det två flickor och fyra pojkar, grupp 2 

består vid detta tillfälle av en flicka och en pojke, i grupp 3 är det två flickor och två pojkar och i 

grupp 5 finns två flickor och tre pojkar. Att jag förutsätter att elevernas könsidentitet kan placeras 

inom kategorierna flicka-pojke handlar om att de enkätsvar som samlats in stämmer överens med 

det antal flickor och pojkar som deltagit i lektionen. Ingen elev har följaktligen ringat in en annan 

könsidentitet än flicka eller pojke. 

 Den första lektionen som analyseras startar med att läraren möter eleverna i dörren och 

hälsar godmorgon, frågar hur de mår och svarar på elevernas frågor. Sedan fortsätter lektionen med 

en samling där läraren berättar att lektionen handlar om att de olika grupperna ska slutföra sina 

danser för att under veckan därpå redovisa för klassen. Under lektionen rör sig läraren mellan de 

olika grupperna för att bland annat peppa, instruera och svara på frågor. När lektionen når sitt slut 

fyller eleverna i den enkät jag har med mig och läraren önskar dem en trevlig helg. Dessa enkäter 

utgör tillsammans med kvantitativa data från videoinspelningen den första anhalten för analys i 

detta avsnitt. 

 

5.1.1 Ett övergripande mönster: En kör av pojkröster 

Ett övergripande mönster som identifierats genom analysen av framför allt videon och enkäten är att 

pojkars röster tilldelas ett större utrymme än flickors. Läraren tilltalar pojkar med namn i större 

utsträckning än flickor, ställer fler frågor till pojkar än till flickor och ger pojkar mer instruktioner 

än flickor. Dessutom relateras dessa påståenden till elevernas egen upplevelse av just dessa 

fenomen. 

 Jag vill framför allt peka på två saker som sker under samlingen framför vita tavlan: För det 

första placerar sig flickor och pojkar olika i rummet då alla pojkar står tillsammans i mitten av 

halvcirkeln, två flickor står längst ut till höger och resten av flickorna står längst ut till vänster. 

Redan så här tidigt in i lektionen placerar sig pojkarna således i centrum och flickorna vid sidorna. 

För det andra visar videon att det är pojkar som frågar läraren saker, ibland genom att räcka upp 

handen och ibland genom att bara fråga högt, och det är pojkar som kommenterar och har 

synpunkter. Under denna korta samling, ca. 2,5 min i helklass, säger inte en enda flicka någonting.66 

I enkäten ställdes frågan i vilket sammanhang och miljö som eleverna helst talar med läraren där en 
                                                
65 Reflektionsintervju 1:2 (2017), Läraren reflekterar 1 del 2. 
66 Helsalskamera 1:1 (2017), tid: ca. 12.06-14.46. 



 26 

fråga berörde just helklasskommunikationen. På denna fråga anger hälften av flickorna att de helst 

inte talar med läraren i helklass, en upplevelse som också speglas genom under denna första 

samling. En pojke menar att han inte heller vill tala med läraren i denna konstellation vilket också 

syns i videon.67 Det är flera pojkar som talar, men det betyder inte att alla pojkar talar. Av de 13 

pojkar som syns i kameran så är det endast fyra av dem som svarar på, ställer frågor eller har 

synpunkter. En av dessa pojkar säger dessutom saker tre gånger. Följaktligen pratar inte de andra 

nio pojkarna med läraren eller med hela klassen, men de pratar litegrann med varandra, knuffas 

eller skrattar lite åt varandra. Flickorna står helt tysta.68  

 Vidare visar videoobservationen att läraren under lektionen ställde 14 frågor till flickor, 31 

frågor till pojkar och 29 frågor som riktades till en hel grupp eller hela klassen. Mer än dubbelt så 

många frågor riktas alltså till pojkar än till flickor. I enkäten uppger majoriteten av eleverna att det 

delvis stämmer att läraren ofta ställer frågor till dem medan två pojkar och två flickor menar att det 

inte alls stämmer. Enkäten visar också att majoriteten av både flickor och pojkar upplever att läraren 

alltid eller nästan alltid svarar på elevernas frågor och under denna lektion menade tre flickor och 

fyra pojkar att de inte ställde några frågor alls till läraren.69 I relation till videon kan vi se att flickor 

ställde 12 frågor till läraren och pojkarna ställde 14.70 På denna punkt verkar skillnaderna således 

inte vara särskilt stora och i relation till att flickorna dessutom är färre än pojkarna så skulle man 

kunna säga att flickor som grupp frågar mer än pojkar som grupp, under just denna specifika 

lektion. Flickorna frågar dock inte läraren saker under samlingen i helklass. Något som också är 

intressant i denna kör av pojkröster är att videoobservationen visar att flickor i större utsträckning 

än pojkar tilltalar läraren, vid sidan om samlingen i helklass. Räknat på antal tillfällen så tilltalar 

pojkar läraren fyra gånger under lektionen medan flickor tilltalar läraren sju gånger.71 Det verkar 

sålunda som att flickor söker mer kontakt med läraren men de tilldelas ett mindre kommunikativt 

och språkligt utrymme. 

 Det mönster som framträder här visar att det finns skillnader i hur flickor och pojkar tilldelas 

kommunikativt utrymme, men det berättar inte i vilka situationer detta uppstår. Vidare läggs därför 

vikten vid att beskriva och exemplifiera hur de fem identifierade performativiteterna, 

talhandlingarna/tallogikerna, skapas och hur dessa i sin tur skapar och gör genus. I de följande 

avsnitten läggs sålunda störst fokus på läraren och detta görs genom att analysera video och 

lärarintervju tillsammans.  

 

                                                
67 Elevenkät 1 (2017), Reflektionsenkät danslektionen. 
68 Helsalskamera 1:1 (2017), tid: ca. 12.06-14.46. 
69 Elevenkät 1 (2017). 
70 Lärarkamerorna (2017), alla delar. 
71 Lärarkamerorna (2017). 
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5.1.2 Performativitet 1: Att skapa konsensus 

Något som återkommer under lektionen i dans är att läraren hela tiden söker överenskommelser, 

både mellan sig själv och eleverna och mellan elev och elev. För att tydliggöra detta fenomen vill 

jag lyfta fram tre sätt som konsensus skapas eller görs: genom att fråga om lov, genom att ställa 

frågor samt genom att fatta beslut tillsammans med eleverna. 

 För det första skapas konsensus genom att lärarens språkanvändning riktar sig mot att fråga 

om lov att stanna och titta på de grupper som hon besöker. Läraren verkar inte vilja titta utan 

elevernas tillåtelse och hon verkar hela tiden söka elevens bekräftelse på att de förstår och är 

överens om att det är okej att hon är i rummet och tittar på när eleverna övar på sin dans. Läraren 

frågar dock bara om lov att titta på de grupper som befinner sig i ett annat rum än i helsalen. Några 

exempel på hur läraren gör detta är när hon besöker grupp 4 i spegelrummet: ”Får jag stanna och 

titta lite? Nej? […] Det känns jobbigt, då går jag och kommer tillbaka om en stund”72 eller när hon 

går till grupp 2 i styrkerummet och säger ”Jag är så nyfiken, är det okej om jag stannar och tittar en 

stund?”73. Responsen från eleverna varierar då vissa tycker att det är helt okej, andra vill inte att hon 

stannar och några säger att det är okej men blir märkbart försiktigare av att hon är där. Ett sådant 

exempel visas hos grupp 3 i danssalen där läraren säger ”Jag hänger kvar här lite är det okej?” men 

sedan märker av stämningen och frågar om det är för mycket publik. Först medger inte eleverna att 

de tycker det men till sist säger en tjej att ”okej vi kanske inte kan ha så mycket publik” då läraren 

responderar med att säga att hon går och kommer tillbaka senare. Alla dessa försäkringar om att 

vara överens med eleverna förklarar läraren i intervjun att hon inte tänker på men att hon ju menar 

att allting blir lättare om alla förstår varandra. Hon säger att hon vill vara säker på att eleverna 

förstår varför saker ska göras som de görs, exempelvis varför det är bra med en hög boll i 

volleyboll.74 Detta leder oss därför vidare till nästa sätt på vilket konsensus görs.  

 För det andra ställer följaktligen läraren frågor kring elevernas förståelse. Hon frågar ofta 

om eleven förstår hur hon tänker, hon frågar om hon förstår rätt kring situationer som uppstår och 

hon frågar eleverna själva vad de tänker. Detta görs ofta genom att läraren upprepar vad eleverna 

säger. Ett exempel kommer fråga grupp 4 i spegelrummet:  

 
Läraren: ”Hur går det för er?” 
Elev: ”Det är svårt” 
Läraren ska resonera men blir avbruten av annan elev som pratar om annat. Återkommer sedan till den elev 
som sa att det var svårt genom att säga: ”Vad sa du Erik, det är svårt?” Samtidigt sätter sig en elev på ett 
pingisbord och i mjuk ton säger läraren ”Du får inte sitta på pingisbordet, tyvärr” och sedan ”och Erik sa, det 
går fort, var det det du sa?” 
Elev: ”Ja, precis” […] 

                                                
72 Lärarkameran 1:2 (2017), tid: ca. 8,00-8,08. 
73 Lärarkameran 1:2 (2017), tid: ca. 8,15-8,18. 
74 Lärarintervju (2017). 
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Läraren: ”Det är ett problem, hur ska ni lösa det?”75 
 
Liknande talsituationer sker regelbundet under lektionen. Situationer där eleverna söker upp läraren 

och säger någonting, en fråga eller ett påstående, som läraren upprepar antingen bara för att bekräfta 

att hon hört, för att vidare kunna fråga hur eleven tänker eller vad hen menar med det eller för att 

läraren och eleven ska kunna komma överens om en lösning, som i detta exempel: 
 
Elev, kille, möter läraren på vägen tillbaka och berättar att han har ont i magen och inte kan kämpa så bra. 
Läraren föreslår att han ska filma rörelserna så att han kan öva hemma under helgen. Läraren: ”Filma 
kompisarna om de tycker att det är okej. Vad tycker du om det?”  
Elev: ”Det låter bra” 
Lärare: ”Bra, då gör vi så”76 

 

Läraren verkar således vilja skapa konsensus mellan sig själv och eleverna genom att beslut tas i 

samförstånd med varandra. I vissa fall handlar det om stängda ja- eller nejfrågor som ”tycker du att 

det är okej?” och i andra fall, som i det ovan nämnda, ger läraren eleven ett större responsutrymme 

då hon ställer en mer öppen fråga som ”vad tycker du om det?”. Som nämnt ovan ställer läraren 

totalt frågor till flickor 14 gånger, till pojkar 31 gånger och hon riktar frågor till en hel grupp 29 

gånger under denna lektion. Fler exempel på vad frågorna handlar om är att de kan röra hur många 

åttor de skapat, hur det går för dem, hur en elev menar med ett påstående eller fråga osv. Generellt 

så kan man säga att läraren ofta besvarar frågor genom att ställa frågor tillbaka; ”hur tänker du?”, 

”vad tror du om det?”, ”hur menar du nu?”, ”hur ska ni lösa det?” osv. Det märks att läraren vill att 

eleven ska få tänka själv och att det inte handlar om att det endast är läraren som har svaret. Hon 

försöker att involvera eleverna i att komma på svaret på ett problem eller en fråga som dykt upp.77 

Läraren själv menar att detta är en medveten strategi som hon har och att den har utvecklats genom 

de år hon varit verksam lärare. Hon säger att hon jobbar mer på detta sätt nu än för 10 år sedan och 

förklarar att hon tycker det är viktigt att eleverna får ”fundera lite mer själva och det gör ju att de 

blir mer reflekterande eller eftertänksamma […] och så behöver det inte alltid vara så att dom frågar 

och så får dom rätt svar utan dom lär sig att det är vettigt att tänka själv”.78 Denna form av strategi 

kan i grunden ses som neutral men analysen visar att flickor får färre frågor än pojkar vilket 

positionerar eleverna på olika sätt. Detta innebär att genus iscensätts på olika villkor för flickor och 

pojkar och att läraren genom sina frågor tilldelar pojkar ett större talutrymme än flickor.  

 För det tredje är det också viktigt för läraren att eleverna i grupperna når konsensus med 

varandra och hon använder uttryckligen ordet överens i situationer eleverna är oeniga. 
 

                                                
75 Lärarkameran 1:2 (2017), tid: ca. 2,47-4,01. 
76 Lärarkamera 1:2 (2017), tid: ca. 15.56-16,40. 
77 Lärarkamerorna (2017). 
78 Lärarintervju (2017). 
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Killen i grupp 2 ropar på läraren och frågar om de kan få vara i ett rum med speglar. Killen och tjejen i 
gruppen är inte riktigt överens och killen försöker övertala tjejen och läraren. 
[…] 
Kille: ”Det är lugnt vi vill vara där” 
Tjej: ”Neeeeej, vi måste höra musiken” 
Killen vänder sig om och börjar gå. 
Läraren: ”Men Marcus, det låter inte riktigt som att ni är överens?” 
Tjej: ”Vi måste höra musiken” 
Kille: ”Då kan vi ta med typ din mobil eller någonting” 
Tjej: ”Okej” 
Läraren: ”Är ni överens? Jag menar det är ju inte trångt här eller en massa folk som stör” 
Tjej: ”Nä det är inte trångt här, kolla du har hela..” pekar på hallen 
Kille: ”Men det är bättra att dansa med speglar så man ser” 
Tjejen skakar på huvudet men säger ”Aja” 
Läraren: ”Ska ni prova det?” 
Kille: ”Ja”79 
 

I denna situation är det pojken som för fram sin idé, stöter på en annan åsikt gentemot sin 

klasskamrat och lärarens respons är att båda elevernas åsikter får komma fram innan beslut tas. Hon 

stoppar pojken som försöker gå iväg och menar att det måste vara ett beslut som både tas av pojken 

och flickan tillsammans. Efter att läraren frågat två gånger om de är överens låter flickan pojken få 

som han vill och läraren hjälper dem till ett annat rum.80 Läraren menar att en jättestor del av 

hennes jobb går ut på att ”deala med såna här situationer” och hon menar att hon blir både en vuxen 

person och lärare som har auktoritet att bestämma samtidigt som hon blir en slags medlare mellan 

dessa elever och fungerar vägledande för dem att ta ett beslut som båda är överens om. Läraren 

framför att hon tycker det är viktigt att eleverna lär sig att lösa sådana situationer när de tycker olika 

och att hon tycker om att vara den som får medla lite dem emellan; ”de vet ju oftast vad som är rätt 

men ibland behöver de få träna på att säga det eller höra det från någon annan också”81, säger hon. I 

detta fall är det pojken som tar initiativet till att byta rum och hans åsikt hörs tydligt, samtidigt som 

läraren försöker skapa utrymme för att båda elevernas åsikter ska bli hörda. I denna grupp är det 

framför allt flickan som har kunskaper och rörelsekvaliteter inom dans men det är ändå framför allt 

pojken som har åsikter.  

 I en annan situation är det inledningvis en flicka i grupp 4 som säger till läraren att det är 

”fett svårt utan speglar” men när läraren säger att alla rum är upptagna så säger flickan ”okej” och 

nöjer sig med beslutet. En pojke i gruppen säger dock att läraren ska byta ut den grupp som nu är i 

ett spegelrum så att de kan få det istället. Skillnaden mellan flickan och pojkens kommentarer är 

intressanta: flickan antyder om att hon vill byta rum genom att säga att det är svårt utan speglar och 

pojken nästintill begär att läraren ska byta ut den grupp som redan är där. Lärarens respons är att 

hon vill lösa det för gruppen så att det får speglar och på pojkens begäran så säger läraren till grupp 

2 att byta rum, men hon gör det genom att först komma överens med pojken om att: ”Då gör vi det. 
                                                
79 Lärarkamera 1:2 (2017), tid: ca. 0,09-0,56 min. 
80 Lärarkamera 1:2 (2017). 
81 Lärarintervju (2017). 
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Kom. Men jag tänker att jag gör det Elmar, jag tänker att det blir dåligt om du, det blir sämre om du 

gör det för då blir det en slags konkurrenssituation.”82  Enligt min observation av just denne pojkens 

och lärarens relation vill jag mena relationen på ett tydligt sätt präglas av att hålla sig inom den 

heterosexuella matrisen och att denna pojke kan exemplifiera hur man ska vara pojke på ”rätt sätt” 

inom denna undervisningskontext. Han vinner nämligen lärarens förtroende genom att frivilligt 

hjälpa läraren då hon frågar efter hjälp, läraren talar ofta med pojken innan lektionen och de pratar 

om saker som inte rör lektionen i sig utan om pojkens fotbollsmatch, till exempel. Läraren har under 

de två lektioner som observerat använt ord som ”du är en stjärna” eller ”du är så klok” till pojken 

och det går att se i videon at pojken deltar i lektionen och gör sin uppgift, men att han också ibland 

svävar iväg i annat, särskilt om bollar är närvarande. Jag vill därför peka på hur denna pojke ”passar 

in” i en slags heteronorm där den idrottande pojken görs till det eftersträvansvärda idealet. Som vi 

kommer att se än mer tydligt i volleybollektionen så premieras dessa idrottande pojkar och läraren 

menar att detta mönster egentligen inte är så tydligt inom danslektionen.83 Genom min analys vill 

jag dock peka på att pojkar, i synnerhet de föreningsaktiva pojkar som till viss del anstränger sig för 

att sköta uppgiften, har mer inflytande än flickor och än pojkar som knappt försöker att sköta 

uppgiften. De pojkar som inte sköter uppgiften får också ett stort utrymme, men deras inflytande 

över lektionen är mer begränsat än de pojkar som anstränger sig.   

