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Sammanfattning 
 

Syfte 

Syftet var att studera hur idrottslärarstudenter återskapar genus i idrottsundervisningen. För att 

uppfylla syftet har följande frågeställningar använts: Vilka exempel på upprätthållande av 

genuskontrakten förekommer under idrottslektionerna? På vilka sätt bryter studenterna mot de 

i klassen rådande genuskontrakten? Hur förändras genuskontrakten mellan de olika 

idrottsmomenten? 

Metod 

Under en tre veckors period utfördes åtta löpande observationer med fokus på kritiska 

händelser. De kritiska händelserna vi fokuserade på var då könsroller upprätthölls och då 

rådande könsmönster bröts. För att få en djupare förståelse för studenternas handlande och 

deras tankar kring sin egen bild av genusåterskapande i klassen utförde vi efter sista 

observationstillfället sex intervjuer av kvalitativ karaktär. De sex studenter som valdes ut för 

intervju representerade de fyra diskurser, vad gäller genusåterskapande, som vi 

uppmärksammade under observationerna.  

Resultat 

Resultaten visar att studenterna oftast grupperar sig efter kön under idrottslektionerna, de 

upprätthåller på detta vis dikotomin. De manliga studenterna är mer aktiva före, under och 

mellan lektionerna än de kvinnliga och tar även större plats under gymnastiklektionerna samt 

vågar ta i mer och göra svårare övningar. De kvinnliga studenterna är mer försiktiga och 

avvaktande under gymnastiken men har mer framträdande roller under danslektionerna. Vissa 

kvinnliga studenter har brutit mot genuskontrakten genom att vara delaktiga i de manliga 

studenternas aktiviteter eller vågat utmana sig själva i gymnastiken. På samma sätt har de 

manliga studenterna brutit när de har suttit ner och umgåtts med de kvinnliga innan 

lektionerna eller när de har visat rädsla eller omtanke. 

 

Slutsats 

Lärarstudenterna återskapar genus utifrån fyra olika diskurser. Majoriteten av studenterna 

befinner sig oftast i någon av de upprätthållande diskurserna, men dessa grupperingar är inte 

fasta och studenterna träder in och ut ur dem i olika situationer.  
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1 Inledning 
 
1.1 Introduktion  

Skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och 

möjligheter. Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i 

skolan, och de krav och förväntningar som ställs på dem, bidrar till att 

forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har 

ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den skall därför ge 

utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen 

oberoende av könstillhörighet.1 

Jämställdhet är en av de grundläggande värderingarna i skolans styrdokument.2 Men 

undersökningar visar att skolan i många fall ligger efter samhällets utveckling. Ofta får flickor 

agera hjälpfröken för att hålla koll på bråkiga pojkar och hålla snyggt i klassrummet. På det 

sättet återskapas de föreställningar som finns om manligt och kvinnligt trots att det i hemmen 

har börjat ske en förändring mot en mer jämställd arbetsfördelning.3 De idrottslärare som 

arbetar idag må vara svåra att påverka men de lärare som kommer att arbeta i framtidens skola 

borde ligga ett steg före samhället. Skolidrotten är en svår arena att arbeta i på grund av att de 

biologiska skillnaderna i efterpubertal ålder är ett faktum och dessa förstärks genom de 

traditionella bilder som finns av kvinnligt och manligt idrottande. Dans är förknippat med 

kvinnlighet och styrka och bollskicklighet förknippat med manlighet.4 Dessa stereotyper kan 

vara svåra att förändra och skolan och inte minst idrottsläraren har en viktig uppgift att ge alla 

barn en chans att utvecklas utifrån sin egen personlighet. Vi har därför valt att belysa hur 

idrottslärarstudenter själva återskapar dessa traditionella bilder av hur män och kvinnor bör 

bete sig mot varandra för att påbörja en diskussion kring vilken roll vi har i att ge barnen 

möjligheter att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och intressen.  

 

                                                 
1 Skolverket, http://www.skolverket.se/publikationer?id=1069, LPO94 s. 4. skolverket@skolverket.se  (Acc. 
2008-11-15). 
2 Skolverket, http://www.skolverket.se/publikationer?id=1069, LPO94 s. 3. skolverket@skolverket.se  
(Acc.2008-11-15). 
3 Ingrid Karlsson, Könsgestaltningar i skolan: Om könsrelaterat gränsupprätthållande, gränsuppluckrande och 
gränsöverskridande (diss. Linköping: Parajett AB, 2003), s. 189.  
4 Håkan Larsson, Birgitta Fagrell och Karin Redelius, ”Jag känner inte för att bli en… kille – Om 
heteronormativitet i ämnet idrott och hälsa”, Utbildning & demokrati, 16 (2007:2), s. 113.  
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1.2 Begreppsförklaringar  

Jämställdhet - ”Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma, möjligheter, rättigheter 

och skyldigheter inom livets alla områden.” 5   

Kön - När vi talar om kön menar vi det biologiska könet, det vill säga enbart medfödda 

skillnader mellan kvinnor och män.  

Genus - Det finns flera likvärdiga definitioner av detta begrepp och vi har i vår förklaring 

inspirerats av Hirdmans definition. Genus innefattar de föreställningar som finns i samhället 

om vad som ses som kvinnligt och manligt. Genus uppkommer i ett samspel mellan biologiskt 

kön och människans sociala och kulturella miljö och förändras därmed över tid.  

Könsroll - Vi använder begreppet synonymt med genus.   

Genuskontrakt - De regler och föreställningar vi har om hur män och kvinnor ska bete sig. 

Dessa hjälps vi åt att upprätthålla genom att hela tiden bete oss efter vad som är förväntat 

utifrån vår könstillhörighet.6 När vi fortsättningsvis skriver om upprätthållande och brytande 

handlingar syftar vi till upprätthållande och brytande av genuskontrakten.   

Diskurs - Samtal, diskussioner och beteenden kring ett tema som utgör normen för en viss 

grupp vid ett visst tillfälle. I olika tider, samhällen och grupper är olika beteenden och samtal 

förväntade och ”politiskt korrekta” och andra åsikter förkastas. Diskurserna förändras över tid 

och normerna för beteenden i en viss situation kan vara helt andra en generation senare eller i 

en annan grupp.7   

Kritisk händelse - I vår studie använder vi oss av begreppet kritisk händelse. Vi syftar då på 

de händelser under idrottslektionerna där studenterna bryter mot eller upprätthåller könsroller.  

1.3 Forskningsläge 

Nedan kommer vi att presentera ett urval av forskning inom genus och idrott, till största delen 

hämtad ifrån skolans värld. Då det är ovanligt att vuxenidrotter sker i könsblandade grupper 

annat än i motionssyfte har det varit svårt att hitta relevant forskning med vuxna studieobjekt. 

Den praktiska delen av undervisningen som idrottslärarstudenterna på Gymnastik- och 

idrottshögskolan (GIH) genomgår påminner i mångt och mycket om 

grundskoleskolundervisningen i idrott varför de mest relevanta studierna på ämnet är hämtade 
                                                 
5 JämO, Anneli Tillberg, http://www.jamombud.se/omjamstalldhet/default.asp, info@jamombud.se , Senast 
uppdaterad 2007-08-16, (Acc. 2008-11-15).  
6 Yvonne Hirdman, ”Genussystemet – reflektioner kring kvinnors sociala underordning” i Genushistoria – En 
historiografisk exposé, red. Christina Carlsson Wetterberg & Anna Jansdotter, (Lund: Studentlitteratur, 2004), s. 
119.  
7 Håkan Larsson & Kajsa Ohrlander, Att spåra och skapa genus i gymnasieskolans program- och kursplaner 
(Stockholm: Skolverket 2005), s. 7. 
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från grund- och gymnasieskolan. Detta trots att studierna är utförda på barn och ungdomar 

och vår på unga vuxna. Vi har även fått ta del av en ännu opublicerad artikel om hur studenter 

återskapar genus vid bollspelsundervisning.8 Denna studie liksom vår är utförd på GIH i 

Stockholm under liknande omständigheter. Den är därför intressant att använda som underlag 

vid jämförelse och diskussion.   

1.3.1 KIS – projektet  

En forskargrupp vid GIH9 har tillsammans arbetat med KIS– projektet (Kön Idrott Skola) 

som har resulterat i flertalet artiklar om idrottsundervisningen i skolan. De har kommit fram 

till att speciellt dans och bollspel utgör normen för vad som ses som normalt och förväntat för 

flickor respektive pojkar. En pojke som är bra på dans går utanför ramarna för vad som är 

förväntat eller accepterat av en pojke.10 

Studien visar även att innehållet på idrottslektionerna ofta består av idrotter som uppfattas 

som mansdominerade såsom bollsporter. Dessa grundar sig även ofta på tävlingsmoment, 

vilket enligt studien är mer uppskattat av pojkar. Slutsatser som dragits är således att det som 

värdesätts i idrott och hälsa ofta förknippas med manlighet och det som förknippas med 

kvinnlighet inte förekommer i lika stor utsträckning.11  

Forskarna menar att flickor antas ha sämre fysik än pojkar och ur detta antagande kommer 

ofta ett hänsynstagande till flickor som gör att de inte tar initiativ i samma utsträckning som 

pojkar. Detta sker dock inte i dansundervisningen. Däremot har dans inte lika stor plats i 

undervisningen. När dansundervisningen utförs så sker det gemensamt.12 Något som 

forskarna väljer att kalla ”den goda viljans paradox” är att, i ett försök att uppnå jämställdhet, 

sänks kraven för flickor samtidigt som de höjs för pojkar. Det betyder att de strategier som 

lärarna använder sig av inom undervisningen förstärker föreställningarna om flickornas sämre 

förmåga och pojkarnas fysiska överlägsenhet.13  

 
                                                 
8 Birgitta Fagrell & Pia Agné, ”Genusvävar i praktiken” 
9 Håkan Larsson, professor i pedagogik vid Stockholms Universitet samt Gymnastik- och idrottshögskolan 
(GIH) i Stockholm, Birgitta Fagrell, FD i pedagogik vid GIH och Karin Redelius, docent i pedagogik vid GIH 
10 Larsson, Fagrell, Redelius, 2007, s. 113.  
11 Ibid., s. 115-116. 
12 Ibid., s. 133-134.  
13 Håkan Larsson, Birgitta Fagrell och Karin Redelius, Kön – Idrott – Skola, s. 21-27. 2005-12-14, 
<http://www.idrottsforum.org/articles/larsson/larsson_fagrell_redelius/larsson_fagrell_redelius051214.html> 
(Acc. 2008-09-30). 
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1.3.2 Genusvävar i praktiken 

Birgitta Fagrell och Pia Agné har tillsammans gjort en observationsstudie på en grupp 

studenter vid GIH. De har observerat och filmat studenter som gått kursen Bollspelskulturen – 

och den vuxna människan. Agné har undervisat i kursen medan Fagrell har filmat och 

dokumenterat resultaten.14 Då tidigare projekt, som bland annat Fagrell deltagit i, har visat att 

lektionsplaneringen av idrottsundervisningen fortfarande styrs av de föreställningar som finns 

om de olika könen, ställer sig forskarna i denna undersökning frågan om skolan har kunnat 

motverka traditionella könsmönster.15 

Deras resultat visar att genus inverkan på undervisningen varierar i olika situationer. Före 

lektionerna har det visat sig att aktiviteterna varierar mycket mellan de manliga och kvinnliga 

studenterna. Killarna håller sig ofta aktiva med olika former av bollekar medan tjejerna sitter 

och samtalar eller masserar varandra. Under tävlingsmomenten har de manliga studenterna 

agerat fullt ut medan de kvinnliga varit mer återhållsamma i sina beteenden.16 I fall då någon 

har skadats har reaktionerna varit olika beroende på vilket kön personen som gjort sig illa 

haft. När en manlig student skadades var det ingen av de övriga studenterna som reagerade 

och studenten fortsatte strax som om inget hade hänt. Däremot när en kvinnlig student 

skadades skyndade flera andra kvinnliga studenter fram för att se hur det gått. Endast en 

manlig student gjorde samma sak. I båda fallen uppmärksammade forskarna skillnaden i 

empati hos de olika könen. Forskarna menar att den skadade manliga studenten vill visa sig 

stark då han inte ger uttryck för någon eventuell smärta. Analysen visar även att de kvinnliga 

studenter som behövde mer träning än andra gick samman och drog sig undan övriga 

studenter. Forskarna drar slutsatsen att detta ur ett genusperspektiv bekräftar att kvinnor 