 

5.1.3 Performativitet 2: Att visa omsorg 

Det är tydligt att det är viktigt för läraren att visa omsorg vilket syns genom både 

videoobservationen och i intervjun med läraren. Inom denna performativitet vill jag återigen peka 

på tre specifika saker genom vilka omsorgen kan förstås: genom lärarens spatiala rörelse, genom 

personliga tilltal och genom fysisk beröring.  

 Först vill jag visa några exempel på hur lärarens spatiala rörelser påverkar elevernas 

talutrymme och den kommunikativa interaktionen dem emellan. Vi kan se att läraren möter olika 

elever och olika grupper på olika sätt och anpassar sig efter gruppens och individens behov. 

Exempelvis sätter hon sig ned med en elev som sitter på golvet och pratar med henne från sittande 

position medan hon möter elever som står upp ur stående position. Ett tillfälle då läraren sätter sig 

på huk med en flicka visar jag här: 

 
Läraren: ”Men Erika är du inte alls med och dansar? Fast det tänker jag är tokigt, du behöver ju också 
delta” 
Elev, flicka: ”Jag har dansat i sex år men asså jag gillar inte att dans inför folk” 

                                                
82 Lärarkamera 1:3 (2017), tid: ca.1,30-2,30. 
83 Lärarintervju (2017).  
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Läraren: ”Nä, men att vara med i gruppen och genomföra uppgiften det behöver du göra, inte sitta vid 
sidan och liksom slå pulsslagen” 
Elev, flicka: ”Nej jag vet men jag gillar inte att visa” 
[…] Läraren och eleven diskuterar lite fram och tillbaka kring att visa/vara med och träna. 
Läraren: ”Ja men du kan vara med och träna så jag får se när du tränar, det här är ju inte uppvisning.”   
Flicka: ”Nä men när det är uppvisning, jag gillar inte att dansa framför folk” 
Läraren: ”Nä men då får vi fundera på hur vi ska lösa det för dig, om vi liksom ska ta eran grupp i ett 
speciellt rum om det blir panik för dig, men att vara med och jobba på lektionen det behöver du vara. Är 
det okej?”84 

 

I denna situation sätter sig läraren på huk, riktad mot flickan och inte mot de andra i gruppen. 

Läraren tittar på flickan hon talar med och samtidigt som hon lyssnar på flickans behov så är läraren 

också tydlig med att det inte är okej att inte delta i uppgiften. Läraren berättar sedan i intervjun att 

just denna flicka till och med visade upp dansen två gånger tillsammans med sin grupp och att hon 

inte uttryckte att hon upplevde det som jobbigt. En anledning till det ser läraren som att ”jag tänker 

också att om hon känner sig lyssnad på så ger hon också lite mer”.85 Detta tillfälle illustrerar på ett 

tydligt sätt hur viktigt det är med språkanvändning i en kontext av idrott och hälsa. Genom denna, 

till synes, enkla interaktion med eleven fick läraren möjlighet att se och lyssna på de behov och den 

oro eleven uttryckte vilket också hjälper henne att våga och att ändå, trots oro, välja att delta i 

uppvisningen och slutföra uppgiften. Det utrymme som läraren skapar genom detta omsorgsarbete 

med denna flicka ger flickan möjligheter att själv också vara med och påverka den iscensättning av 

genus som hon presenterar om sig själv. Kanske skulle man kunna kalla denna situation och den 

språkanvändning som sker här för en slags positiv mekanism i produktionsapparaten av genus. Jag 

vill också lyfta detta exempel som positiv i den bemärkelse att läraren är tydlig med vad som 

förväntas av eleven och att eleven sedan responderar utifrån det. I intervjun pratar läraren en hel del 

om att hon ibland inte vågar var för rak eller tydlig mot några av flickorna i klassen då de upplevs 

som försiktiga och försynta. Relationen till dessa flickor handlar då mycket om att uppmuntra och 

se saker som är bra då läraren är rädd att kritik kan göra att de inte vågar. 

 Ytterligare ett sätt på vilket lärarens spatialitet blir tydligt i att visa omsorg kan vi se genom 

att den grupp som befinner sig i danssalen får minst antal besök av läraren, tre stycken, medan 

grupp 5 i helsalen får flest; sju stycken. Dessa sju kommer sig också av att elever i denna grupp 

söker sig till läraren, medan grupp 3 i danssalen inte söker upp läraren utan håller sig i sin sal. 

Grupp 1 får fem besök, grupp 2 och grupp 4 får vardera fyra besök av läraren. I grupp 1 som 

befinner sig i helsalen arbetar läraren mycket med uppmuntran och pepp då de verkar arbeta på bra. 

Vid tillfällen som frågetecken dyker upp i gruppen så är det bara pojkar som frågar läraren saker, 

berättar eller kommenterar saker som sker. Läraren frågar en gång en flicka hur det går och hon har 
                                                
84 Lärarkamera 1:3 (2017), tid: ca. 7,18-8,15. 
85 Lärarintervju (2017). 
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en liten diskussion med en flicka som handlar om deltagandet i gruppen. Gällande de andra 

grupperna och lärarens transport däremellan kan man se att hon dels går till de grupper som påkallar 

hennes uppmärksamhet men hon försöker också att gå efter något slags system för att alla grupper 

ska få lika mycket tid. Den grupp som befinner sig i danssalen får minst besök vilket kan ha att göra 

med att de är en grupp som läraren är uppenbart nöjd med i kombination med att de finns i rummet 

längst bort. I grupp 4 i spegelrummet handlar interaktionen i första hand om ordningsfrågor och för 

läraren att försöka få eleverna i gruppen att samarbeta och fokusera på uppgiften. Läraren själv 

säger att hon tycker om den här typen av lektion då hon mer blir en observatör som har en mer 

tillbakadragen roll samtidigt som hon menar att om eleverna ”gnölar eller gnäller eller liksom har 

frågor då möter jag ju det”.86 Grupp 5 är den grupp som har flest interaktionskontakter med läraren 

vilket sker både på hennes och deras initiativ. I denna grupp riktar läraren frågor till både pojkar och 

flickor men det är främst två av pojkarna som tar utrymmet som erbjuds dem. En av pojkarna trivs 

inte riktigt i gruppen och han kommer till läraren en gång och frågar om han får byta grupp och 

läraren svarar följande: 

 
Läraren: ”Nej absolut inte, det är ingen som får byta grupp” 
Elev, kille: ”Men dom tycker inte att jag jasså jag dansar och så och kommer på idéer och dom säger ’nej 
du kan inte blablabla, du är dålig blablabla’” 
Läraren: ”Ah det är inte okej” 
Elev, kille: ”Vi kommer sparka ut dig…” 
Läraren: ”Neej” 
Kille: ”Det är fett tråkigt” 
Läraren: ”Det förstår jag att det är, fast det är ingen som har fått välja grupp så det är bara att liksom köra 
sitt bästa” 

 

Läraren följer sedan med pojken till gruppen och tydliggör för dem alla att det handlar om ett 

samarbete och att alla måste anstränga sig tillsammans. Hon ger pojken en klapp på armen och 

säger ”slit på” innan hon går därifrån. Återigen blandar läraren att bekräfta och lyssna på eleven 

med att vara tydlig med vad som inte är okej. I samtalet med gruppen så pekar läraren också på 

vikten av att ta ansvar både för sig själv och för gruppen, vilket är en performitet som diskuteras 

senare. 

 En annan logik jag lokaliserar inom performiteten att visa omsorg är lärarens strategi att 

tilltala eleverna med deras namn och på så vis fördela talutrymmet. Under denna lektion tilltalas 

flickor med namn 19 gång och pojkar 55 gånger. Det är alltså en uppenbar skillnad mellan många 

gånger pojkarna får höra sitt namn i jämförelse med flickorna. En anledning till detta är att det är 

fler pojkar som deltar på lektionen, fjorton stycken, jämfört med åtta flickor. Trots detta kan vi se 
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att pojkarna blir tilltalade med namn nästan fyra gånger på en lektion medan flickorna får höra sitt 

namn ungefär två gånger.87 Det är hälften så många, vilket är uppenbart problematiskt. När läraren i 

intervjun själv börjar räkna på siffrorna säger hon bekymrat att hon tycker det är dåliga siffror. Hon 

menar att hon inte upplever det så och att hon inte tänker på det under lektionernas gång. Läraren 

uttrycker också att det är viktigt och bra att hon blir medveten om detta för endast då kan det 

förändras. I intervjun diskuterar vi denna fråga i kombination med volleybollektionen då den 

procentuella fördelningen ser ganska lika ut och läraren menar då att flickorna hörs och tilltalas med 

under danslektionen, men dessa siffror är inte överens med henne om det. En av anledningarna till 

att siffrorna ser ut så här menar läraren har med antalet elever att göra och att pojkarna är fler än 

flickorna.88 Ur ett poststrukturalistiska perspektiv kan de antal tilltal med namn som sker ses som 

tecken och genom att granska hur den strukturella relationen mellan dessa tecken, tilltal med namn, 

relateras till undervisningskontexten kan vi upptäcka en ojämlik diskurs där flickors talutrymme 

begränsas och pojkars möjliggörs.  

 Omsorg visar läraren också genom fysisk beröring. Vid de tillfällen läraren inte tilltalar med 

namn men ändå vill rikta frågan till någon specifik individ så kan det uttryckas genom lite fysisk 

kontakt, att hon lägger en hand på en axel, rygg eller arm. Sådan beröring sker på både flickor och 

pojkar.89 Läraren säger själv att hon arbetar en hel del med fysisk beröring eftersom hon menar att 

”det är lättare att få uppmärksamhet om jag liksom lägger handen på axeln, det är lättare för dom att 

slappna av, jag tror att dom dels lyssnar bättre och sen känner att jag bryr mig, jag tycker om dig, 

jag lyssnar på dig, jag vill att det ska gå bra för dig liksom, den grejen.”90 Det som jag märker när 

jag talar med läraren och analyserar henne på video är just det hon pekar på i detta citat; att hon bryr 

sig om eleverna, vill lyssna på dem och vill att det ska gå bra för dem. Hon frågar ofta frågor och 

hon lyssnar alltid på svaret. Hon är noga med att återkoppla kring frågor som dykt upp under 

lektionen. Hon lyssnar och svarar på elevernas frågor och ibland lägger hon en hand på en axel, 

rygg eller arm.  

  

5.1.4 Performativitet 3: Att påkalla ansvar 

Inom performativiteten att påkalla ansvar vill jag visa hur detta skapas genom lärarens betoning av 

elevernas eget ansvar och genom att exemplifiera en specifik grupp av elever där påkallandet av 

ansvar sker genom genusnormer och rör sig inom den heterosexuella matrisen. Dessutom visar jag 
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90 Lärarintervju (2017). 



 34 

ett exempel på hur läraren påkallar ansvar för sig själv. De tre logiker som visar hur 

performativiteten att påkalla ansvar skapas är ganska lika varandra men visar tre olika sätt.  

 Generellt kan man säga att läraren återkommande under lektionens gång betonar att eleverna 

har ansvar för sig själva och ibland även för gruppen. När en pojke ur grupp 5 kommer till läraren 

och säger att de andra inte vill ha honom i gruppen går läraren tillsammans med pojken och pratar 

med gruppen. Hon säger då att de har en jättebra grupp och att ”ni är den här gruppen ni är och ni 

ska jobba för att alla ska funka och då måste man anstränga sig, både man själv och kompisarna 

runtomkring. Man kan inte bara säga att det är deras fel att det inte går bra […] utan du får jobba 

och kämpa så att du kan genomföra uppgiften.”91 Att pojken i detta fall inte trivs i gruppen menar 

läraren har att göra med att han kanske inte anstränger tillräckligt mycket men hon pekar också på 

att alla i gruppen behöver samarbeta för att det ska fungera bra tillsammans. Hon använder ordet 

’kompisarna’ för att beskriva gruppmedlemmarna vilket beskriver en relation som kanske inte alla i 

gruppen håller med om, men ingen kommenterar det. När läraren i intervjun kommenterar denna 

situation menar hon att hon tycker det är bäst att hantera och ”deala” med denna och liknande 

situationer tillsammans i gruppen och där behöver hon vara tydlig med vad som gäller.92 En 

ytterligare situation där läraren försöker påkalla ansvar flera gånger är hos grupp 4 i spegelrummet. 

En av situationerna utspelar sig när en pojke i gruppen kommer till läraren och berättar att en annan 

pojke förstör genom att sätta på andra låtar än den de dansar till. När dessa två pojkar diskuterar 

mellan sig och samtidigt pratar med läraren så säger hon: 

 
Läraren: ”Vet ni vad, jag tänker att ni jobbar och gör ert bästa, var och en ansvarar för sig. Du behöver 
inte ansvarar för Fredrico, tänker jag.” 
Elev, kille: ”Ah men han går in på min data…” 
Läraren: ”Ja det får han inte göra, självklart, jaha jag trodde på sin telefon men nej självklart får han inte 
stänga av musiken, det är helt rätt, kör nu så ni hinner” 
[…] […] 
Läraren: ”Fokusera du, Mustafa, på det som är viktigt för dig och så får Fredrico ansvara för sig”93 

 

Återigen betonar läraren elevernas ansvar vilket här påkallas den enskilde individen och fokus läggs 

inte så mycket på gruppens gemensamma ansvar. Dessa båda situationer är karaktäristiskt för denna 

lektion och för dessa tre pojkar som är iblandade i den och läraren är van att hantera konflikter av 

detta slag. Det är endast pojkar som är iblandade i de situationer där läraren på ett tydligt sätt 

utrycker att det finns ett ansvar för att sköta uppgiften, att bidra och göra sitt bästa.  

 En annan form av ansvar är det som jag genom min analys ser hamnar i knät på flickan i 

grupp 2. Denna form av ansvar är inte på ett lika tydligt sätt påkallat av läraren och uppstår i mer 

                                                
91 Lärarkamera 1:3 (2017), tid: ca. 9,02-9,23. 
92 Lärarintervju (2017). 
93 Lärarkamera 1:3 (2017), tid: ca. 3,00-6,30.  
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subtila tillfällen under lektionen. Det är inte främst läraren som skapar det ensam utan det uppstår i 

kombination med hur pojken och flickan i gruppen utrycker sig och rör sig i rummet. Jag vill lyfta 

fram en specifik situation som uppstår genom att flickan i gruppen tillkallar lärarens 

uppmärksamhet och berättar att de har gjort tre åttor varpå läraren säger att de nog måste ge sig 

själva lite läxa: 

 
Elev, flicka: ”Men tycker du att tre åttor är jättebra?” 
Läraren: ”Att det är jättebra? Hur menar du?” 
Elev, flicka: ”Alltså räcker det eller behöver vi mer?”  
Samtidigt står pojken några steg bort och tittar på annat men säger samtidigt att de behöver mer. Läraren 
plockar fram pappret med låtens uppbyggnad och börjar förklara för flickan hur många åttor de ska klara. 
Pojke: ”Vi ska ju dansa två minuter Maria, det är ju inte ens trettio sekunder” 
Läraren visar på pappret och flickan förstår inte riktigt hur låten är uppbyggd och uttrycker förvåning när 
läraren förklarar att ett sträck på pappret är en åtta. Samtidigt kommer pojken och säger: ”Men Maria, du 
sa att vi hade dansat i en minut” 
Läraren fortsätter förklara och pojken går runt i rummet utan att visa något intresse för lärarens 
instruktion.94 

 

Pojken verkar till synes vara ointresserad av lärarens instruktion och kanske kan det vara för att han 

redan vet hur det ska gå till och vad som förväntas av dem, men samtidigt tar han inget ansvar för 

situationen. Det verkar som att han ser flickan som ansvarig trots att hon inte riktigt har förstått hur 

det ska gå till. Även lärarens språkanvändning gör här flickan till ansvarig för dansen genom att hon 

inte påkallar ansvaret hos pojken. Läraren förklarar bara för flickan medan pojken tittar på annat 

och står en bit ifrån samtalet. I denna situation vänder sig läraren främst till flickan när hon förklarar 

och hon påkallar inte pojkens uppmärksamhet eller ställer frågor till honom. Läraren står med 

kroppen mot pojken men har sitt huvud vridet mot flickan vilket gör att hon mest tittar på flickan, 

men hon hänvisar ändå till att det är ’ni’ som ska fixa det.95 Läraren lägger följaktligen, kanske 

omedvetet, ansvaret hos flickan när det egentligen bör ligga lika delar hos båda eleverna. I denna 

specifika relation och grupp kan det uttydas att fördelningen av talutrymme är relativt jämbördigt 

och kanske är det därför flickan tilldelas mest ansvar, för att hennes röst faktiskt hörs. 

 Slutligen vill jag under denna performativitet också lyfta ett exempel på hur läraren tar 

ansvar när det gäller sitt eget ordval. Den situation som uppstår sker i samband med att grupp 4 

byter rum från styrkerummet till spegelrummet: 

 
Läraren: […] och dom killarna och tjejerna, killarna var det bara nog, dom får gå vidare in hit då för att dom” 
Kille: ”Det där var sexistiskt, tänk om någon av oss är transor?” 

                                                
94 Lärarkamera 1:3 (2017), tid: ca. 15,15-17,10. 
95 Handkamera 1:4 (2017), tid: ca. 3,10-4,43. 
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Läraren: ”Ah, de andra, gruppen som var här i styrkerummet då, dom får gå in hit, är det så vi tycker det är 
bra? Blir det bra?”96 

 
Läraren vill komma överens med eleverna även här men på ett lite annat vis än tidigare. Läraren 

lägger inte särskilt mycket tid och energi på att förklara sig eller be om ursäkt, men rättar sig ändå 

efter elevens önskemål. Återigen frågar hon om det blir bra för alla. När jag diskuterar denna 

situation med läraren menar hon att sådana tillfällen kanske egentligen sker återkommande men att 

det är väldigt sällan som eleverna påpekar hennes ordval och hon blir således inte uppmärksammad 

på att det sker. Hon menar dock att hon blivit mer varse på sådana situationer då hon i en annan 

klass undervisar en flicka som inte vill vara flicka och där alla lärare har börjat tänka på att inte 

gruppera i kategorierna tjejer/killar. Ur ett idrottsperspektiv är detta dock svårt, menar läraren, då vi 

inom föreningslivet delar upp lag i flick- och pojklag vilket också präglar ämnet idrott och hälsa. 

Det är således inte konstigt att man ropar ’Kom igen tjejer!’ istället för att rabbla upp fjorton namn, 

säger hon.97 En situation likt denna pekar på att elever är medvetna om sexism, genus och normer 

och även om det är svårt att säga om eleven i detta specifika fall är allvarlig med att vara 

transperson så menar jag att det är av vikt att ta dessa tillfällen på allvar. Läraren i detta fall väljer 

att ändra sin kategorisering av gruppen men hon väljer också att inte ta en diskussion kring det. På 

vissa omriden kan det dock vara olika lätt och svårt att utmana heteronormen och kanske var detta 

ett tillfälle som läraren bedömde som svårare och att hon istället för att inbjuda till en diskussion 

försökte stävja det. Det kan också ha att göra med den elev som kommenterade och den relation 

läraren har till honom, då hon under intervjun berättar att de har långa diskussioner tidigare men 

som inte egentligen har givit någon av dem någonting.98 Denna situation belyser dock hur 

språkanvändning fungerar som en mekanism i den produktionsapparat som skapar genus och att det 

inom denna mekanism finns ett antal logiker där detta synliggörs. 

 

5.1.5 Performativitet 4: Att visa uppskattning 

Under denna lektion visar läraren mycket uppskattning vilket hon också under intervjun uttrycker är 

viktigt för henne. För att få syn på hur denna uppskattning skapas pekar jag på två saker: dels görs 

det genom uppmuntran och peppning och dels genom fysisk beröring.  

 

Under danslektionen säger lärare ’Bra!’ 66 gånger och i intervjun förklarar läraren att uppskattning 

är viktigt för att det ”ger en härlig känsla att bli uppskattad och det vill jag ju att dom människorna 

                                                
96 Lärarkamera 1:2 (2017), tid: ca. 2,00-2,30. 
97 Lärarintervju (2017). 
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som jag rör mig omkring ska känna”99. Hon menar att hon visar uppskattning genom ord, 

kroppspråk och genom att le och vara glad. På frågan om hur och om hon ska veta att eleverna tar 

emot den uppskattning som visas dem säger hon: 

 
Jag tycker att jag liksom har ganska god känsla för det, det är ganska få elever som inte tycker om beröm 
men jag har ju några elever som har svårt att ta det och i några fall tror jag att om jag kör på mer, den här 
personen är inte van att få beröm, tror jag liksom i min låtsas-psykologiska hjärna, att den här behöver 
mycket, jag knackar liksom många gånger på det här skalet innan jag kommer in liksom, så då kör jag 
på.100 
 

Det är, genom videon och intervjun, tydligt att läraren bryr sig om eleverna och att en viktig strategi 

för henne att visa det är genom uppmuntran och uppskattning. För henne verkar det handla om att 

alla människor behöver får höra att de är bra och att hon då särskilt implementerar det på elever som 

hon upplever kanske inte får så mycket beröm annars. Följande är några få exempel på hur läraren 

använder uppmuntran i undervisningen: 

 
Läraren: ”Bra, en stund av freestylande mitt i, bra kul” 
Läraren: ”En dab, det blir ju bra, en fågel och en dab, man kan göra olika, det går jättebra!” 
Läraren: ”Bra ni har ju kommit igång, superbra!” 
Läraren: ”Jättebra rörelse, det är ju jättebra!” 
Läraren: ”Yes, du är så klok där, du har en så bra idé där!” 

 
 
Enligt min räkning får flickor höra ordet ’bra’ 16 gånger och pojkar 26. Läraren säger det också 24 

gånger till en hel grupp eller till hela klassen. En förklaring till att pojkar får höra att något de säger 

eller gör är bra är att det är fler pojkar som deltar i lektionen och det är dessutom en grupp som 

består endast av pojkar. Det som dock visas är att flickornas ’bra’ mestadels kommer innan 

lektionen startat eller efter att den tagit slut. Under själva lektionens gång är det, som tidigare visat, 

flest pojkar som får möjlighet att höra att de gör eller säger något bra. Vi kan således se en 

ojämlikhet i hur flickor och pojkar blir visade uppskattning. Vilka mekanismer är det då som styr 

detta? Ibland kan det vara svårt att skilja på uppmuntran och uppskattning som visas till en hel 

grupp och som är riktad till en enskild individ så jag vill först reservera mig litegrann för att dra för 

stora slutsatser av räkningen. Dessutom är det viktigt att se till vilka situationer som uppskattning 

visas för att upptäcka varför skillnader finns. Det går nämligen att se att specifika individer får höra 

mer uppmuntran än andra, och att detta förmodligen inte beror på kön. Exempelvis förklarar läraren 

i intervjun att hon har en särskild relation till en av pojkarna som har det tufft hemma och inte mår 

så bra och som ibland sätter sig på tvären under lektionerna i idrott och hälsa. Denne elev är den 

som får höra allra flest ’bra’, men inte för att han är pojke utan för att han är han. Läraren berättar 
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att hon i just den specifika relationen egentligen tänker att han skulle behöva bli bemött mjukt, lugnt 

och kärleksfullt hela tiden men samtidigt menar hon att man i vissa fall behöver tala om bestämt 

vad det är för regler som gäller under lektionen.101 Under lektionen i dans kan vi se att läraren på ett 

ganska tydligt sätt försöker inta ett sådant mjukt och lugnt förhållningssätt gentemot eleven, medan 

vi kan se ett lite annorlunda sätt under volleybollektionen. Denna balansgång mellan att vara rak 

och tydlig och samtidigt mjuk och uppmuntrande är något som läraren hela tiden tvingas förhålla 

sig till. Inom denna balans ryms talhandlingar som skapar och upprätthåller genus men kan fungera 

som mekanismer på olika sätt. Fickor som grupp får höra färre uppmuntrande ord än pojkar som 

grupp om man räknar alla ’Bra!’ som uttrycks. Det är dock viktigt att också förstå detta resultat 

utifrån att skillnader inom en grupp ibland kan vara större än skillnader mellan grupper. 

 Vidare använder sig läraren även fysisk beröring som en strategi för att göra eleverna 

uppmärksamma på att hon uppskattar dem och detta nämndes även under performativiteten att visa 

omsorg där läraren förklarade sitt förhållningssätt. Det är helt enkelt viktigt för läraren att visa 

uppskattning genom fysisk beröring vilket hon menar kan ha en lugnande effekt på eleverna och att 

de också fysiskt känner att hon bryr sig om dem. Läraren använder också fysisk beröring för att 

uppnå andra syften än att visa uppskattning. Exempelvis är det vid ett tillfälle en pojke i grupp 4 i 

spegelrummet som hetsar upp sig över en annan pojke i gruppen och läraren lägger då en hand på 

pojkens arm och talar lugnt till honom att försöka skifta fokus till uppgiften istället.102 Situationer 

där läraren visar uppskattning genom fysisk beröring sker således, men situationer där läraren ur ett 

pedagogiskt syfte att lugna ner elever lägger en hand på en axel eller arm sker också. Fysisk 

beröring är således en handling som ryms inom flera performativiteter och är situationellt betingad. 

 

5.1.6 Performativitet 5: Att instruera & förklara 

Inom den sista performativiteten analyserar jag hur instruktioner och förklaringar skapas i relation 

till flickor och pojkar och jag vill peka på att detta sker genom helklassinstruktioner och genom 

individbaserad instruktioner. Dessa båda former av instruktion exemplifieras således nedan. 

Lektionen i dans är en lektion som ska präglas av elevernas kreativitet och skapande och 

följaktligen instruerar inte läraren särskilt mycket i jämförelse med lektionen i volleyboll. Istället 

kan man säga att läraren påminner eleverna om saker de tidigare talat om, ”kommer du ihåg när vi 

gick igenom musikanalysen av låten, då var de ju så här och så här” eller ”med åttorna kan man 

tänka ungefär så här och så här”. De instruktioner som sker i helklass handlar om lektionens 

upplägg och under denna korta samling är det endast pojkar som ställer frågor eller kommenterar 

innehållet i lektionen, vilket jag visade inledningsvis i denna resultatanalys. Det utrymme som ges 
                                                
101 Lärarintervju (2017). 
102 Handkamera 1:3 (2017), tid: ca. 4,28-4,38. 
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tillfaller helt enkelt pojkar framför flickor. Hur läraren delar ut utrymme inledningsvis präglar hur 

talstrukturen ser ut för resterande moment i lektionen också.  

 Vidare visar min räkning att läraren ger instruktioner till flickor 14 gånger, till pojkar 25 

gånger och till hela grupper 39 gånger. Dessa siffror är lite vanskliga att förstå men i videon 

framkommer det att de allra flesta instruktioner sker till grupper, men de gånger som läraren 

specifikt talat med en flicka eller pojke så har jag räknat det som en instruktion till en flicka eller 

pojke fastän detta också skulle kunna vara en instruktion till hela gruppen. Det mönster som då 

framkommer är att läraren oftare talar och instruerar pojkar än flickor, även när läraren instruerar en 

hel grupp. Detta har också att göra med att det är fler pojkar som söker kontakt med läraren och att 

det i de flesta grupperna är pojkar som för samtalet med läraren. För att flickorna i gruppen ska 

inkluderas i gruppen behöver läraren medvetet vända sig mot dem, rikta blicken mot dem eller ställa 

specifika frågor eller instruktioner till dem. Detta är också något läraren gör då och då.103 De 

instruktioner som främst tar plats är de som handlar om specifika dansdelar till exempel låtens 

uppbyggnad, danssteg eller hur själva uppvisningen ska gå till. Läraren själv menar att hennes roll 

är ”[…] väldigt trivsamt för att jag inte har en liksom roll där jag håller på och visar danssteg och 

talar om och bestämmer hur det ska va utan det är väldigt avspänt för mig att peppa dom att hitta på 

eget och så. Så det är ju skillnad att instruera en dans […] eller om de ska själva i grupper hitta på 

egna rörelser.”104 Läraren berättar att hon trivs med denna form av lektion som blir ’mysig’. Denna 

form av lektion och instruktionsmoment kan således ses skapa en viss form av stämning för läraren 

och för lektionen.   

   

5.2 Lektion 2 - volleyboll i helklass 

Den andra lektionen som analyseras har lektionsinnehållet volleyboll. Även här delas eleverna in i 

grupper och dessa kallar jag för grupp 1-6 där grupp 1 och grupperna 5 och 6 består av endast 

flickor och grupp 2-4 består av pojkar. Även i denna kategorisering i flicka-pojke utgår jag från de 

enkätsvar som visar att alla elever utom en identifierar sig som flickor eller pojkar. En elevs 

enkätsvar har tagits bort på grund av att alla könsidentifikationer har ringast in och dessutom är 

resterande svar väldigt otydliga. Det gör att det är totalt 21 elever som deltar i lektionen men i 

denna del redovisas således svar från 9 flickor och 11 pojkar. Lektionen startar med att läraren, likt 

första lektionen, möter eleverna i dörren och hälsar godmorgon, frågar hur de mår och svarar på 

elevernas frågor. Sedan fortsätter lektionen med att en längre samling där läraren berättar att 

lektionen handlar om att de ska lära sig grundslag i volleyboll. Samlingen fortsätter med att hon 

instruerar i vilka och hur grundslagen ser ut och detta gör hon med hjälp av att ställa frågor till 
                                                
103 Handkamerorna (2017), alla delar. 
104 Reflektionsintervju 1 (2017).  
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eleverna. När eleverna sedan får öva på dessa slag gör de det i grupper mellan vilka läraren rör sig 

för att instruera, peppa eller ge feedback. När lektionen når sitt slut fyller eleverna i den enkät jag 

har med mig och läraren önskar dem en trevlig helg. 

 Likt det första avsnittet i denna analys inleder jag med att visa ett övergripande mönster som 

lokaliserats i lektionen för att sedan gå vidare med att visa några situationer där detta mönster blir 

tydligt. Detta gör jag för att kontextualisera och beskriva den miljö i vilken de olika 

performativiteterna är placerade. Det ger också en viss förståelse för att det kan vara olika saker i 

olika lektioner som underbygger en performativitet. Det som är lika i olika lektioner är att genus 

görs inom vissa gemensamma performativiteter men att det skapas och görs på olika sätt. Detta 

visar på hur komplext det kan vara att förhålla sig till genusmönster i undervisningen i idrott och 

hälsa.  

 

5.2.1 Ett övergripande mönster: Pojkarna i centrum och flickorna i marginalen 

Under lektionen i volleyboll sker det intressanta kommunikativa möten i inledningen av lektionen 

då läraren inleder med att berätta om att lektionen handlar om grundslag i volleyboll och går sedan 

över i att instruera just dessa. Likt den första lektionen så placerar sig eleverna på samma sätt i 

rummet: pojkarna i mitten, centrum, och flickorna vid kanterna. Jag vill hävda att denna placering 

också är kännetecknande för hela denna lektion och kan ses som ett övergripande mönster då 

pojkarna står i centrum och flickorna i marginalerna. Även under denna lektion är det nämligen 

tydligt att det är pojkar som ställer frågor, som får svara på frågor, som får visa hur övningarna går 

till och det är framför allt pojkar som får feedback och instruktioner.  