varken vill ta plats eller dra till sig uppmärksamhet.17   

1.3.3 Könsgestaltningar i skolan  

Forskaren Ingrid Karlsson ser män och kvinnor som socialt skapade och att det i den sociala 

gemenskapen skapas bilder och föreställningar hur man är och blir ”rätt” sorts pojke eller 

flicka.18   

                                                 
14 Birgitta Fagrell & Pia Agné, ”Genusvävar i praktiken”, s. 8.  
15 Ibid., s. 1.  
16 Ibid., s. 12-13.  
17 Ibid., s. 8-11.  
18 Ingrid Karlsson, Könsgestaltningar i skolan: Om könsrelaterat gränsupprätthållande, gränsuppluckrande och 
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Karlssons studie visar gestaltningar av könen kan vara reserverade för antingen flickor eller 

pojkar och det är maktförhållandena mellan könen som sätter gränser. Även om våld och 

trakasserier inte hör till vanligheterna i studien så förekommer det att pojkarna tar till sådana 

metoder, främst under idrottslektionerna. Omedvetet deltar de i att upprätthålla ett 

könsmönster som stödjer den manliga normen. Karlsson har observerat att det är hos det egna 

könet som barnen söker gemenskap och energi, samtidigt som det är inom könsgrupperingar 

som barnen hamnar i konflikter och maktkamper.19 

För att kunna utmana könsrollerna krävs att dess gränser synliggörs. Karlsson har studerat 

barn som bryter könsmönster och funnit att kompetenser som fantasifullhet, påhittighet, 

ledarskapsförmågor och social kompetens verkar vara bidragande faktorer till lyckat 

gränsöverskridande.20 

1.3.4 Är det någon könsordning i skolan? 

Ulla Forsberg på institutionen för pedagogik på Umeå Universitet har skrivit en avhandling 

där hon har studerat elevers könsdiskurser i skolår fem och sex. Avhandlingen bygger på 

observationer och kvalitativa intervjuer med elever och lärare i skolorna. Hon har funnit att 

eleverna agerar utifrån kvinnliga och manliga diskurser där dessa står i motsatsförhållande till 

varandra.21  

Forsberg fann att både isärhållandets princip och hierarki med pojkarnas överordning över 

flickorna har skapats och återskapas i de undersökta klasserna. Isärhållandet yttrar sig genom 

ett fysiskt isärhållande där pojkarna umgås med pojkar och flickorna med flickor. Hierarkin 

visar sig genom att det uppfattas som normalt och okej att pojkarna tar för sig mer än vad 

flickorna gör och genom att de gör fysiska angrepp på flickorna som oftast svarar med att dra 

sig undan.  

Forsberg fann att både pojkar och flickor rörde sig mellan de olika diskurserna inom den egna 

könstillhörigheten, om än i olika utsträckning. Det var större förståelse för könsöverskridande 

                                                                                                                                                         
gränsöverskridande (diss. Linköping: Linköpings Universitet, 2003), s. 17. 
19Ibid., s. 186-191.   
20Ibid., s. 195-196. 
21 Ulla Forsberg, Är det någon ”könsordning” i skolan?: Analys av könsdiskurser i etniskt homogena och etniskt 
heterogena elevgrupper i årskurserna 0-6  (diss. Umeå: Umeå universitet, 2002), s. 280. 
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diskursbyten bland flickorna än bland pojkarna vilket Forsberg antar leder till att flickorna 

kan ha ett mer varierat och fritt sätt att agera.22 

1.3.5 Att kasta tjejkast  

Iris Marion Young beskriver i ”Att kasta tjejkast” hur kvinnor ser sig som både subjekt och 

objekt i sin egen tillvaro medan männen i sin maktposition ser sig som endast subjekt. Det blir 

i det kvinnliga sinnet en krock mellan jag kan för att jag är människa och jag kan inte för att 

jag är kvinna.23  

Vidare uttrycker Marion Young att flickor utvecklar mer och mer kvinnliga beteenden ju 

äldre de blir. Därtill hör att lära sig gå och sitta som en kvinna och att inte göra så stora gester. 

Detta återhållna rörelsemönster tilltar med åldern och detta i kombination med att hon som 

kvinna ser sig som mer ömtålig än mannen leder till att hon inte vågar satsa helhjärtat i lekar 

och idrottsaktiviteter. Marion Young menar att kvinnor har uppfattningen att de lättare kan 

skada sig än vad männen kan. Hon hävdar även att flickor inte i samma utsträckning 

uppmuntras att leka aktiva lekar som pojkar vilket även det bidrar till flickornas sämre 

idrottsprestationer och rädsla.24  

1.3.6 Genus - historien om kvinnligt och manligt 

Birgitta Fagrell har, i syfte att studera barns förhållande till manligt och kvinnligt idrottande, 

bett flickor och pojkar välja tre idrotter de själva håller eller skulle vilja hålla på med. 

Därefter fick de ange en idrott som de trodde att pojkar ville/inte ville ägna sig åt och samma 

sak för flickorna. När de fick motivera resultatet varför de inte trodde att pojkar ville ägna sig 

åt balett och flickor åt tyngdlyftning kom det fram att både flickor och pojkar ansåg att flickor 

var för svaga för tyngdlyftning och att det var för svårt för dem. Pojkarna antogs inte vilja 

hålla på med balett för att det var för fjantigt för dem eller att det såg knäppt ut om pojkar 

tassade runt på tå, något som bara ansågs vara för flickor. Fagrell skriver att 

genuskonstruktionen inom idrott följer logiken att det som pojkar gör är bättre och det som 

flickor gör inte är eftersträvansvärt och att barnen hjälper till att återskapa dessa 

värderingar.25  

                                                 

g, Att kasta tjejkast: Texter om feminism och rättvisa, (Borgå: Atlas 2000), s. 260-266. 