 I den inledande samlingen, som pågår i cirka 8 minuter, är det endast pojkar och läraren som 

talar. Under den tid då själva instruktionen i baggerslag, fingerslag, serve och anfall pågår så ställer 

läraren 10 frågor och på alla dessa är det endast pojkar som svarar, några av dem räcker upp handen 

och några svarar rakt ut. Under tiden detta pågår är det också fem pojkar som ställer frågor, där alla 

utom en fråga ställs efter att eleven räckt upp handen och läraren givit dem ordet. Det är således 

endast pojkars röster som ges utrymme under denna första samling i helklass. Det faktum att det 

endast är pojkar som talar betyder inte att det är alla pojkar då det även under denna lektion finns 

några pojkar som är helt tysta. Även under denna lektion fick eleverna svara på i vilket 

sammanhang de helst talar med läraren visas en signifikant skillnad (p=0,03) mellan flickor och 

pojkars upplevelse av att tala i just helklassmomentet. Majoriteten av pojkarna, över 60%, menar att 

de delvis håller med om att de helst talar med läraren i helklass medan majoriteten av flickorna, 

55,6%, menar att detta påstående inte alls stämmer. Över hälften av flickorna vill således inte tala i 

det forumet och gör inte heller det, vilket styrks av mitt videomaterial. Men frågan är ju om de inte 

vill eller om utrymmet inte finns och därför ges de inte möjligheten. I intervjun med läraren 
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reflekterar läraren kring detta faktum och hon pekar på att de flickor som går i just denna klass är 

väldigt försiktiga och försynta. Läraren menar att hon upplever att sju av tio flickor i denna klass 

har ”en försiktig framtoning som personer” medan hon inte upplever de övriga tre som lika 

tillbakadragna och blyga.105 Jag vill dock också lyfta ett poststrukturalistiskt perspektiv på hur detta 

fenomen sker och gör det i samband med performativiteten att instruera och förklara.  

 Vidare visar videon att läraren ställer fler frågor till pojkar än flickor, 24 respektive 11 och i 

enkäten svarar 55% av flickorna och 36% av pojkarna att läraren inte alls ställt några frågor till dem 

under lektionen. Resten av eleverna menar att det skedde ibland. Under pågående lektionstid ställer 

flickor fyra frågor till läraren och pojkar ställer sexton. Efter lektionen kommer dock två flickor 

fram till läraren, samma som efter danslektionen, och ställer fler frågor men jag väljer att se det som 

ett separat fenomen, i brist på mer lämpligt ord. Eleverna svarade också på frågan hur ofta som 

läraren generellt ställer frågor till dem under lektionerna i idrott och hälsa där den stora majoriteten 

av både flickor och pojkar svarar att det sker ofta eller alltid medan två flickor upplever att det 

nästan aldrig händer att läraren ställer frågor till dem.106 

  

5.2.2 Performativitet 1: Att skapa konsensus 

Under denna första performativitet vill jag peka på hur konsensus skapas på ett annorlunda sätt än 

under danslektionen. Jag lyfter fram två exempel där det ena handlar om att skapa konsensus med 

hela elevgruppen och det andra exemplifierar lärarens interaktion med en elev. 

 Under lektionen är läraren noga med att skapa konsensus mellan elever och mellan sig själv 

och eleverna men detta sker inte i lika stor utsträckning som under danslektionen. Under denna 

lektion handlar överenskommelserna och konsensus mestadels om att eleverna förstår 

instruktionerna och att de följer dem. Som exempelvis när läraren ber eleverna att ställa sig i i 

smågrupper efter att hon instruerat färdigt om grundslagen i volleyboll: ”Då är det så här, jag skulle 

vilja, det klarar ni tror jag, kan ni ställa er i åtta smågrupper så här, en grupp här med tre i varje, 

klarar ni av det?” I en och samma mening ger läraren en instruktion, ställer frågor och försöker 

skapa konsensus med eleverna. Resultatet blir också att eleverna, efter lite diskussion om strumpor, 

ställer sig i grupperna. Ett annat exempel på att läraren försöker skapa konsensus med eleverna är 

då hon i slutet av lektionen går fram till en elev, flicka, som har satt sig på läktaren. Läraren menar 

att eleven också måste träna på att serva och säger klart och tydligt: 

  
Läraren: ”Erika, tre servar ska du serva nu” 
Eleven säger något ohörbart  
Läraren: ”Ah, men försök med tre, det klarar du, kom” 

                                                
105 Lärarintervju (2017). 
106 Elevenkät 2 (2017) och Helsalskamera 2 del 1 (2017). 
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Lite senare under lektionen återkopplar läraren till eleven som fortfarande sitter på läktaren: ”Erika, 

hur många har du slagit? Har du provat tre? Nej? Då kör du den och den och en till och sen är du 

klar för idag, kom igen!”. I denna situation försöker läraren få eleven att delta i övningen och söker 

därför en överenskommelse om att hon ska serva tre bollar och att det sedan räcker. Eleven i fråga 

verkar dock inte särskilt intresserad av denna överenskommelse men läraren söker ändå konsensus. 

På filmen kan man också se att eleven stannar på läktaren och de tre servarna når aldrig över 

nätet.107 Lärarens ambition att skapa konsensus och att skapa deltagande fungerade alltså inte i detta 

fall och lärarens fokus skiftade därför från den enskilde individen till hela gruppen. När läraren 

under danslektionen satte sig ned och talade med just denna specifika elev så motiverades hon till 

att vara med och träna på dansen och skillnaden mellan detta tillfälle är att läraren då hade mer tid 

för att se och bekräfta henne. Under detta tillfälle är det lite rörigt i salen, bollar flyger överallt, 

läraren vill ge eleverna tid att öva på serve med har också i bakhuvudet att de ska hinna svara på en 

reflektionsenkät och samtidigt vill hon att denne flicka ska få tillfälle att öva på serve. Det visar sig 

vara en situation som inte motiverar eleven på samma vis som den mer stillsamma och lugna där 

eleven får utrymme att utrycka vad hon tycker är svårt eller jobbigt. Läraren själv menar att det 

mesta blir enklare och bättre om man har tid och inte är stressad och att hon ju gärna vill möta och 

lyssna på eleverna.108 Ibland verkar det dock som att miljön och sammanhanget inte ger det 

utrymmet för läraren att arbeta på det sätt hon vill. Denna situation skulle kunna ses som skapande 

av två olika genus och att flickan kan sägas iscensätta två olika möjliga tolkningar: dels kan man 

tänka att en försiktig och blyg flicka skapas genom positionen att sitta på läktaren, genom lärarens 

språkanvändning för att få eleven delaktig i lektionen och genom flickans respons. Flickan skulle 

dels också kunna ses som lite rebellisk och att hon bara inte vill deltaga, utan att det ska ha att göra 

med att hon är blyg eller försiktig, vilket sålunda iscensätter en oberoende flicka som gör lite som 

hon vill. Det enklaste sättet att se på situationen är genom glasögon som gör en flicka till försiktig 

och försynt eftersom seglivade genusnormer kring hur flickor ska vara fortfarande är mekanismer 

som styr vårt sätt att se på flickor. Genom att vrida perspektivet kan dock en annan bild av flickor 

gestaltas och iscensättas vilket i sin tur också ifrågasätter cementerade genusnormer och synliggör 

dem.  

5.2.3 Performativitet 2: Att visa omsorg 

Lektionen i volleyboll präglas, lik lektionen i dans, av att läraren visar omsorg och jag vill peka på 

tre sätt som detta görs: genom personliga tilltal, genom att ställa frågor samt genom att läraren tar 

sig tid för elever efter lektionens slut. 

                                                
107 Lärarkamera 2:3 (2017), Helsalskamera 2:2 (2017) och Handkamera 2:4 (2017).  
108 Lärarintervju (2017). 
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 För det första ställer läraren frågor under lektionen och detta sker på några olika sätt. Vidare 

visar jag några generella och några specifika exempel. I den inledande instruktionen ställer läraren, 

som nämnt tidigare, 10 frågor vilka alla besvaras av pojkar. De flesta frågorna som läraren ställer 

handlar om grundslagen fingerslag, baggerslag och serve och frågorna ställs dels i syfte att få 

eleverna att visa sina kunskaper och dels för att involvera dem i instruktioner. Exempel på sådana 

frågor är när läraren säger ”i riktig volleyboll får man ju välja då kan man kasta upp bollen som i 

tennis och slå till men det gör vi inte här, varför gör vi inte det tro?” eller när hon svarar på en elevs 

fråga om man får brösta bollen i volleyboll: ”Vi har bestämt att man får använda händer och huvud, 

inte brösta, men det är en bra fråga, är det fler bra frågor?”. I den första frågan vill läraren involvera 

eleverna och lyfta upp deras tankar kring serven och i den andra frågan berättar hon de regler som 

gäller, hon bekräftar frågeställaren att det var en bra fråga och hon ställer sedan en fråga till resten 

av eleverna. Allt detta i en och samma mening. 

 Vidare ställer läraren under sina instruktioner en gång en allmän fråga till hela klassen som 

formuleras ”förstod alla övningen?”. När jag tar upp denna fråga med läraren så ler hon och säger: 

”Jamen det är ju […] en jättedum fråga” och hon förklarar vidare att ”[…] dom som inte förstår 

säger ju inte i årskurs åtta ’nej jag fattar ingenting’, det är klart dom inte säger så det är ju jättedumt 

att säga så”.109 I den efterföljande diskussionen så menar läraren att det egentligen är bättre att rikta 

frågan till en särskild person eller att be en elev att berätta och repetera hur övningen ska gå till. På 

så vis menar läraren att man kan, på ett bra sätt, tvinga någon att tala vilket skapar repetition för 

resten av klassen. Läraren menar också att de elever som inte förstått övningen oftast har frågat och 

krävt förklaringar redan innan hon kommit till slutet av instruktionen.110 I detta specifika fall har 

några elever ställt frågor under tiden instruktion pågår, men det är dock bara pojkar. Likt den 

inledande instruktionen är det återkommande under hela lektionen att det är pojkar som ställer 

frågor och det är pojkar som tar ordet under varje instruktionstillfället. Det är också pojkar som får 

tillsägelser under instruktionstillfällena. Det talutrymme som ges eleverna kan i teorin ses som 

tillgängligt för alla elever men det tas endast av pojkar och har således skapat strukturer och normer 

som styr hur talutrymmet används av flickor och pojkar. Inom denna struktur iscensätts pojkar som 

aktiva frågeställare och som de som vill lära sig och också har potential att utvecklas. En av 

konsekvenserna av att pojkarna tar talutrymmet blir också tydligt genom under denna lektion då det 

framför allt är pojkar som ses som ”utvecklingsbara” inom volleyboll. Den fråga som jag genom 

detta datamaterial inte kan få syn på är hur talsituationerna och lektionen skulle ha sett ut om 

läraren riktade en eller flera frågor till flickor under instruktionen. Pojkar som utvecklingsbara och 

                                                
109 Lärarintervjun (2017). 
110 Lärarintervju (2017). 
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flickor som frågeställare återkommer jag till att analysera under performativiteten att instruera och 

förklara.  

 För det andra tilltalas eleverna ofta med namn under denna lektion vilket sker 40 gånger för 

flickor och 101 gånger för pojkar. Återigen får pojkar höra sina namn mer än dubbelt så ofta som 

flickor. Dessutom är fördelningen av flickor och pojkar jämnare under denna lektion än under 

danslektionen och ändå är tilltalet av namn så pass ojämt fördelade. Under intervjun tar jag upp 

detta med läraren och hon uttrycker att hon tycker det känns dåligt att höra denna snedfördelning 

och undrar om hon verkligen spenderar dubbelt så mycket tid med pojkar som med flickor och om 

siffrorna hade varit desamma om flickor och pojkar var lika många.111 Den analys jag gör av 

videomaterialet är dels att läraren ropar ut pojkars namn för hela klassen medan hon går runt och 

kikar på dem, detta i större utsträckning än flickorna. Pojkar får alltså höra sina namn mer 

”offentligt” eller öppet, än vad flickor får och jag tolkar detta som en konsekvens av det som läraren 

säger; att hon är mer försiktig med flickorna och att hon inte vill ge flickorna feedback lika högt 

som pojkarna. När läraren står hos en flickgrupp kan hon ropa Bra! till andra flickor, men inte när 

läraren står i en pojkgrupp. Dock gör hon tvärtom ibland. I intervjun menar läraren att hon inte högt 

vill ge kritik till flickorna eftersom hon är ”rädd att trycka ned liksom någon slags glädje eller så 

[…] där var jag försiktigare och då kanske jag inte heller ville prata lika högt och om jag gav någon 

kritik högt här till Mona så ville jag inte säga det högt så att Marcus hörde för ’Marcus kan nog 

liksom’, jag är rädd att dom ska få skit för det, förstår du hur jag menar?”.112 Att Mona i detta fall 

tränar volleyboll i en förening och således har ett bättre baggerslag än Marcus verkar inte spela så 

stor roll här. Återigen iscensätts flickor som tillbakadragna och försiktiga vilket jag menar, sett ur 

ett genusperspektiv, upprätthålls genom lärarens sätt att tala mer lågmält till flickorna. Jag vill peka 

på att lärarens sätt att visa omsorg gestaltas på olika vis beroende av genus och dessa olika sätt kan 

ses som mekanismer som styr hur genus produceras under denna lektion. Lärarens intention är att 

värna om flickor och hennes önskan är att inte utsätta dem för att ”få skit” från pojkar och kanske 

uppnår hon detta. Kanske är det precis vad några av flickorna behöver. Men det kan också vara så 

att det är precis tvärtom. Kanske behöver flickor få höra att de är duktiga i det offentliga rummet, 

kanske behöver flickor få frågor även i helklass, kanske behöver pojkar få se att flickor kan och vill 

och får ta plats och höras och synas. Kanske gäller detta också för vissa av de pojkar som går i 

klassen och som inte upplever sig få talutrymme eller tar upp plats under lektionen. De pojkar som 

faller utanför pojknormen om att höras och synas, att vara frågvis och få lärarens uppmärksamhet 

behöver också lyftas fram, menar jag. Kanske kan heteronormen och det rätta sättet att vara flicka 

                                                
111 Lärarintervju (2017). 
112 Lärarintervju (2017). 
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och pojke ifrågasättas genom att hitta strategier för att bryta de genusstrukturer som råder och låta 

de tysta tala, och de som oftast talar vara tysta.  

 För det tredje vill jag också lyfta fram ett sätt genom vilket omsorg visas eleverna och det är 

genom att läraren tar sig tid för elever även efter lektionens slut. Under de båda lektioner jag 

analyserat så stannar två flickor kvar efter lektionen, samma flickor båda gångerna, och ställer 

frågor till läraren. Frågorna kan handla om lektionen de just haft, något annat kring idrott och hälsa 

eller vad som helst annat. Läraren menar att det ofta är samma flickor som kommer efter lektionen 

och hon säger att ”jag tänker att det är så att dom vill inte att dom andra ska höra men dom vill ha 

bekräftelse och dom vill fråga och […] jag vill inte utsatta dom för att komma fram för för mycket i 

helgrupp för dom är inte mogna för det”.113 Genom att läraren tar sig tid för dessa flickor efter 

lektionen vill jag mena att omsorgsperformativiteten skapas och frodas. Eleverna behöver 

bekräftelse och dessa flickor ser till att de får den, men inte i helklass utan de dröjer kvar och ger på 

ett sätt läraren möjligheten att se dem och tala med dem. Vidare i intervjun så diskuterar vi detta 

fenomen och läraren reflekterar:  
”…men det är ganska ofta nu när du säger det, det är ganska ofta tjejer som söker kontakt när de ska gå ut 
i ett grupprum eller lite vid sidan av eller på nån rast före eller efter nån lektion eller så. Killar, generellt 
nu, jättegeneraliserat, tar sitt, får sitt ändå på nåt sätt.”114 (min understrykning) 
 

Inom performativiteten omsorg, och inom undervisningskontexten i idrott och hälsa, menar läraren 

att man alltså kan utläsa ett mönster, eller en struktur, där pojkar generellt får den uppmärksamhet 

och bekräftelse de behöver under undervisningstillfället medan flickor mer aktivt behöver söka 

bekräftelsen och uppmärksamheten själva. Om denna struktur går att utläsa genom att analysera två 

undervisningstillfällen så är det rimligt att tänka att eleverna hela tiden tvingas hantera denna 

struktur och dess medföljande mekanismer, normer och genusordningar. De två flickorna i exemplet 

ovan har hittat en strategi för att hantera dessa strukturer medan det fortfarande finns både flickor 

och pojkar som kan närvara på en lektion i idrott och hälsa utan att få den uppmärksamhet och 

bekräftelse de behöver. Dock tar denna läraren ett stort ansvar i att tilltala alla elever med namn, 

ställa frågor och ta sig tid efter lektionen. Vilket vidare ansvar läraren tar och påkallar analyseras 

nedan. 

 

5.2.4 Performativitet 3: Att påkalla ansvar 

Under volleybollektionen ser jag att performativiteten att påkalla ansvar inte i lika stor utsträckning 

handlar om att betona elevernas ansvar som i danslektionen, och jag lägger därför inte främst fokus 

på detta mer än att det inledningsvis nämns ett övergripande mönster. På ett tydligare sätt vill jag 

                                                
113 Lärarintervju (2017). 
114 Lärarintervju (2017).  
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istället lyfta fram hur lärarens ansvar görs och jag visar det genom att analysera lärarens spatiala 

rörelser och en rumslig aspekt på ansvar. Jag menar nämligen att lärarens sätt att använda rummet 

är en del av hur ansvar görs i förhållande till läraren och det styr hur hon i sin tur fördelar ansvar 

och fördelar talutrymme. 

 Jag har tidigare nämnt att pojkar tilltalas med namn i större utsträckning än flickor och en 

anledning till detta kan vara hur de är placerade i rummet och på så vis får lärarens uppmärksamhet 

lättare. I den inledande samlingen sitter nämligen alla pojkar i mitten och flickorna i kanterna. På 

samma sätt ser det ut under övningen då de tre pojkgrupperna står i mitten och två av 

flickgrupperna till höger och en till vänster av pojkarna. Eftersom läraren också står i mitten av alla 

elever så blir det automatiskt att hennes uppmärksamhet riktas till de elever hon har närmast sig: 

pojkarna. Detta kan också påverka att läraren oftare befinner sig hos pojkgrupperna än 

flickgrupperna, även om skillnaderna inte är enorma. Läraren är hos grupp 1 fyra gånger och hos 

grupp 5 och 6 tre gånger vardera. Alla dessa grupper består av flickor. Hos grupp 2 och 4 är läraren 

fem gånger och hos grupp 3 är hon sju gånger. Dessa grupper består alltså av endast pojkar och de 

står i centrum av lokalen. Grupp 3 är också den grupp som läraren använder för att visa hur 

övningarna går till och på så vis kan man se att läraren till viss del påkallar ansvar hos denna 

specifika grupp. Läraren själv menar att denna rumsliga uppdelning av flickor och pojkar inte ger 

lika möjligheter för flickor och pojkar att höras. Hon säger att: 

 
[…] det är dåligt, jag tänker på det, det är bättre att ha dom som hörs frivilligt dom kan va ute på kanten 
dom kommer synas ändå, det är jättedumt att ha dom där tjejerna där ute som är så försynta, dom ska va i 
centrum. […] […] Jag tror att det här var lite specifikt att killarna var i mitten och killarna var 
tillsammans, tjejerna var försynta på sina egna ställen, men om jag gör det igen så det blir liksom tjejer 
för sig och killar för sig då bestämmer jag liksom att ’Mikaela din grupp är här, Muhammed din grupp är 
där borta, Elias du tar din grupp och ställer dig där’, för jag vet att dom kommer höras ändå dom 
grupperna så det är ju jättebra att få upp ögonen för.115 
 

Läraren reflekterar i detta fall kring grupperna som de var indelade när de övade på grundslagen och 

lyfter inte i lika stor utsträckning det faktum att det även såg ut så här under den första 

instruktionen. Det är dock tydligt att läraren inser att gruppernas placering påverkar hur mycket 

fokus de får och hur mycket de hörs och syns vilket också påverkar hur ansvar påkallas eleverna. 

De elever som är placerade i mitten av samlingen eller lokalen påkallas ett större ansvar än de som 

är placerade vid sidorna. Läraren pekar återigen också på vikten av att få upp ögonen för hur 

undervisningen ser ut och att hon därigenom kan förändra och förbättra möjligheterna att möta 

eleverna på lika villkor. Jag menar därför att läraren på så vis påkallar ansvar hos sig själv och att 

hon ser sin del i att påverka undervisningen och sitt sätt att tala och inkludera eleverna. Lärarens 

förmåga att röra sig i rummet och att lokalisera elevgrupper eller tillfällen där hon behövs påverkar i 
                                                
115 Lärarintervju (2017). 
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sin tur det ansvar hon påkallar hos sig själv. Hennes sätt att tala, att vända sig mot den eller de hon 

talar med, att använda kroppen för att förklara eller visa, att använda beröring som en strategi, att gå 

snabbt, långsamt, planlöst eller målinriktat påverkar vilka elever som hamnar i centrum och vilka 

som hamnar i marginalerna. Det faktum att pojkarna får fler besök under denna specifika lektion 

kan ha många förklaringar där placeringen i rummet kan utgöra en. En annan förklaring kan också 

vara att det är fler pojkar som är stökiga och inte uppvisar den ordning som läraren önskar och att 

hon därför ställer sig hos en grupp för att bidra med lugn och ordning. En tredje förklaring kan vara 

att hon ser mycket potential hos några av pojkarna att bli duktig på volleyboll och därför vill hon 

lägga tid på att lära dem. Denna sista förklaring kan också ses handla om att påkalla ansvar vilket 

läraren faktiskt gör genom att instruera pojkar mer än flickor. Det ansvar som läraren påkallar hos 

pojkar handlar således om att utveckla mer tekniska rörelser medan ansvaret hos flickor påkallas till 

att handla om att fortsätta försöka. Detta resonemang återkommer jag till under performativiteten att 

instruera och förklara men innan dess ska vi kika på hur performativiteten att visa uppskattning 

skapas.  

 

5.2.5 Performativitet 4: Att visa uppskattning 

Denna lektion präglas av många uppmuntrande utrop som ’Bra!’, ’Snyggt!’ och ’Perfekt!’ och jag 

vill peka på två sätt varigenom uppskattning visas: genom uppmuntran och genom att läraren tar sig 

tid för hela gruppen. 

 Totalt säger läraren ’bra!’ till flickor 44 gånger och till pojkar 57 gånger. Uppskattningen 

som läraren visar eleverna under denna lektion blir mer direkt och snabb än den som visades under 

danslektionen. Dessutom fungerar den mer som ett påhejande och fokuserar på att få eleverna att 

våga träna och våga slå, berättar läraren.116 Nedan exemplifieras några sätt som läraren visar 

uppmuntran på:  

 
Läraren: ”Bra Emma, ni går långt åt det hållet det är jättesmart”117 
 
Hos grupp 6, flickor 
Läraren: ”Hur går det här?” 
En elev säger att hon inte kan och lärarens säger: ”Joo då, du kan!” Eleven provar och läraren säger: ”det 
är väl inget fel på det där Erika? Det är jättebra!”118 
 
Hos grupp 2, pojkar 
Läraren: ”Bra höjd, Mustafa, men lite lugnare. Lugnt och fint, bra! […] Bra Axel, superbra Mustafa 
jättejättebra. […] Kasta och slå, bra. Snyggt Marcus!”119 
 

                                                
116 Lärarintervju (2017). 
117 Lärarkamera 2:2 (2017), tid: ca. 1,30-1,35. 
118 Lärarkamera 2:2 (2017), tid: ca. 5,55-6,16. 
119 Lärarkamera 2:2 (2017), tid: ca. 10,44-11,20. 
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Hos grupp 5, flickor 
Läraren: ”Bra Maria! Funkar det? Nej? Har vi nåt rekord som är högre än en?” 
Elev, tjej: ”Fyra” 
Läraren: ”Ah det är inte dåligt!”120 

 
 
Läraren själv menar att hon under denna lektion snarare försökte peppa och uppmuntra flickorna än 

att ge dem instruktioner, medan hon med pojkarna jobbade med både uppmuntran och instruktion. 

Att flickor mestadels får höra uppmuntran istället för feedback menar läraren kan bidra till att de 

känner sig mer säkra och att de kan våga fortsätta. Hon vill undvika att flickorna känner sig 

kritiserade ”för dom är ju så försiktiga och rädda och jag vill ju inte ge för mycket kritik där […] 

[…] så tänkte jag liksom att det är bara pepp och gull liksom att ’åh nu lyfter vi här’ liksom”.121 

Genom dessa situationer och tillfällen kan vi se hur flickor generellt iscensätts som i behov av pepp, 

uppmuntran och gull och när läraren i citatet ovan förutsätter att flickorna i grupp 5 inte har ett 

högre rekord än en så synliggörs också den förväntan som finns på flickor i under denna lektion: 

måttlig. Lärarens intentioner med dessa flickor är goda och hon arbetar ur ett slags långsiktigt 

perspektiv på undervisningen där hon försöker bygga ett förtroende mellan sig själv och flickorna 

för att senare kunna arbeta mer med teknik, men läraren uppvisar här ett sätt att tala som snarare 

reproducerar normer är motverkar dem. Att tala om att flickor behöver ’pepp och gull’ kan ju inte 

direkt ses som en normöverskridande språkanvändning. En sådan språkanvändning kan ha 

konsekvenser som vi kan vara kritiska till inom ramarna för undervisning, till exempel att vissa 

kunskaper, i detta fall flickors kunskaper, riskerar att förringas. Jag närmar mig dessa resonemang 

ytterligare inom den sisa performativiteten att instruera och förklara. 

 

5.2.6 Performativitet 5: Att instruera & förklara 

Som sista anhalt i denna analys läggs fokus på att visa hur performativiteten att instruera och 

förklara formas och skapas genom två olika fokus: dels genom att fokusera på helklassinstruktioner 

och dels genom individ- och gruppfokus. Jag har tidigare visat att läraren stannar fler gånger hos 

pojkgrupper än hos flickgrupper och jag har även visat att flickor får höra mer uppmuntran än 

instruktion medan pojkar får mer förklarat hur de ska förbättra slagen. Nu vill jag fördjupa 

förståelsen av detta genom att visa vad som sker i dessa instruktiva möten mellan lärare och elev 

och jag börjar med att fokusera på instruktioner till individer och grupper. 

 Som jag nämnt ovan får flickor höra mer uppmuntrande ord än konkret feedback och 

instruktion om hur de slag de utför kan bli ännu bättre, medan läraren stannar hos pojkar och 

förklarar hur slagen ska gå till för att bli ännu vassare. Vid ett tillfälle går läraren till grupp 4 som 

                                                
120 Lärarkamera 2:3 (2017), tid: ca. 3,50-4,02. 
121 Lärarintervju (2017). 
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består av tre flickor varav två av dem inte tidigare har spelat så mycket volleyboll men de har ändå 

god teknik. En av flickorna frågar läraren hur hög bollen ska vara för att vara bra varpå läraren 

svarar ”Den är perfekt, bättre än så blir det inte, titta dom är jättebra! Vem som helst kan slå på den, 

jättebra, kör nu likadant hela tiden”122. Eleverna verkar således göra bra slag och läraren talar om 

det för dem, men hon ger dem inte ytterligare feedback på hur det kan bli ännu bättre. Dessutom är 

det eleven som frågar läraren om feedback vilket tyder på att flickan är tillgänglig och öppen för att 

få lära sig mer och kunna få konstruktiv kritik. Inte minst så öppnar eleverna i denna grupp upp 

möjligheten för läraren att fördjupa kunskaperna kring volleyboll hos dessa elever genom att 

fördjupa ett slags ”volleybollspråk” d.v.s termer som läraren tidigare använt i instruktionen för hur 

slagen ska gå till. Ett exempel är när läraren förklarar att man i volleyboll ibland pratar om att ha en 

”ostbågerygg” vilket hon påminner pojkar om, men inte flickor. För att ytterligare beskriva detta 

vill jag lyfta fram följande exempel:  

 
Läraren: ”Emil, du kan tänka, istället för att tänka här, så kan du ha händerna lite så här, lite mjukare”. 
Läraren visar formen på händerna under ett fingerslag.123 
 
 
Läraren: ”Mustafa, jag vet inte riktigt var den kom [bollen] men målet är ju att den ska träffa här *visar 
att den ska träffa på underarmen och inte på händerna* […] om du sätter ihop händerna så här och så för 
du ihop tummarna och så skjuter du fram fingrarna liksom mot mig, bra. Målet är att du träffar bollen här 
*visar genom att lägga bollen på armarna* så om den kommer här [på händerna] så kommer den åka åt 
alla möjliga olika håll så helst vill vi träffa här. Är du med? Prova det nu, jag tror att du har lätt för att lära 
om du vet hur du ska göra […] asså jättebra Mustafa, […] du har mycket bättre koll då när den kommer 
lite högre upp”124 

 

Till flickor håller instruktionen mycket mer simplifierad förklaringar som bland annat denna 

situation visar. Läraren är hos grupp 1: 
 
Läraren: ”Högt upp, bra! Ah den är svår Emma…” 
Elev, tjej: ”Det är svårt att kasta långt” 
Läraren: ”Då ställer du dig lite längre fram så behöver vi inte ha så långt, det är inte viktigt att vi kastar 
långt utan det är viktigt att vi kastar högt. Det är bra att du säger till” 
Läraren till de andra tjejerna: ”Kom lite närmare så blir det lättare för henne att kasta. Den är bra, in 
under, försök med baggerslaget. Den är jättebra, bra, snyggt! Om du kan Sofia så får du slå tillbaka den 
direkt till dom. Bra kast, Sofia!”125 

 

Att synliggöra skillnader kring hur lärarens språkanvändning formar hur hon ger instruktioner och 

förklaringar inom denna performativitet är av vikt för att förstå hur genus iscensätts under 

lektionen. Då undervisningen strävar efter att vara jämlik bör både flickor och pojkar iscensättas 

som kunskapssubjekt där uppmuntran är en ingrediens som lyfter och utvecklar elevernas kunskaper 

                                                
122 Lärarkamera 1:2 (2017), tid?  
123 Lärarkamera 2:2 (2017), tid: ca. 3,50-4,00. 
124 Lärarkamera 2:2 (2017), tid: ca. 16,05-16,54. 
125 Lärarkamera 2:3 (2017), tid: ca. 6,30-6,40. 
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och rörelsekvaliteter oavsett kön. Om dessa undervisningssituationer analyseras utifrån den 

heterosexuella matrisen och att vara pojke och flicka på rätt sätt inom idrott och hälsa så är det 

tydligt att idrottsidealet premieras under denna lektion. Då de flesta flickor inte faller inom ramen 

för att vara bollspelsflickor så ses de automatiskt inte som sådana som kan visa en övning, trots att 

många av flickornas baggerslag är renare än de pojkar som är pojkar på rätt sätt i denna kontext, 

bollspelspojkarna. Läraren själv berättar om hur hon tänker:  

 
”[…] dom här idrottskillarna som är väldigt manga i den här klassen, dom kan jag mata på liksom, här 
kan jag prata teknik här kan vi utveckla men att Sofia hon vågar ju knappt röra bollen och om jag få 
skulle säga ’kuta ryggen mer liksom, du ska tänka på den där ostbågen, du ska inte träffa här’ då är jag 
rädd att hon ska känna att ’hon har klagat på mig, jag vågar inte göra nåt’ liksom så i den här gruppen ah 
där är det medvetet att jag är försiktig med tjejerna här. […] De här tjejerna är inte som de här killarna, 
men jag säger inte att killarna ska få mer tid eller få höra sitt namn oftare, men att jag är väldigt mycket 
mer försiktigt med dom.”126 

 
Läraren menar att hon medvetet är mer försiktig med flickorna och att hon medvetet inte ger dem 

lika mycket instruktioner och feedback som hon ger pojkarna eftersom flickorna inte är som 

pojkarna. Eftersom flickorna inte är idrottskillar där hon bara kan mata på med teknik och utveckla. 

Eftersom flickorna inte faller inom ramen för det som premieras inom idrott och hälsa så får de 

följaktligen inte lika stora möjligheter att utvecklas rent tekniskt. Kanske utvecklar de andra 

kunskaper eller att de genom uppmuntran vågar mer, som läraren pekar på men ges inte lika 

möjlighet att utveckla rörelseförmågor och kvaliteter inom volleyboll som pojkarna gör. Det är 

vanskligt för mig att veta exakt vilka pojkar som har en bakgrund inom föreningsidrott utöver de 

som jag hört läraren prata med om just det, men under volleybollektionen kan jag inte se så stora 

skillnader mellan hur pojkarna talas till och med. Enligt min observation så ger läraren alla pojkar 

någon slags feedback kring hur det kan bli bättre och då menar jag utöver att läraren säger att de ska 

kasta eller slå bollen högre upp. Under lektionen säger läraren ’högt’ cirka 40 gånger, till både 

flickor och pojkar. Ur detta perspektiv kan pojkar helt enkelt ses som ”utvecklingsbara” 

kunskapssubjekt som kan ta till sig instruktioner och på så vis utvecklas medan flickor endast 

begränsas till att bli uppmuntrade. Vidare använder läraren sig av en och samma grupp för att visa 

och förklara de olika övningarna som ingår under lektionen. Gruppen består endast av pojkar och de 

är placerade i mitten av rummet och kanske är det därför just den gruppen får visa, eftersom det då 

blir enkelt för de andra eleverna att se vad som sker. Dock skulle läraren kunna använda sig av fler 

elever för att gestalta övningen, kanske till och med av några flickor. 