iska perspektiv på idrott, red. Lars-

22 Forsberg, s. 284. 
23 Iris Marion Youn
24 Ibid., 274-275.  
25 Birgitta Fagrell, ”Genus- Historien om kvinnligt och manligt” i Pedagog
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Barnen i Fagrells studie såg pojkkroppen som stark, duktig och modig då den ansågs våga 

prova svåra och farliga saker. Flickkroppen beskrevs av både flickor och pojkar som försiktig, 

lugn och gracil samt sämre än pojkkroppen. Fagrell understryker att det inte finns någon 

större fysisk skillnad mellan grupperna vid den här åldern men att barnens uttalanden hjälper 

till att upprätthålla bilden av pojkkroppen som fysiskt överlägsen. Det fanns flickor i studien 

som uppgav att de var villiga att ge sig in i idrotter som av de flesta könsmärktes som 

pojkidrotter men det var ingen pojke som ville prova flickidrotterna.26  

1.3.7 Synen på manlighet och kvinnlighet i idrott 

Håkan Larsson har i syfte att belysa synen på manlighet och kvinnlighet inom idrott intervjuat 

elitsatsande ungdomar inom friidrott. En kvinnlig och en manlig friidrottare får stå som 

exempel för hur ungdomarna kan beskriva sin inställning till träning och tävling. När tjejen 

beskriver varför hon håller på med friidrott sätter hon prestationerna i centrum medan killen 

talar om att det är kul med tävlingar och att det är avslappnande med träningarna.27 Men när 

de sedan får beskriva varför de tror att tjejer respektive killar i allmänhet håller på med 

friidrott svarar de båda två att killar idrottar för att de vill prestera medan tjejer gör det mest 

för att umgås med kompisar. De är även överens om att pojkar är mer envisa och inte ger upp 

lika lätt medan flickor kan sluta med idrotten om det går lite dåligt eller om bästa kompisen 

slutar.28 Båda dessa ungdomar var elitsatsande och la ner mycket tid på sitt idrottande. Den 

unga kvinnan betonade det okvinnliga med elitsatsning och underströk det genom att jämföra 

sig med andra tjejer som hon uppger inte satsar på samma sätt och bara idrottar för att det är 

socialt. Larsson menar att hon i egenskap av kvinna måste understryka det som för en 

elitsatsande kille är självklart. Den manliga intervjupersonen kunde därför tona ner sin 

seriositet och prata om att det var roligt för att det ses som självklart att han idrottar för att 

prestera.29  

I intervjuerna uppkommer tankar om att tjejer och killar är lika, båda kan träna hårt och 

prestera men också att de är olika, att killarna egentligen vill och kan träna hårt och prestera 

och tjejerna vill egentligen bara umgås med kompisar. Både bilden av tjejer som mindre 

fysiskt kapabla, något som Larsson beskriver som vilja-men-kunna-icke-resonemanget och 

                                                                                                                                                         
Magnus Engström och Karin Redelius (Stockholm: 2002), s. 179-180. 
26 Ibid., s. 182. 
27Håkan Larsson, ”Synen på manlighet och kvinnlighet i idrott”, i Pedagogiska perspektiv på idrott, red. Lars-
Magnus Engström och Karin Redelius (Stockholm: 2002), s. 186-188. 
28 Ibid., s. 189-190. 
29 Ibid., s. 203-204. 
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bilden av flickors sämre självförtroende och oföretagsamhet, kunna-men-vilja-icke-

resonemanget, uttrycks av både tjejer och killar vid intervjuerna.30   

1.3.8 Sammanfattning av forskningsläget 

De studier vi har tagit del av ger en bild av att det finns olika förväntningar på de olika 

könsrollerna inte minst när det gäller idrott. Bollsporter och lagspel förknippas med manlighet 

och dans och andra idrotter med fokus på estetik ses som kvinnliga. Flera forskare beskriver 

även en utbredd bild av mannen som mer fysiskt aktiv och fysiskt kapabel än kvinnan. Studier 

utförda i skolan beskriver hur barnen beter sig olika beroende på könstillhörighet. Lärarna har 

även olika förväntningar på flickor och pojkar vilket hjälper till att upprätthålla bilden av att 

det är skillnader mellan könen även där de inte finns. Studier från skolidrotten uttrycker att 

det är de idrotter som traditionellt förknippas med manlighet som får störst utrymme. Det 

resulterar i att det är dessa idrotter som ligger till grund vid bedömning och förmågor som 

förknippas med kvinnlighet blir mindre värda. Detta hjälper till att upprätthålla hierarkin 

mellan könen. Ett resultat som uppkommer vid flera av de studier vi har tagit del av är att 

även om de studerade personerna beter sig olika beroende på könstillhörighet så har de bilden 

av andra som mer könsstereotypa än de själva. Man tror alltså att andra kvinnor beter sig mer 

typiskt kvinnligt än jag själv och vice versa. Detta är en anledning till att könsrollerna 

upprätthålls och förstärks. De studenter vi ska studera kommer i framtiden att arbeta med barn 

inom ramarna för skolans värld. Därför anser vi att det är intressant att jämföra resultaten från 

vår studie med undersökningar om könsroller och inställning till dessa hos barn och unga med 

fokus på idrott och skola.       

1.4 Syfte och frågeställningar  

Syftet är att studera hur idrottslärarstudenter på GIH återskapar genus under 

idrottsutbildningen.   

 Vilka exempel på upprätthållande av genuskontrakten förekommer under 

idrottslektionerna? 

 På vilka sätt bryter studenterna mot de i klassen rådande genuskontrakten? 

 Hur förändras genuskontrakten mellan olika idrottsmoment? 

 
                                                 
30 Ibid., s. 203-204. 
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1.5 Teoretiskt ramverk 

Yvonne Hirdman, historiker och professor i kvinnovetenskap vid Göteborgs Universitet, har 

arbetat fram en genusteori som legat till grund för mycket forskning om ämnet i Sverige. 

Teorin förklarar genus som föränderliga tankefigurer kring kvinnligt och manligt. Hon menar 

att vi ”gör kön” och att vår bild av män och kvinnor är en sammanvävning av fysiska 

skillnader och sociala konstruktioner som har skapats i vår kultur.31 Genom att göra genus gör 

vi skillnad där skillnad inte finns.32  

Genussystemet bygger på två logiker: dikotomi och hierarki. Dikotomin står för isärhållandet 

av man och kvinna vilket sker både fysiskt och ideologiskt. Detta visar sig i samhället genom 

att män och kvinnor har olika yrken, intressen och egenskaper. En stereotyp kan vara att 

kvinnor arbetar inom vården och tycker om att dansa medan männen är brandmän och spelar 

fotboll. Hierarkin bygger på att mannen ses som norm för det mänskliga, det vill säga att 

mannen är det normala och allmängiltiga. Kvinnan är hans motsats och hamnar därför längre 

ner i hierarkin. Detta leder till att allt som förknippas med kvinnlighet ses som mindre värt 

och ofta förlöjligas.33 Om en kvinna kör bil bra så kör hon som en karl, kvinnans egen 

kunskap värdesätts inte, istället förhöjs mannen.34 Om en pojke eller man gråter så får han 

höra att han inte ska gråta som en flicka. Gråten är då ett tecken på svaghet som i sin tur 

förknippas med kvinnlighet.35  

Dessa två logiker går igen generation efter annan. Dottern ärver sina föreställningar efter 

modern och sonen efter fadern. Detta ”arvegods” leder till ny segregering och hierarki mellan 

könen. Hirdman kallar detta för genuskontrakt och det återskapas enligt tre principer, kulturell 

överlagring, social integration och socialisering. Kulturell överlagring är idealbilden av 

relationen mellan man och kvinna. Föreställningar om vad som är kvinnligt och manligt 

påverkar oss att utveckla olika egenskaper och färdigheter som inte är av naturen bundna till 

ett specifikt kön men som vi tillskriver dem. Att mannen ses som modig leder till att pojkar 

utmanar sig själva i högre grad än flickor och på så vis får mer träning. Den ytterligare 

                                                 
31 Hirdman, 2004, s. 116. 
32 Yvonne Hirdman, Genus – om det stabilas föränderliga former, (Malmö: Liber AB, 2007), s. 65. 
33 Hirdman, 2004, s. 119-121.  
34 Hirdman, 2007, s. 66.  
35 Hirdman, 2004, s. 119.  
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träningen leder till att pojkar utvecklar bättre fysiska förmågor samt får en ökad tro på sin 

egen prestation.36  

På den sociala integrationsnivån återfinns arbetsfördelningen mellan könen. På den här nivån 

iscensätts könsrollerna och barn får tidigt uppleva att kvinnor är ”bättre” på hushållsarbete 

och att arbeta i den omhändertagande sektorn. Kvinnor är oftare hemma och tar hand om 

barnen, de utgör majoriteten i både skola, vård och omsorg. Barn lär sig att kvinnor tycker om 

att vårda och bryr sig mer om andra. Män i sin tur passar att arbeta med datorer tack vare sitt 

tekniska kunnande. Den direkta inlärningen från barnsben och genom hela livet sker på 

socialiseringsnivån. Här lär vi oss att vara vårt kön och vilka uppföranden som går hem i 

omgivningen. Avvikande beteenden möts med förvåning och förakt från omvärlden medan 

rätta beteenden möts med välvilja. Dessa tre principer hjälps tillsammans åt att upprätthålla de 

kontrakt som bygger på att manligt och kvinnligt ska hållas isär och att mannen är norm och 

kvinnan därför hans motsats och det avvikande.37  

Hirdman menar att det är när kvinnor tvingas eller får möjlighet att göra manliga sysslor eller 

vice versa som isärhållandet försvagas. Män och kvinnor får då i högre grad tillträde till 

varandras arenor. Det är till följd av detta som den manliga normen kan ifrågasättas.38 

Däremot menar hon att när en kvinna ger sig in på ett mansdominerat område eller yrke måste 

kvinnan anpassa sig efter den där rådande manliga normen. När en man däremot ger sig in på 

områden eller gör saker som ses som kvinnliga så är det området i sig som måste förändras till 

förmån för mannen.39   

Hirdmans genussystemteori är en erkänd teori för hur genus skapas och återskapas i 

samhället. Teorin ligger till grund för mycket forskning under de senaste decennierna och vi 

valde därför att ha den som utgångspunkt för analys. En annan anledning till att vi valde just 

denna genusteori är att den ingår i studenternas lärarutbildning då den genuskurs de har läst 

till stor del grundar sig på Hirdmans genussystem. Vi anser att det är intressant att se hur 

studenterna själva ser på sin roll i klassen och sin roll i återskapande av genus med tanke på 

att de själva har studerat teorin. Det ger oss även chansen att ställa mer specifika frågor till 

intervjupersonerna och förhoppningsvis få mer nyanserade svar eftersom de har samma 

utgångspunkt. 
                                                 
36 Ibid., s. 119-121. 
37 Ibid., s. 119-121.  
38 Ibid., s. 127-128.  
39 Hirdman, 2007, s. 67.  
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2 Metod 

2.1 Val av metod 

Syftet är att studera hur idrottslärarstudenter vid GIH upprätthåller samt bryter mot rådande 

genuskontrakt. För att kunna studera idrottslärarstudenterna i sin naturliga miljö har vi valt att 

använda oss av löpande observationer med fokus på kritiska händelser. De kritiska 

händelserna vi koncentrerar oss på är de situationer då könsroller upprätthålls eller de rådande 

könsmönstren bryts. För att få en förståelse för hur studenterna tänker kring genus och sina 

egna roller i klassen har vi valt att komplettera observationerna med ostrukturerade intervjuer 

av kvalitativ karaktär.   

2.2 Urval 

Då studien inriktar sig på idrottslärarstudenter och hur de återskapar genus under den 

praktiska delen av utbildningen var vi tvungna att välja en klass som hade idrott under den 

period vi höll på med uppsatsen. Vid detta tillfälle var det endast två klasser som hade idrott 

på schemat. Då studien gjordes på den högskola vi själva studerar känner vi ett antal personer 

i en av klasserna. Vi valde därför den andra studiegruppen för att inte påverkas av att det var 

bekanta personer bland studieobjekten. De schemalagda momenten var gymnastik, simning 

samt rytmik, rörelse och dans. Vi valde bort simundervisningen då vi är av uppfattningen att 

det kan vara känsligt för studenterna att bli observerade iförda badkläder samt att simhallen är 

en svår arena att observera i då studenterna mestadels befinner sig i vattnet. 

Vi valde ut intervjupersonerna efter att majoriteten av observationerna var utförda. Under 

observationerna uppmärksammade vi att studenterna agerade utifrån fyra olika 

genusdiskurser. En manlig och en kvinnlig diskurs agerade upprätthållande och en manlig och 

en kvinnlig uppträdde brytande mot genuskontrakten. De upprätthållande diskurserna har vi 

valt att kalla grabbiga grabbar och tjejiga tjejer och de brytande diskurserna grabbiga tjejer 

och mindre grabbiga killar. Dessa är föränderliga och studenterna träder in och ut ur dem i 

olika situationer. Vi har valt att använda oss av dessa fyra diskurser när vi gjort urvalet till 

intervjuerna.  