 Performativiteten att förklara och instruera styrs och skapas följaktligen av mekanismer och 

normer som pekar på att föreningsaktiva pojkar får mer utrymme att utvecklas tekniskt i volleyboll 

än vad flickor får. Däremot får flickor aningens mer uppmuntran än pojkar, även om skillnaderna 
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inte är så stora. Det vi kan se är alltså att läraren nästan enbart visar uppskattning utan teknisk 

feedback vilket riskerar skapa en undervisning och en norm där flickor identifierar som försiktiga.  

 

6. Resultatdiskussion 

Den frågeställning som detta examensarbete utgår från handlar om på vilka sätt lärares 

språkanvändning fungerar som en del av en produktionsapparat av genus i undervisningen i idrott 

och hälsa samt vilka logiker som kan ses påverka denna produktion. De analytiska resultat som 

redovisats ovan identifierar fem performativiteter som fungerar som en del den produktionsapparat 

som skapar genus i undervisning i dans och i undervisning i volleyboll. Dessutom har jag 

lokaliserat olika logiker som påverkar hur dessa performativiteter görs och formas genom att lyfta 

fram ett antal situationer där lärarens spatiala rörelser, aktivitetens utformning, iscensättande 

handlingar av elever, den heterosexuella matrisen eller den rådande diskursen påverkar hur genus 

görs genom talhandlingar. De två olika lektionsinnehåll som analyserats i denna studie visar på att 

de fem identifierade performativiteterna görs och formas på olika sätt beroende av lektionens 

innehåll. De sätt som lärares språkanvändning fungerar som en mekanism i genusproduktionen 

varierar således beroende på innehåll. De viktigaste analytiska fynden är följande: 

 

- att pojkars röster hörs mer än flickors. Detta sker framför allt i samlingar i helklass där endast 

pojkar ställer frågor, får frågor och tilldelas ordet. Även i mindre grupper är det framför allt 

pojkar som hörs och tilldelas utrymme. En skillnad finns dock och det är att det ur ett individuellt 

perspektiv går att se att det är fler flickor som söker sig till läraren och som därigenom får 

lärarens uppmärksamhet. Detta uppsökande sker i störst utsträckning innan eller efter lektionen 

eller i samband med att eleverna går ut i grupper. Man kan uttrycka det som att pojkar får sitt 

utrymme under lektionstid medan flickor behöver ta utrymmet utanför lektionstid. Under 

samlingar i helklass ställs nämligen inga frågor till flickor och inte heller är det någon flicka som 

talar eller ställer frågor.  

- att läraren är noga med att skapa konsensus mellan sig själv och eleverna och mellan elev och 

elev. Vid många tillfällen lyckas läraren genom att ställa frågor till eleven/eleverna och låta dem 

vara med och tycka till om saker, men ibland vill eleverna inte gå med på dessa 

överenskommelser och då vänder läraren fokuset till den stora gruppen istället för den enskilde 

individen.  

- att lärarens motivationsarbete med flickor sker inom en omsorgsperformativitet men när läraren 

arbetar motiverande med pojkar sker detta mestadels inom en instruktionsperformativitet. 

- att läraren använder personliga tilltal, fysisk beröring, att ställa frågor, uppmuntran och 

instruktioner som strategier för att försöka fördela utrymme jämlikt.  
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- att lärarens sätt att röra sig i rummet och hennes spatiala rörelser formar hur alla 

performativiteter skapas och uttrycks och att denna spatialitet har påverkar 

undervisningspraktiken på olika sätt. Inom danslektionen där eleverna var uppdelade i olika 

grupper och befann sig i olika rum var lärarens rörelsemönster avgörande för huruvida eleverna 

tilldelades utrymme över huvudtaget. Under volleybollektionen befann sig alla elever i samma 

rum men även där var de uppdelade i olika grupper och lärarens sätt att röra sig till och från 

grupperna avgjorde hur mycket uppmärksamhet och utrymme eleverna fick. Det som däremot 

skiljer sig är den offentliga delen av volleybollektionen där också utrymmet synliggjordes på ett 

tydligt sätt även för eleverna. 

- att läraren uppvisar en binär könsuppfattning vilket synliggörs dels genom hennes sätt att tala om 

flickor och pojkar och dels genom hur hon talar med flickor och pojkar. Läraren menar också att 

flickorna i denna klass är försiktiga och hänvisar att detta har sitt ursprung i flickornas 

försiktigare personligheter snarare än i en strukturell könsordning i ämnet.  

 

6.1 På vilka sätt fungerar lärares språkanvändning som en mekanism i en produktionsapparat av 

genus i undervisningen i idrott och hälsa? 

Jag har visat att språkanvändning som mekanism fungerar på många olika sätt och jag har 

identifierat fem olika performativiteter varigenom detta sker. Inom dessa performativiteter finns 

ytterligare fler sätt som genus görs på och här vill jag peka på några av de tydligaste.  

 För det första vill jag illustrerar att genus skapas genom lärarens språkanvändning när det 

gäller skillnaden mellan hur läraren talar uppmuntran till flickor och talar instruktioner till pojkar. 

Självklart talar läraren också uppmuntrande till pojkar och den stora skillnaden häri handlar således 

om att läraren genom sitt tal iscensätter pojkar som tillgängliga att lära sig tekniska färdigheter 

medan hennes tal iscensätter flickor som i behov av uppmuntran snarare än teknisk feedback. 

Denna skillnad syns allra mest i volleybollektionen där läraren själv också påpekar att hon 

medveten är försiktigare med flickorna och aktivt arbetar med att ge uppmuntran istället för kritik. 

Detta förhållningssätt uttrycker en binär könsuppfattning av läraren som placerar flickor i ett 

försiktighetsfack. När läraren använder utrop som ’bra’, ’snyggt’ och ’perfekt’ i större utsträckning 

än konstruktiv kritik i form av ett ’bra’ som efterföljs av ett tips eller feedback för att ge möjlighet 

till ännu mer utveckling av rörelseförmågor riskerar vi att flickor inte utvecklas på samma villkor 

som pojkar och att olika förväntningar ställs på flickor och pojkar. Jag menar också att olika ansvar 

påkallas flickor och pojkar i och med att olika förväntningar finns på dem. Då det finns en förväntan 

på att pojkar kan ta emot teknisk feedback så får de också större möjligheter att utvecklas inom just 

det området vilket medför att ett större ansvar påkallas dem att faktiskt klara av det vilket i sin tur 

skapar ojämlika villkor för flickor och pojkar inom aktiviteten volleyboll. Att läraren använder sitt 
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språk för att uppmuntra flickor istället för att ge dem teknisk feedback kan således reproducera till 

de ojämlika villkor som går att se inom ämnet idrott och hälsa. Jag vill dock inte förringa lärarens 

relation till dessa elever och inte heller hennes dagliga arbete där hon lägger ned mycket tid på att 

söka skapa ett gott självförtroende och ett mod hos dessa flickor att ta för sig. Hennes ambition att 

skapa en relation som bygger på ett långsiktigt förtroende är nog en väldigt bra strategi för några av 

dessa flickor, men kanske finns det också de som istället för pepp och gull behöver få höra att ett 

baggerslag kan bli ännu vassare om bollen träffar på underarmarna och inte på händerna. Jag menar 

att man som flicka i årskurs 8 kanske snarare uppskattar feedback som gör att ens rörelseförmågor 

kan utvecklas då de själva också är medvetna om hur ett fingerslag ska se ut, men de får inte till det 

ordentligt och ändå får de höra att det är bra. Läraren menar alltså att hon genom att uppmuntra 

flickor försöker ge dem det självförtroende de behöver för att fortsätta försöka, medan jag menar att 

det självförtroendet kan skapas genom konstruktiv feedback som hjälper dem att göra rätt, och att 

man därefter kan berömma deras sätt att försöka och deras sätt att lyckas.  

 För det andra vill jag lyfta de två olika sätt som flickor och pojkar tilldelas och tar utrymme 

nämligen det faktum att pojkar ”får det de behöver ändå”, som läraren uttryckte sig. Hon menar att 

pojkar tilldelas och tar det utrymme de behöver under lektionens gång och därför är det inte så 

många pojkar som kommer och pratar innan eller efter lektionen. Istället ägnar läraren ofta dessa 

tillfällen åt att tala med flickor och det är då oftast flickorna själva som söker sig till läraren. Detta 

fenomen går att se ur olika performativiteter; lärarens sätt att se och lyssna på dessa flickor kan ses 

ut en omsorgsperformativitet där läraren tar sig tid för flickorna utöver lektionstid och där hon 

svarar på deras frågor, lyssnar på dem och på så vis ”får de vad de behöver”. Man kan också se 

fenomenet utifrån en ansvarsperformativitet och att de flickor som söker kontakt med läraren efter 

lektionen vet att de behöver den tiden för att få bekräftelse eller kanske för att visa sina kunskaper, 

och därför kan det tyda på ett sätt för flickorna att ta ansvar. Det kan dock ifrågasättas om denna 

form av ansvar ens skulle behöva tas av dessa flickor eller om de egentligen skulle kunna få det 

utrymme de behövde under lektionen. Samtidigt pågår en lärares jobb även utanför lektionstid och 

situationer likt dessa skulle kunna vara ett sätt att anpassa undervisningen efter individens behov. 

Ur en instruktionsperformativitet är dessa tillfällen som läraren får med eleverna gyllene då hon på 

tu man hand kan förklara komplexa rörelser eller som i den situation jag observerat; förklara 

rotationer i volleyboll för att öka flickornas spelförståelse. Det som dock måste lyftas fram är att det 

är långt ifrån alla flickor som vet om att detta utrymme finns och ännu färre som faktiskt tar det och 

det är dessutom inte alla pojkar som ”får vad de behöver ändå” under lektionstid. Återigen, att 

pojkar får mest utrymme att tala, höras och synas under lektionerna betyder inte att alla pojkar talar, 

hörs och syns. Tysta pojkar likväl som tysta flickor riskerar att hamns mellan stolarna. De blir 

marginaliserade i undervisningen. Läraren menar att vissa elever vill ha det så, samtidigt som 
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läroplanen visar att utbildningen ska ge alla elever lika stort utrymme och möjlighet till lika villkor i 

undervisningen.  

 För det tredje och sista vill jag diskutera hur lärarens spatiala rörelsemönster är ytterligare 

ett sätt varigenom språkanvändning som mekanism fungerar i genusproduktionen. Det finns tydliga 

skillnader mellan de olika aktiviteterna dans och volleyboll och det finns även skillnader beroende 

på vilken performativitet man analyserar spatialitet utifrån. Om man ser det utifrån 

performativiteten att visa uppskattning och att visa omsorg så kan vi se att liknande mönster 

framträder då läraren visar uppskattning och omsorg genom att gå fram till eller vända sig mot den 

hon uppmuntrar, genom fysisk beröring eller genom att besöka grupperna i de olika rum där de 

finns. På detta vis kan vi se att performativiteterna ibland överlappar varandra i praktiken, vilket i 

synnerhet gäller performativiteterna att visa omsorg och uppskattning, men jag har använt mig av 

olika performativiteter som en analytisk uppdelning för att visa på genusstrukturer där 

distinktionerna ibland är iögonfallande och ibland överlappande. Utifrån detta exempel finns 

återigen en distinktion mellan hur läraren rör sig i rummet i förhållande till flickor och pojkar. 

Analysen har visat att grupper med pojkar i får fler besök av läraren under volleybollektionen än 

vad flickor får, och att ett liknande mönster går att se under danslektionen. Jag menar att detta är 

problematiskt och framför allt uppstår en problematik i relation till volleybollektionen där pojkarnas 

grupper är placerade i mitten av rummet, i centrum, närmast läraren, medan flickornas grupper är 

placerade på sidorna. Detta gäller även vid den inledande samlingen under danslektionen såväl som 

under volleybollektionen. Lärarens placering blir därför automatiskt i centrum av eleverna och i 

synnerhet i centrum av pojkarna. Det är inte konstigt att lärarens uppmärksamhet mest tilldelas 

pojkar då de befinner sig så pass nära henne själv. Under volleybollektionen blir denna uppdelning 

också mer synlig för alla elever då de alla befinner sig på samma ställe. Under danslektionen var 

eleverna utplacerade i olika rum och deras uppmärksamhet riktades därför bort från varandra. 

Tvärtom var det under volleybollektionen där alla elevers blickar oftast riktade sig mot centrum 

eftersom det var där läraren stod och gav instruktioner och det var där en av pojkgrupperna hjälpte 

läraren att visa de olika övningarna. Hur läraren placerar sig i rummet och hur läraren placerar 

eleverna i rummet har således stor relevans för hur språkanvändningen skapar och styr 

genusproduktionen och iscensättningar av genus.  

 Det är vanskligt att säga att lärares språkanvändning påverkar genus si och så då tidigare 

forskning pekar på att genuskonstruktioner är flexibla, situerade och fria artefakter.127 Något som 

denna undersökning inte helt kan säga säkert är huruvida det i synnerhet är idrottsaktiva pojkar som 

gynnas eller ej, eftersom detta inte är något jag har frågat eleverna eller läraren. Dock har flera 

                                                
127 Se Holm (2008), s. 17, 25, 219 f. och Butler (2007), s. 55 ff. 
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forskare, bland annat Håkan Larsson m.fl, lyft fram att det främst är idrottsaktiva pojkar som 

gynnas framför alla andra elever i ämnet idrott och hälsa. Larsson m.fl. pekar också på att det är av 

vikt att tillhöra just denna grupp av pojkar för att de är de som representerar ”det rätta sättet” att 

vara pojke på och de faller därmed inom ramarna för den heterosexuella matrisen. Larsson m.fl. är 

dock inte ensamma att peka på de ojämlika strukturer som råder inom undervisningen men de är 

ganska ensamma med att förslå särundervisningen som en lösning på problemet. Vidare lyfter 

Larsson m.fl. tydligt fram att ojämlikheten är ett stort problem men de menar också att den rådande 

heteronormen är ett problem som tidigare inte tagits så stor hänsyn till men som i lika stor skala 

begränsar undervisningen och gör att den hemfaller i cementerade könsmönster kring vad som är 

’kvinnligt’ och ’manligt’. För att utmana denna norm och matris föreslår Larsson m.fl. alltså att 

särundervisning ska införas då och då, d.v.s. att flickor och pojkar har idrott- och hälsaundervisning 

separerade från varandra.128 Vad skulle då en sådan form av undervisning kunna bidra med, sett ur 

ett performativt perspektiv på språk och genus? Skulle läraren då kunna ge mer utrymme för flickor 

att fokusera på instruktion och teknik bara för att det bara är flickor i hallen? Skulle flickor 

iscensättas annorlunda utan pojkar och vice versa? 

 Butler pekar på att iscensättningen av genus inte endast hänger på den person som för 

tillfället kan ses som ’skådespelaren’ utan också av dess ’medspelare’ och den som skrivit manus, 

här skulle det kunna vara läraren.129 Vi kan därför anta att denna iscensättning skulle ske på andra 

villkor om flickor spelade med flickor och pojkar med pojkar. Ur ett normkritiskt perspektiv på 

skapandet av genus förefaller särundervisning dock inte som ett tillräckligt gott alternativ då man 

istället poängterar att synliggöra de rådande normer och könsmönster som utspelar sig i 

undervisningen för att sedan kunna arbeta med att motverka dem. Ett sådant synliggörande bör gälla 

både för läraren själv och för eleverna. Jag menar att det inte är tillräckligt om läraren själv vet om 

vilka strukturer som normer som påverkar undervisningen utan det krävs att också eleverna görs 

uppmärksamma på dessa för att de ska kunna vara med och påverka dem i en gemensam riktning. 

Annars riskerar undervisningen att reproducera dessa genusmekanismer där språkanvändningen 

endast utgör en mekanism i en storskalig produktionsapparat. 