De sex studenter, tre tjejer och tre killar, som valdes ut till intervjuerna representerade 

tillsammans alla fyra diskurserna. De valda intervjupersonerna var relativt fasta i sina roller 
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under idrottslektionerna och rörde sig således inte lika mycket mellan diskurserna som en del 

andra i klassen.  

2.3 Procedur  

Lärarna för respektive moment kontaktades och informerades om att vi ville observera 

klassen för vårt examensarbete. Vi meddelade inte att det var ur ett genusperspektiv då vi ville 

försäkra oss om att deras beteenden inte skulle påverkas. När vi hade bestämt vilken av 

klasserna vi skulle studera utfördes en pilotstudie på den andra klassen. Pilotstudien 

bekräftade att det fanns något att studera inom området och gjorde oss mer intresserade av att 

fortsätta studien. Dessutom väcktes nya frågor som hjälpte oss att avgränsa och formulera 

frågeställningar inför de kommande observationerna.  

Vi skrev ihop ett kort brev till studenterna som informerade dem om de kommande 

observationerna samt att deras deltagande var frivilligt då de kunde välja att kontakta oss för 

att inte vara en del av studien. Informationsbrevet delades ut till klassen i samband med att vi 

presenterade oss och vårt projekt, detta skedde fem dagar innan observationsstarten. Under 

presentationstillfället fick lärarstudenterna möjlighet att ställa frågor till oss och vi 

tydliggjorde även att de skulle vara anonyma samt att de under projektets gång hela tiden 

hade möjligheten att inte vara delaktiga i studien. Vi valde däremot att inte berätta om 

genusperspektivet på studien då det troligtvis skulle påverka studenternas beteenden.  

Åtta observationer med fokus på kritiska händelser utfördes under en treveckorsperiod. Varje 

observationstillfälle bestod av en och en halvtimmes lektionstid och vi påbörjade dessa när 

studenterna kom in i salen och avlutade dem när de gick ut. Vi var båda två närvarande vid 

varje tillfälle och delade upp oss i salen för att se situationer ur olika vinklar och få en god 

överblick. Oberoende av varandra fördes protokoll med fokus på kritiska händelser. De 

händelser vi fokuserade på var när genuskontrakt upprätthölls och när könsmönster bröts. 

Observationsprotokollen renskrevs enskilt i direkt anslutning till varje lektionstillfälle. 

Därefter jämfördes de och olika situationer diskuterades för att säkerställa att vi hade 

uppfattat dem likadant. Vi hade båda två upplevt att studenterna återskapade genus utifrån 

fyra olika diskurser. De två största grupperna var manliga och kvinnliga studenter som 

upprätthöll genuskontrakten. De två följande var manliga och kvinnliga studenter som istället 

agerade brytande av de rådande könsmönstren genom att ha beteenden som mer liknade det 

motsatta könets handlingsmönster.  
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Sex intervjuer utfördes i anslutning till den sista observationen. Tre kvinnliga och tre manliga 

studenter valdes ut då de representerade de fyra olika diskurser vi såg under observationerna. 

Intervjuerna var kvalitativa till sin karaktär och bestod av ett antal öppna frågor som 

studenterna fick prata fritt kring. Följdfrågorna såg olika ut i de olika intervjuerna då dessa 

följde studenternas svar. Av samma anledning varierade intervjutiderna från femton till fyrtio 

minuter. Alla intervjuer utfördes av samma person och spelades in på band. Intervjuerna 

transkriberades sedan av den av oss som inte utförde dem. 

När allt material var insamlat påbörjades sammanställningen. Observationsprotokollen och 

intervjuutskrifterna sammanfördes för att se om de gav en enhetlig bild. Därefter 

kategoriserades resultaten och skrevs ner samt analyserades utifrån Yvonne Hirdmans 

genussystemteori.   

2.4 Validitet och Reliabilitet  

Genom att använda två olika forskningsmetoder i studien, löpande observationer och 

kvalitativa intervjuer, minskar vi subjektiviteten som är den största faran vid kvalitativ 

forskning. Vi är medvetna om att observationsmetoden lämnar stort utrymme för forskarna att 

tolka det de ser och att subjektiviteten kan vara ett problem. Även om vi försökt förhålla oss 

objektivt till det vi sett så är vi medvetna om att våra åsikter, erfarenheter och vår 

förförståelse påverkat oss när vi valt ut vilka händelser vi ansett vara intressanta och hur vi 

tolkat dessa. Andra personer, med erfarenheter olika våra, kanske hade lagt märke till andra 

saker och analyserat dem annorlunda. Dock ökar validiteten genom att vi hela tiden varit två 

personer som observerat och därför kunnat se händelser ur olika perspektiv. Validiteten stärks 

även av att det var samma person som utförde alla intervjuer.  

För att minska vår egen påverkan på resultatet har vi valt att använda oss av kvalitativa 

intervjuer som kompletterande metod. Validiteten ökar genom att även en del av studenterna i 

klassen har fått beskriva hur de ser på sina egna och klasskamraters handlanden under 

idrottslektionerna. På så vis ligger mer än vår bild till grund för resultaten. Studiens reliabilitet 

minskar då det inte går att studera samma studenter när de gör samma saker en gång till. Men 

studiens syfte är inte heller att visa någon allmängiltig bild av hur genus återskapas och hur 

genusdiskurserna ser ut i alla grupper utan istället att ge en bild av hur det kan se ut i en klass 

blivande idrottslärare. Denna studie gäller således bara denna grupp vid detta tillfälle och kan 

inte föras över rakt av på en annan situation eller en annan grupp.  
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3. Resultat  

Studiens syfte är att undersöka hur idrottslärarstudenter vid GIH återskapar genus under 

idrottsutbildningen. Utifrån våra frågeställningar har vi valt att dela upp resultatet i 

upprätthållande och brytande handlingar för tjejer och killar. Därefter presenteras resultatet 

för hur studenternas genuskontrakt förändras mellan de olika idrottsmomenten. Vi har vävt 

ihop resultatet från observationerna och intervjuerna för att göra det mer överskådligt samt 

slippa onödiga upprepningar. Observationsanalyserna är markerade med indrag och 

intervjusvaren med indrag och kursiv stil. I samband med att resultaten presenteras kommer 

dessa att analyseras med hjälp av Hirdmans genussystemteori.  

Under observationerna upplevde vi att det finns fyra stycken genusdiskurser i klassen, något 

som vi även har fått bekräftat under intervjuerna. En av de intervjuade studenterna uttryckte 

dessa diskurser som grabbiga grabbar, lite mindre grabbiga killar, grabbiga tjejer och tjejiga 

tjejer. Vi har valt att använda oss av dessa diskurser när vi presenterar resultatet. De grabbiga 

grabbarna och de tjejiga tjejerna är de grupper som agerar upprätthållande för respektive 

könsmönster. Dessa grupper innehåller även de flesta studenterna. De mindre grabbiga 

killarna och de grabbiga tjejerna utgör minoriteterna och är de studenter som bryter mot de i 

klassen rådande könsstrukturerna. De flesta studenterna håller sig inom samma diskurs hela 

tiden men det finns vissa som växlar mellan de olika positioneringarna. Att vi kallar den 

manliga brytande diskursen för mindre grabbig och inte tjejig beror på att flera av de 

intervjuade studenterna förknippade begreppet tjejig kille med homosexualitet. Vi vill 

förtydliga att det inte är det vi syftar till då vi pratar om tjejiga killar utan endast manliga 

studenter som bryter mot den i klassen rådande normen för manlighet.  

Vi upplever under observationerna, något som även de intervjuade studenterna uttrycker, att 

det är mer okej att vara tjej och bryta mot de kvinnligt rådande könsordningarna än kille och 

bryta mot manliga könsmönster. Detta visar sig bland annat genom att de tjejer som bryter 

mot genuskontrakten är de tjejer som får mest uppmärksamhet och har högst status i klassen 

medan de killarna som agerar brytande inte har lika framträdande roller. Även det faktum att 

flera studenter förknippade tjejig kille med homosexuellitet kan förstås som att det är mer 

okej för en tjej att agera brytande än för en kille.  

Det känns som det är mycket mer accepterat för en tjej att vara lite grabbig, 

lite tuff, än för en kille att vara söt, snäll och så. För det är ord som 
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egentligen, tuff och de delarna, förknippas ju oftast med en kille. Att sätta 

det på en tjej, det är helt okej men att säga om en kille att den är söt och de 

här andra delarna, det är lite ovanligare. Jag vet inte hur jag ska förklara 

det annars men för mig är det nio gånger av tio mycket lättare att vara en 

grabbig tjej än en tjejig kille. 

Enligt Hirdman så är allt som förknippas med manlighet mer värt än det som förknippas med 

kvinnlighet. Tjejerna som går in i en manlig diskurs blir även i den här klassen mer 

accepterade av klasskamraterna än de killar som träder in i en diskurs med mer kvinnliga 

drag. Hirdman menar att detta beror på att kvinnliga egenskaper förlöjligas och manliga 

upphöjs varpå dessa killar ses som mesigare än andra killar medan de brytande tjejerna 

upplevs som tuffare än andra tjejer.  

3.1 Genusupprätthållande handlingar bland manliga studenter 

Nedanstående citat är hämtade från två olika intervjuer och beskriver vad som utmärker en 

grabbig grabb, alltså den diskursen i klassen som starkast upprätthåller den manliga normen.   

En grabbig grabb är en grabb som vill synas mest och höras mest och leka 

lite pajas… 

För mig är det liksom att så fort det blir en paus så ska man ta fram bollen 

och så ska man göra en tävling av det hela som slutar med att någon 

småförnedras liksom. Krypa på golvet och göra någonting… Ja, och så fort 

det blir att man ska sätta sig samling så ska någon knuffas och så ska man 

nypa tillbaka och de här liksom smågrejorna emellan hela tiden. Det är 

typiskt grabbigt tycker jag.  

Observationerna har visat att de flesta studenterna under lektionerna umgås och arbetar i 

enkönade grupper. Detta framgår tydligt i början av lektionerna och vid samlingar då de oftast 

sitter uppdelat. Dikotomin visar sig inte bara i en fysisk uppdelning, att alla killar sitter 

bredvid varandra och tvärtom, utan även i studenternas spontana aktiviteter innan lektionerna 

börjar. Vid åtskilliga tillfällen sågs en stor grupp manliga studenter leka med bollar eller hitta 

på egna övningar på de framtagna gymnastikredskapen. De var i högre grad aktiva och tog 

mer initiativ än de kvinnliga studenterna. Under en av intervjuerna fick vi följande svar av en 

manlig student på frågan om vilka han umgås med under lektionerna och varför:   
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På lektioner är jag mest med killar men utöver lektioner så är jag lika 

mycket med killar och tjejer. … de känns lite mer på samma nivå som mig. 

Alltså då tänker jag inte att vi är duktigare utan snarare tvärtom. Att vi är 

fjantiga snarare, att vi kanske inte koncentrerar oss hundra procent på att 

göra grejerna och så där. Och tjejerna, alltså de flesta tjejerna, och många 

killar i klassen också, är väldigt seriösa. Och jag är inte riktigt lika seriös på 

det sättet tror jag. 

Även när det blev tid över under lektionernas gång och vid de tillfällen då studenterna gavs 

mer fria tyglar var det de som hittade på egna sätt att hoppa på trampetterna eller utmanande 

varandra till svårare övningar. Enligt Hirdman är att vara aktiv och ta egna initiativ inbyggt i 

den manliga könsrollen. Detta utgör en motsats till de kvinnliga studenterna som var 

stillasittande. Även dessa beteenden är exempel på hur dikotomin mellan könen återskapas. 

Vid intervjuerna kom det fram att det inte bara är i anslutning till lektionerna som killarna i 

klassen är mer aktiva än tjejerna. Flera studenter påpekade att många killar spelade fotboll, 

tränade på handstående eller gjorde andra idrottsaktiviteter på raster och håltimmar medan de 

uppgav att tjejerna vid dessa tillfällen fikade eller satt och pratade.  

Under en del av dessa egenpåhittade övningar var det ett kampmoment inblandat. Vid flera 

tillfällen under observationerna händer det att två eller flera killar spontant slänger sig ner på 

en tjockmatta och börjar brottas. Under en lektion började ett killgäng göra en trampettövning 

korrekt men avslutade vid landningen med att tackla passaren så att båda ramlade. Vid minst 

ett tillfälle såg det ut som att de gjorde illa sig när de landade men det var ingen som 

uppmärksammade det genom att fråga hur det gick.   