 Jag menar vidare att det är problematiskt att reducera lösningen på problematiken kring 

ojämlika villkor till särundervisning då en sådan miljö inte nödvändigtvis skulle verkar positivt för 

elever som varken identifierar sig som flicka eller pojke eller som automatiskt tillhör gruppen 

                                                
128 Se Redelius, Karin (2004)”Vilka är vinnare och förlorare i ämnet idrott och hälsa”.  Larsson, Håkan, Redelius, 
Karin & Fagrell, Birgitta (2005), Kön-idrott-skola.  Skolverket (2009),”På pojkarnas planhalva - Ämnet idrott och 
hälsa ur ett jämställdhets- och likvärdighesperspektiv”.  Larsson, Håkan (2009),”Queering physical education: Between 
benevolence towards girls and a tribute to masculinity" . Larsson, Håkan, Redelius, Karin & Fagrell, Birgitta 
(2007),”Jag känner inte för att bli en…kille” - Om heteronormativitet i ämnet idrott och hälsa. 
129 Butler (2004), s. 90. 
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flickor men egentligen upplever sig tillhöra gruppen pojkar. Larsson, Fagrell och Redelius menar att 

det redan är de elever som är queer som marginaliseras i undervisningen och att heteronormativitet i 

undervisningen måste motverkas.130 Görs då detta bäst genom en uppdelning av kön? Skulle inte en 

sådan uppdelning istället bekräfta den binära uppfattning av flickor och pojkar som lärare redan 

innehar, vilket Alsarve m.fl. visar?131 Göran Gerdins undersökning av en pojkskola i Australien 

visar dock att även särundervisning är en miljö som gynnar pojkar som håller sig inom ramarna för 

den heterosexuella matrisen vilket därför pekar på att problematiken kanske inte löser sig så enkelt 

som att bara återinföra särundervisning i ämnet.132 Istället kanske en lösning ligger i att synliggöra 

de olika performativiteter som lärarens språkanvändning skapas genom för att få syn på hur genus 

formas i undervisningen. 

 

6.2 Vilka logiker kan ses påverka denna språkanvändning? 

På frågan om vilka logiker som påverkar mekanismen språkanvändning vill jag framför allt peka på 

två saker att diskutera i detta avsnitt: den heterosexuella matrisen och diskursens makt samt 

aktiviteten som logik. Den första kan ses som en logik som rör sig på ett mer teoretiskt plan och 

som handlar om normer, strukturer och kontexter i samverkan. Den andra kan ses som en mer 

praktiknära logik som på ett mer påtagligt sätt kan påverka hur språkanvändningen påverkar 

genusproduktionen. 

 

6.2.1 Diskurs och heterosexuell matris 

Den forskning som redogjorts för i detta examensarbete pekar på att en maskulint strukturerad 

diskurs styr undervisningskontexten och gynnar pojkar framför flickor. Diskursen påverkas och 

styrs av de strukturella relationer som råder mellan tecken och kontext och situation och inom idrott 

och hälsa som kontext har flertalet forskare pekat på att en heterosexuell matris råder vilken 

eleverna dagligen måste förhålla sig till. Eleverna, både flickor och pojkar, står i kast med att handla 

inom ramarna för denna matris, eller riskera att vara flicka eller pojke på fel sätt. Daniel Alsarve 

m.fl. lyfter, likt många andra forskare, att pojkar ges bättre förutsättningar än flickor i idrott och 

hälsa men de pekar också på att detta endast gäller de pojkar som kan iscensätta just de handlingar 

och attribut som främjar en hegemonisk eller dominerande maskulinitet.133 Det vill säga att vara 

pojke på rätt sätt. Jag menar att en sådan hegemonisk maskulinitet befinner sig inom ramarna för 

den heterosexuella matrisen och sett ur några av de identifierade performativiteterna ville jag peka 

                                                
130 Larsson, Håkan (2009),”Queering physical education: Between benevolence towards girls and a tribute to 
masculinity”, s.  
131 Alsarve m.fl. (2017), s. 216. 
132 Gerdin (2015), s. 325.  
133 Alsarve m.fl. (2017), s. 214 ff. 
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på några såna önskvärda attribut som den undersökta läraren framhåller. Dessa attribut befinner sig 

däremot inte nödvändigtvis inom den heterosexuella matrisen och kan istället verka för att motverka 

den. I denna undersökta undervisningskontext skulle sådana önskvärda attribut och handlingar 

finnas inom performativiteterna att visa ansvar och att skapa konsensus. Ansvarstagande och 

villighet att skapa konsensus är i alla fall attribut som lärarens språkanvändning lyfter fram som 

väsentliga men undervisningskontexten präglas också av normer och värderingar som pekar åt 

motsatt håll. Eleverna tvingas följaktligen att hela tiden förhålla sig till lärarens villkor och koder 

och de sociala villkor och koder som råder i undervisningen. De pojkar som klarar av att förhålla sig 

till detta och kan iscensätta de önskvärda attributen och handlingarna som krävs inom en 

tävlingsinriktad hegemonisk maskulinitet gynnas mest i ämnet, säger Alsarve m.fl, men önskvärda 

attribut som läraren här verkar söka handlar inte om tävling eller dominans utan snarare om 

samarbete och ansvar. Genom att läraren värdesätter sådana attribut menar jag att hon ifrågasätter 

en rådande heterosexuell matris, även om hon kanske inte vet om det.  

 

6.2.2 Aktiviteten som logik 

Valet av aktivitet och utformningen av lektionsinnehållet kan ses som en logik som påverkar hur 

språkanvändning fungerar som en mekanism i genusproduktionen under dessa två lektioner. Anna 

Öqvist menar att det är aktiviteten som allra mest påverkar vilken iscensättning av genus som 

flickor och pojkar spelar upp under lektionerna i idrott och hälsa. Hon pekar också på att det är 

aktiviteten som sätter eventuella gränser för vilka genus som är acceptabla att iscensätta. Således 

görs genusskillnader situationellt och i synnerhet är aktiviteten beroende av om den sker i lag, grupp 

eller individuellt.134 Lektionen i dans utformades som ett grupparbete där eleverna själva skapade en 

dans tillsammans i gruppen. Själva gruppmomentet och samarbetet inom den var viktigt och således 

iscensattes genus utifrån att eleverna var indelade i grupper. Inom grupperna begränsades också den 

fria artefakten genus, vilket påverkas av normer och diskurser, men som Öqvist menar, också av 

utformningen som sådan. Under volleybollektionen var eleverna till stor del också uppdelade i 

gruppen även om den individuella utvecklingen stod i centrum. På så vis kunde flickor och pojkar 

iscensätta genus på olika vis, och framför allt stod lärarens språkanvändning i tydligare ledarroll 

kring hur genus iscensattes då alla grupper ändå var tillsammans. Volleybollektionen uppvisade på 

så vis en större offentlighet vilket kan verka både gynnande och begränsande beroende på vilken 

iscensättning som eleverna själva vill eller tvingas till.  

 Det har varit av stor vikt att de två lektioner som valdes till denna undersökning varit så 

olika utformade då det har bidragit till att jag kunna identifierar olika logiker som påverkar hur 

                                                
134 Öqvist (2010), s. 56 f. 



 58 

lärares språkanvändning kan ses som en mekanism i en produktionsapparat varigenom genus blir 

till i en undervisningskontext. Aktiviteten kan således ses som en avgörande logik för hur genus 

skapas, upprätthålls och motverkas.  

 

6.3 Slutsats och vidare forskning  

Denna studie visar att lärares språkanvändning kan ses som en av många mekanismer varigenom 

genus skapas och görs på olika sätt. Genom språkanvändningen identifieras olika performativiteter 

som i sin tur påverkas av logiker som skapar och formar lärares talhandlingar i en 

undervisningskontext. Jag har visat att pojkar i större utsträckning tilldelas talutrymme än flickor 

under två specifika lektioner i idrott och hälsa och jag har visat att läraren talar till och med flickor 

och pojkar inom ramarna för fem olika performativiteter. Det som vidare skulle vara intressant att 

undersöka och som denna studie inte gör är vilka fler mekanismer som påverkar 

produktionsapparaten av genus i idrott och hälsa. Det skulle också vara intressant att undersöka det 

förslag till lösning på problematiken kring ojämlika villkor i undervisningen som presenteras 

genom tidigare forskning, nämligen särundervisning. Hur skulle de fem lokaliserade 

perfomativiteterna se ut i en undervisningsmiljö där flickor och pojkar är separerade och hur skulle 

en sådan miljö te sig för de elever som upplever sig vara varken flicka eller pojke?  

 

7. Avslutning: didaktiska implikationer 

Efter att jag hade filmat och följt läraren under första lektionen kom jag hem och suckade för mig 

själv. ”Här fanns ju ingenting att hämta, den här läraren gör och säger ju bara massa bra saker”, 

tänkte jag. Efter att jag sett filmerna om och om och om igen inser jag dock att jag hade fel. Jag 

menar inte att läraren gör dåliga saker men från de lektioner där jag tänkte att inget särskilt hände 

trädde ett könsmönster som gynnar pojkars röster fram. När jag först bara tittade på ytan såg det 

mesta väldigt bra ut, men när jag började skrapa av de olika lagren på undervisningen så fann jag 

logiker, normer och strukturer som formar hur läraren använder sitt språk. Denna upplevelse av min 

studie leder mig fram till slutsatsen att genus är ytterst komplext; både att förstå, få syn på och 

arbeta aktivt med. Och hur ska man överhuvudtaget arbeta med genus i den pedagogiska 

verksamheten och undervisningen i idrott och hälsa om det kräver flera timmars videogranskning 

för att få syn på de sätt som språkanvändningen fungerar som en mekanism i en genusproduktion 

och att det inom de olika performativiteterna finns ytterligare logiker varigenom genus skapas? Ett 

sätt som jag vill peka på som en särskild didaktisk implikation med denna studie är vad jag visat om 

aktivitetens utformning och dess betydelse för hur genus iscensätts i ämnet. En sådan implikation 

blir med ens praktiknära och lättare att ta på än de olika performativiteter, logiker och strukturer 

som identifierats och analyserats i denna studie. Kanske kan denna studie bidra till att lärare i idrott 
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och hälsa tänker en extra gång på hur aktiviteter utformas, hur elever placeras i rummet, hur läraren 

står och framför allt; hur läraren talar och fördelar talutrymme. För att göra detta förespråkar jag att 

ta hjälp av kollegor som kan observera en lektion och sedan diskutera tillsammans vilka 

genusmönster som går att få syn på, hur, vad och varför läraren talar som hen gör och vad som kan 

göras för att söka skapa en undervisning som är utformad på lika villkor för alla elever, oavsett 

tidigare erfarenheter, bakgrund, kunskaper eller kön. 
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Bilaga 1  

Observationsschema vid videoobservation  

Språk Flickor Pojkar Grupp 

Läraren talar med 
elever 

   

Vad? Saker som 
handlar om 

undervisningen 

   

Vad? Saker som inte 
rör undervisningen   

   

Läraren tilltalar elev 
med namn 

   

Läraren ställer frågor 
till 

   

Läraren ger 
instruktioner till 

   

Läraren ger feedback 
till 

   

Läraren ger tillsägelser 
till 

   

Läraren ger beröm till    

Läraren avbryter den 
som talar 

   

Elever avbryter den 
som talar 

   

Elever tar ordet 
spontant 

   

Elever ställer frågor    

 

 

 

Inspiration från Fagersta kommuns observationsmall som kan hittas här: 

http://jamstalldskola.se/arbeta-jamstalldhet/steg1-kartlaggning.shtml 
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Bilaga 2 

Reflektionsenkät	
Tack	för	att	du	fyller	i	den	här	enkäten	som	handlar	om	din	upplevelse	av	att	tala	i	ämnet	
idrott	och	hälsa.	Frågorna	handlar	om	hur	du	upplever	att	du	har	talat	och	hur	läraren	har	
talat	med	dig	under	denna	lektion.	Ringa	in	det	alternativ	som	som	du	tycker	stämmer	bäst	
överens	på	de	påståenden	som	ställs.		

	

Hur	många	år	är	du?	 _________________	

Vilket	kön	identifierar	du	dig	med?		

Tjej	 	 Kille	 	 Ickebinär	 	 Annat	

____________________________________________________________________________________________________________	

	

1. Jag	tog	ofta	initiativ	till	att	tala	under	dagens	lektion	i	idrott	och	hälsa:	

	

Stämmer	helt		 Stämmer	delvis	 Stämmer	inte	alls	 Ingen	åsikt	

	

2.	Jag	ställde	många	frågor	till	läraren	under	dagens	lektion	i	idrott	och	hälsa:	

	

Stämmer	helt		 Stämmer	delvis	 Stämmer	inte	alls	 Ingen	åsikt	

	

3.	Jag	upplever	att	läraren	ofta	talade	med	mig	under	dagens	lektion	i	idrott	och	hälsa:	

	

Stämmer	helt		 Stämmer	delvis	 Stämmer	inte	alls	 Ingen	åsikt	

	

4.	Jag	upplever	att	läraren	ofta	ställde	frågor	till	mig	under	dagens	lektion	i	idrott	och	
hälsa:	

	

Stämmer	helt		 Stämmer	delvis	 Stämmer	inte	alls	 Ingen	åsikt	

	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Vänd	sida	—>	
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____________________________________________________________________________________________________________	

Följande	frågor	gäller	ämnet	idrott	och	hälsa	generellt,	d.v.s	alla	lektioner	i	ämnet.	

5.	Jag	talar	helst	med	läraren	enskilt	generellt	under	lektionerna	i	idrott	och	hälsa:	

	

Stämmer	helt		 Stämmer	delvis	 Stämmer	inte	alls	 Ingen	åsikt	

	

6.	Jag	talar	helst	med	läraren	i	helklass	under	lektionerna	i	idrott	och	hälsa:	

	

Stämmer	helt		 Stämmer	delvis	 Stämmer	inte	alls	 Ingen	åsikt	

	

5.	Jag	talar	helst	med	läraren	i	mindre	grupp	under	lektionerna	i	idrott	och	hälsa:	

	

Stämmer	helt		 Stämmer	delvis	 Stämmer	inte	alls	 Ingen	åsikt	

	

7.	Jag	upplever	att	läraren	oftast	talar	till	mig	i	följande	situationer	(rangordna	
alternativen	från	0-5	där	0	är	situationer	som	aldrig	sker	och	5	är	situationer	som	
väldigt	ofta	sker	under	lektionerna):	

Läraren	ger	mig	tillsägelser			 	 	 	 	 	 0–1—2—3—4—5	

Läraren	ger	mig	beröm	 	 	 	 	 	 	 0–1—2—3—4—5	

Läraren	ger	mig	feedback	 	 	 	 	 	 	 0–1—2—3—4—5	

Läraren	svarar	på	mina	frågor	 	 	 	 	 	 0–1—2—3—4—5	

Läraren	ställer	frågor	till	mig	 	 	 	 	 	 0–1—2—3—4—5	

Läraren	ger	mig	instruktioner	 	 	 	 	 	 0–1—2—3—4—5	

Läraren	pratar	med	mig	om	saker	som	inte	berör	ämnet	idrott	och	hälsa								0–1—2—3—4—

5	

	 	 	 	

————————————————————————————————	

Tack	för	ditt	deltagande	i	denna	enkät!  	
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Bilaga 3  

Reflektionsintervju med läraren 
 

Frågor till läraren direkt efter observation: 

Var lektionen representativ eller var något annorlunda? 

I så fall vad? 

 

Upplever du att det var någon elev som talade extra mycket? 

Hur upplever du att du fördelade talutrymmet under lektionen?  

Hur tänkte du kring uppdelningen i grupper under lektionen? 

 

I övrigt, plocka upp sådant som hänt under lektionen och fråga hur läraren tänkte kring olika 

situationer och olika val som hon gjorde. 
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Bilaga 4 

Tabeller över språkanvändning 

Dans i smågrupper - 
Vad händer? Flickor Pojkar Grupp 

Läraren tilltalar elever 
med namn 19 gånger 55 gånger  

Läraren ställer frågor 14 gånger 31 gånger 29 gånger 

Läraren ger förklarande 
instruktioner 14 gånger 25 gånger 39 gånger 

 

Läraren ger feedback 3 gånger 13 gånger 18 gånger 

Läraren ger tillsägelser 
(subtila) 1 gång 5 gånger 1 gång 

Läraren ger beröm 1 gång 14 gånger 17 gånger 

Elev tilltalar läraren 7 gånger 4 gånger  

Elev tar ordet spontant 0 gånger 1 gång  

Elev avbryter 0 gånger  2 gånger  

Elev ställer frågor 12 gånger 14 gånger  

Läraren säger Bra!   53 gånger 

Läraren säger Inte OK! 1 gång 2 gånger  

Volleyboll i helklass - vad 
händer? Flickor Pojkar Grupp 

Läraren tilltalar elever 
med namn 40 gånger 101 gånger  

Läraren ställer frågor 11 gånger 24 gånger 14 gånger 

Läraren ger förklarande 
instruktioner 6 gånger 14 gånger 32 gånger 

 

Läraren ger feedback 9 gånger 12 gånger 18 gånger 

Läraren ger tillsägelser 2 gånger 14 gånger 2 gånger 

Läraren ger beröm 4 gånger 16 gånger Svårttolkad, kolla på 
denna 

Elev tilltalar läraren 3 gånger 7 gånger  

Elev tar ordet spontant 0 gånger 3 gånger  

Elev avbryter 0 gånger  0 gånger Säkert? pojkar som 
pratar i samlingen ex 

Elev ställer frågor 4 gånger 16 gånger  

Läraren säger Bra! 44 gånger 57 gånger 101 gånger totalt 

Läraren säger Snyggt!   11 gånger totalt 
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Dans i smågrupper - 
Vad händer? Flickor Pojkar Grupp 

Läraren säger Högt!   40 gånger totalt 

Läraren säger Perfekt!   9 gånger totalt 
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Bilaga 5 

Intervjuguide djupintervju lärare 
 
Bakgrundsfrågor 
Hur länge har du arbetat som idrottslärare? 
Hur länge har du haft just den här klassen? Hur väl skulle du säga att du känner den? 
 
 
Danslektionen 
Övergripande mönster 
På danslektionen tilltalas pojkar med namn 55 gånger och flickor 19 gånger. Nästan dubbelt så 
många gånger får killarna höra sina namn. Ställer 14 frågor till flickor och 31 till pojkar. Vad tänker 
du om det? Det är hälften så många, vilket tidigare forskning pekar på är problematiskt. Vilka 
anledningar ser läraren till detta? 
 
 
Att skapa konsensus 
Du frågar bara om lov att titta till de grupper som befinner sig i andra rum än i helsalen, varför blir 
det så tror du?  
 
Några exempel på hur läraren gör detta är när hon besöker grupp 4 i spegelrummet: ”Får jag stanna 
och titta lite? Nej? […] Det känns jobbigt, då går jag och kommer tillbaka om en stund”_ eller när 
hon går till grupp 2 i styrkerummet och säger ”Jag är så nyfiken, är det okej om jag stannar och 
tittar en stund?”_. Responsen från eleverna varierar då vissa tycker att det är helt okej, andra vill inte 
att hon stannar och några säger att det är okej men blir märkbart försiktigare av att hon är där. Ett 
sådant exempel visas hos grupp 3 i danssalen där läraren säger ”Jag hänger kvar här lite är det 
okej?” men sedan märker av stämningen och frågar om det är för mycket publik. Först medger inte 
eleverna att de tycker det men till sist säger en tjej att ”okej vi kanske inte kan ha så mycket publik” 
då läraren responderar med att säga att hon går och kommer tillbaka senare. 
 
 
Du frågar väldig mycket om lov och försäkrar dig hela tiden om att det är ok med eleverna, varför 
gör du det? 
Hur tänker du i den här situationen? 
 

Killen i grupp två ropar på läraren och frågar om de kan få vara i ett rum med speglar. Killen och 
tjejen i gruppen är inte riktigt överens och killen försöker övertala tjejen och läraren. 
[…] 
Kille: ”Det är lugnt vi vill vara där” 
Tjej: ”Neeeeeeej, vi måste höra musiken” 
Killen vänder sig om och börjar gå 
Läraren: ”Men Elias, det låter inte riktigt som att ni är överens?” 
Tjej: ”Vi måste höra musiken” 
Kille: ”Då kan vi ta med typ din mobil eller någonting” 
Tjej: ”Okej” 
Läraren: ”Är ni överens? Jag menar det är ju inte trångt här eller en massa folk som stör” 
Tjej: ”Nä det är inte trångt här, kolla du har hela..” pekar på hallen 
Kille: ”Men det är bättra att dansa med speglar så man ser” 
Tjejen skakar på huvudet men säger ”Aja” 
Läraren: ”Ska ni prova det?” 
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Kille: ”Ja”_ 
 
Att ställa frågor & att röra sig i rummet 
Du ställer många frågor tillbaka till eleverna, bollar tillbaka, får dem att tänka. Hur tänker du kring 
det? Är det en medveten strategi? Vad ger det, tycker du?  
 
 
Upprepar mycket, för att förstå eller skapa tid för eleverna att tänka själva? 
 
Frågar om det är ok att stanna och titta, men bara till de grupper som befinner sig i andra rum än 
helsalen, varför?  
Grupp 1 helsal: 5 ggr. Grupp 2 styrkerum 4 ggr, Grupp 3 danssal 3 ggr, Grupp 4 spegelrum 4 ggr 
Grupp 5 helsal 7 ggr 
 
 
Att påkalla ansvar 
Du betonar ofta eget ansvar under den här lektionen. Att eleven själv bara kan ta ansvar för sig och 

inte för alla andra. Hur tänker du med det?  

”Du kan bara ta ansvar för dig själv och hen kan bara ta ansvar för sig. Du kan inte ansvara för alla 

andra i din grupp”. 

 

Visa klipp på grupp 2. Detta är intressant tycker jag. Min upplevelser, som kommer utifrån, är ju att 

killen i det här fallet har bra koll på vad som ska göras och hur, medan tjejen är lite mer ”flummig” 

eller vad man ska kalla det. Det är dock tjejen som försöker komma på danssteg och har bra 

taktkänsla. Relationen dem emellan är intressant. Hur tänker ud i den situation där du möter dessa 

två? 

Visa klipp handkamera 1 del 3, ca 11 min in och handkamera 1 del 4, ca 3,20 in. 

Tjejen blir ansvarig för dansen trots att det verkar som att killen egentligen ”vet mer” om hur det 

ska gå till, vilka förutsättningarna är, hur långt de ska ha kommit, vad en åtta innebär osv. 

Intressanta diskussioner med dem. 

 
Att visa uppskattning 
Säger bra 53 gånger, peppar mycket allmänhet 
”Mysigt”  
 
Att instruera & förklara 
Lärarkameran 1 del 3, ca 02.04. Förklarar varför hon ska göra nåt 

”Då gör vi det. Kom. Men jag tänker att jag gör det Hjalmar (kille 2), jag tänker att det blir dåligt 
om du, det blir sämre om du gör det för då blir det en slags konkurrenssituation.”_ 

 
 
Lärarkameran 1 del 2, ca 2 min in. Hur tänker du att en sån här situation påverkar vårt sätt att se 
på normer osv? Motverka stereotypa könsmönster osv. 

Läraren: Då kanske Marianne och Elias (grupp 2, min anmärkning) kan vara här och dom killarna 
och tjejerna, killarna var det bara nog, dom får gå in hit då för att dom…” 
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Elev kille: ”Det där var sexistiskt, tänk om någon av oss är transor?” 
Läraren: ”Ah, den gruppen som var här i styrkerummet då, dom får gå in här, är det så vi tycker 
det är bra? Blir det bra? […] Blir detta bra för er Muhammed? Blir det bra för er Marianne? Bra!” 

 
Övrigt 
Kommentaren om att hon var sexistisk. Tänker du mycket på sånt? Normer? Hetero? Kille/tjej?  
Sam-särundervisning 
Har du hört talas om normkritisk pedagogik? Vad tänker du om normkritisk pedagogik? Att 
synliggöra normer för att kunna bryta dom 
 
 
Volleybollektionen 
 
Övergripande mönster 
Under denna lektion tilltalas flickor med namn 40 gånger och pojkar 101 gånger. Du ställer frågor 
till flickor 11 gånger och till pojkar 24 gånger. Tillsägelser: flickor 2 gånger och pojkar 14 gånger. 
Hur tänker du att det kommer sig?  
 
 
Att skapa konsensus 
Även under denna lektion visar du att du gärna vill vara överens med eleverna och att de ska förstå 
vad du menar och hur du tänker.  
 
Lärarkameran 2 del 3, ca 9,10 min in i filmen. 
Börjar argumentera med mohammed om hans hörlurar inför hela klassen 
Lärare stäng av din musik annars tar vi mobilen till rektorn till kl fyra  
Elev ta det lugnt 
Lärare ”nej jag har sagt till dig flera gånger både idag och i onsdags det är inget vi tar det lugnt 
med” 
Elev i onsdags var jag med eller?  
lärare ja du hade mobilen på dig 
Elever jag var inte med på idrotten i onsdags 
Lärare jo du yogade ju i onsdags 
Lärare här är bollen, slå den ur handen, om vi känner att den kommer uppåt så justerar man med 
kroppen. 
En argumentation med en elev medan hela klassen lyssnar, hur tänker du i denna situationen? Det 
märks att du snabbt egentligen vill återgå till instruktionen men du vill heller inte riktigt släppa 
diskussionen? 
 
Att påkalla ansvar 
”elias se om du kan sätta din boll mellan knäna annars lämnar du den till albin för han kan” 
 
Elever och kläder till idrotten. ”Slarvigt”, ”men alexandra” osv.  
Kanske också att ta ansvar för sin boll och för övningen 
 
 
Att ställa frågor & röra sig i rummet 
Grupp 1: 4 ggr, Grupp 2: 5 ggr, Grupp 3: 7 ggr, Grupp 4: 5 ggr, Grupp 5: 3 ggr, Grupp 6: 3 ggr 
Helklass: 8 ggr 
 
”Förstod alla hur övningen går till?” När en sån fråga ställs, tänker du att om någon elev är osäker, 
skulle kunna säga nej? Finns det liksom ett så pass ”öppet klimat” att någon som inte förstår skulle 
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fråga i helklass? 
 
Eleverna som ställer frågor och söker upp läraren efter både dans- och volleybollektionen. Händer 
det ofta? Varför tror du att de hellre pratar med dig efter än under?  
Över 50% av flickorna svarar att de inte gillar att prata med läraren i helklass.  
 
Att visa uppskattning 
Bra! 101 gånger, 44 gånger till flickor och 57 gånger till pojkar. Oftast med namn 
 
”Jag ser att det går bra, att du kan, att du förstår osv” Bekräftande 
 
Bra, snyggt, perfekt, högt! 
 
Elever som upplever att de inte kan: hur jobbar du med dom? Mest att bara försöka peppa och 
motivera eller också visa och instruera mera?  
”Lovisa, tre servar ska du serva nu, försök med tre det klarar du, kom - till elev som sitter på 
läktaren” 
 
 
Att instruera & förklara 
Första instruktionstillfället där bara pojkar talar, svarar och ställer frågor  
Tre killar och två flickor räcker upp handen, ta den filmen. 
Helsalskamera 1 ca. 5 minuter in i lektionen 
 
Slagma… slagperson. Hur mycket tänker du på exakt vilka ord du använder? Här märks det ju att 
du gör det.  
 
Hur tänker du med att samma grupp fick vara med och visa allting? Placeringen i rummet? Bara 
pojkar? Att de var duktiga nog? Tänker att grupp 5 annars var väldigt duktiga  
 
 
Ett mönster jag ser är att pojkarna får mer tips och instruktioner för hur de ska göra för att förbättra 
sin teknik medan flickorna mest får hejarrop, är det något du tänker på? Har det att göra med, som 
du pratade om förra gången, att de är idrottspersoner som förstår språket? 
 
 
Övrigt 
Visa detta finklipp och fråga hur hon tänker här. Inte rädd för att skratta lite åt sig själv?  
Elev, kille, tunnlar läraren 
”Tunnlade du mig? Och jag fattade ingenting” 
 
 
Tillsägelser? 
”Ta det lugnt med vilmer, är det svårt eller?” till några som bråkar lite 
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Bilaga 6  

Medgivandeblankett elever  

 

            
           Örebro den 7 november  2017   
 
 

En studie om språkbruk i idrott och hälsa 
 
Hej! Jag heter Gabriella Hallberg och studerar till lärare i idrott och hälsa på Örebro Universitet. Under 

vecka 47 och 49 kommer jag att vara med på två lektioner i idrott och hälsa på ’din skola’ för att studera din 

lärares språkbruk. Din lärare deltar alltså i en forskningsstudie där jag kommer att studera hennes 

språkanvändning d.v.s. vad hon säger och hur hon säger det. Exempelvis hur hon ger instruktioner eller 

feedback. För att denna studie ska bli så bra som möjligt så kommer jag att videofilma läraren så att jag kan 

analysera hennes språkbruk även efter lektionens slut. Då jag ska filma din lärare behöver jag också ditt 

godkännande eftersom även du eventuellt kommer att synas på filmen. Jag vill dock poängtera att det endast 

är läraren som jag studerar och inte någon elev. Trots att jag inte ämnar undersöka just dig så behöver jag 

ändå ditt godkännande att jag filmar under era lektioner i idrott och hälsa. Filmen kommer endast att 

användas i forskningssyfte och det är bara jag som kommer att se den. Filmen kommer alltså inte att visas 

för någon annan eller läggas upp någonstans. Du är helt anonym och deltagande i studien är helt och hållet 

valfritt. Du kan när som helst under lektionen säga att du inte vill bli filmad eller avbryta deltagandet i 

studien. Ditt deltagande är dock viktigt för mig och jag skulle vara så tacksam om du ville vara med i 

lektionen som vanligt, trots att jag är där och filmar. Jag ber dig därför besvara talongen nedan och lämna till 

Emelie. Om du är under 15 år krävs medgivande från vårdnadshavare. 

          Tack på förhand! 

Svarstalong  
 

Ja, jag vill delta i den ovan beskrivna studien och ger min tillåtelse till att det videofilmade materialet 
används i forskningsprojektet som beskrivs ovan.  
 
Nej, jag vill inte delta i den ovan beskrivna studien. 

 
 
Namnteckning: _______________________________________________________ 
 
Vårdnadshavarens namnteckning:____________________________________________________ 
 
Datum:_____________________________ 
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Medgivandeblankett lärare 

           Örebro den 7 november  2017   

 
 

En studie om språkbruk i idrott och hälsa 
 
Först och främst: tack för att du ställer upp att delta i mitt examensarbete som fokuserar lärares språkbruk i 

idrott och hälsa. Studiens syfte är att undersöka vad lärare säger, till vem och varför just det sägs vid just den 

tidpunkten. Ett särskilt fokus läggs på att studera skillnader och likheter mellan gruppmoment och aktiviteter 

i helklass samt eventuella skillnader och likheter mellan hur lärare talar med och till flickor respektive 

pojkar. Jag ämnar studera på vilket sätt lärare ger instruktioner, feedback och tillsägelser ur både en 

kvalitativ och kvantitativ synvinkel. Å ena sidan vill jag således räkna i vilken utsträckning vissa ord 

används och till vem och å andra sidan vill jag analysera varför just detta sker med hjälp av sociolingvistiska 

teorier. Ditt deltagande i studien är superviktigt för att en sådan analys ska kunna ske. Ditt deltagande kan 

delas upp i tre delar där den allra största tonvikten läggs på videofilmandes av två lektionsmoment; ett i dans 

och ett i volleyboll. Efter varje lektion önskar jag också göra en kortare reflektionsintervju där du får tänka 

högt kring lektionens innehåll och då särskilt kring ditt språkbruk. En sådan intervju beräknas ta cirka 5-8 

minuter och sker gärna i anslutning till lektionerna. Om möjligt önskar jag också ditt deltagande i en tredje 

del där jag väljer ut några kortare sekvenser ur det inspelade materialet som vi tillsammans diskuterar och 

analyserar. Detta dels för att ge dig möjlighet att själv analysera ditt språkbruk men också för att fördjupa ett 

resonemang kring varför saker sägs som de sägs. Detta tillfälle beräknas ta cirka en timme och självklart 

bjuder jag på rejält med fika, men jag förstår också att det kan vara tajt med tid att kunna avvara. En översikt 

av deltagandet i studien kan då se ut som följer: 

 Vecka 45 - information till elever + samtyckesblanketter 

 Vecka 47 - observation och filmning av momentet dans + reflektionsintervju 

 Vecka 49 - observation och filmning av momentet volleyboll + reflektionsintervju 

 Vecka 50 - ”Tänka-högt-tillfälle” samt analys av sekvenser ur filmen (+ FIKA!) 

 

Återkom gärna med tankar kring upplägget, jag är flexibel och anpassningsbar efter dina behov och 

önskemål. På baksidan av detta papper finns också en svarstalong där du godkänner deltagande i studien 

samt att videofilm är OK.  

Igen, stort tack! Din medverkan är den viktigaste grunden för detta examensarbete.  

 
 
 



 78 

Svarstalong  
 

Ja, jag vill delta i den ovan beskrivna studien och ger min tillåtelse till att det videofilmade materialet 
används i forskningsprojektet som beskrivs ovan.  
 
Nej, jag vill inte delta i den ovan beskrivna studien. 

 
 
Namnteckning: _______________________________________________________ 
 
Namnförtydligande:____________________________________________________ 
 
Datum:_____________________________  
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Medgivande- och informationsblankett lärare 