3.1.1 Prestationer  

Flera av gymnastiklektionerna som observerats har innehållit trampett och satsbräda. I regel 

har det alltid funnits fyra stationer varav de två lättaste varit en låg och en hög uppställning 

utan ansats. De följande två har varit en låg och en hög med ansats. Efter uppvärmningen har 

läraren börjat med att gå igenom de övningar som ska utföras på de olika stationerna. Därefter 

har studenterna själva fått välja var de vill börja. Detta har resulterat i att den grupp som 

upprätthåller manligt rådande könsmönster redan från början har valt den svåraste stationen 

alternativt hoppat något enstaka hopp på någon av de två mittenstationerna för att sedan gå 

vidare till den svåraste. Nedanstående citat kommer från en manlig student som agerar 

upprätthållande. Han liksom de övriga grabbiga grabbarna har gått direkt till den högsta 
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stationen och ofta tagit egna initiativ till att prova svårare övningar redan innan läraren visat 

ett nytt moment.  

Det är som den där senaste kanske till exempel, när man skulle hoppa över 

någon plint sådär. Så brukar det vara liksom att de ser så himla små ut de 

här låga plintarna och så där. Det ser ut som, ja men det där kan jag hoppa 

över jämfota utan satsbräda, så då kan jag lika bra gå på den svåraste. Då 

blir det lite så här när man har klarat den svåraste, jaha vad gör man nu 

då? Lite så där. Men jag tycker inte det har varit några svåra grejer direkt. 

Precis som nedanstående citat berättar har observationerna visat att de flesta manliga 

studenterna ger sig på de svårare stationerna trots bristande erfarenhet. Många av övningarna 

handlar om att springa på och ta i, vilket killarna har gjort och därmed klarat av hoppen. 

När man väl hoppar, man vet inte innan om man kommer klara det. Men 

oftast går det bra.  Det är väl det som kille, man ska ju visa sig. Det blir så. 

Det tror jag också man är lite inrotad. Det har grott in i en att man måste 

visa sig, vara bra på något, för att vara någon i klassen typ.        

Vi upplever att det till viss del har handlat om mod då det har krävts hög hastighet och kraft 

för att klara av hoppen. Då mod, liksom styrka, starkt förknippas med den manliga könsrollen 

är det en möjlig anledning till att killarna har klarat av uppgifterna bättre än majoriteten av de 

kvinnliga klasskamraterna. Även Hirdman beskriver mod som en manlig företeelse vilket kan 

leda till att pojkar får mer träning och utvecklar bättre fysiska förmågor.   

3.1.2 Tävlingsmomentet 

Vi har vid observationerna uppmärksammat att de manliga och kvinnliga studenterna har haft 

olika inställning till tävlingar under uppvärmningar och lektioner. De manliga studenterna och 

framför allt de som ofta går in i den upprätthållande diskursen har satsat mer så fort ordet 

tävling har kommit på tal. Det har även hänt att manliga studenter spontant har tagit en 

springtävling tillbaka för att komma först i kön efter ett hopp på trampetten. Liknande 

beteenden har vi inte sett från någon av de kvinnliga studenterna. Nedan följer en observation 

där vi kan se hur olika studenterna ställer sig till ordet tävling.  

Studenterna är uppdelade två och två. En övning startar med att den ena 

sitter på den andras rygg och vid given signal hoppar denne ner, springer ett 
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varv runt salen och hoppar upp igen på sin partners rygg. När ledarna säger 

att det är tävling händer något med gruppen och det blir en helt annan 

stämning i lokalen. Många ökar takten och framförallt killarna springer 

mycket fortare nu än innan. När de har utfört en uppgift och är klara sträcker 

många killar även upp armen i luften och skriker JA, även om de inte var 

först klara. Det hörs många skrik från killarna men endast ett från en tjej och 

det är när hon och hennes partner är först klara.  

Vid ovanstående observationstillfälle var det i stort sett alla killar, oavsett manlig diskurs, 

som gick in i tävlingsmomentet med extra energi och högljudda rop för att heja på varandra 

och hävda sin vinst. Däremot var det ingen av de tjejer som ofta agerar brytande som hakade 

på killarnas uppförande och ropade högt.   

3.2 Genusupprätthållande handlingar bland kvinnliga studenter  

Nedan följer två beskrivningar på vad som utmärker en tjej som upprätthåller traditionella 

könsmönster. Beskrivningarna görs i förhållande till ett mer manligt sätt att agera.  

En tjejtjej är en tjej som ständigt ska vara försiktig och inte riktigt vågar ta 

ut svängarna, lite grann. Ska vara väldigt feminin av sig. Oftast lite 

bollrädd, om man tänker bollsammanhang.  Oftast lite rädd för de här 

farliga grejerna. Men väldigt estetisk. Alltså gör sakerna snyggt men kanske 

inte liksom vågar testa på de nya grejerna. 

Det är mer, alltså mer lugnt. Om man säger när det blir raster och så sitter 

man ner och pratar eller gör något mera så. Och inte alls på varandra på 

samma sätt. Man knuffas inte och man börjar inte brottas och är så här lugn 

och avslappnad liksom. 

Vid samtliga observationstillfällen satt nästan alla tjejerna och pratade i grupper eller parvis 

innan varje lektion. Även då studenterna skulle filmas i tre olika redskapsmoment och det låg 

i deras intresse att öva innan var de stillasittande, pratade med varandra, eller tittade på när de 

manliga studenterna förberedde sig. Det var ett väldigt tydligt exempel på hur dikotomin 

utspelade sig i klassen, det vill säga hur tjejer och killar agerade på ett motsatt sätt. 

Innan lektionen börjar är studenterna engagerade i följande aktiviteter; två 

killar spelar basket, sex killar och en av de tjejer vi har definierat som 

grabbig spelar fotboll, fyra tjejer ligger på plintar och pratar, en kille fixar 
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med mobiltelefonen och sex tjejer och två av de mindre grabbiga grabbarna 

sitter på bänkarna och pratar. 

Detta är ett av de exempel vi ser på att killarna är aktiva i spontana aktiviteter medan tjejerna 

umgås på ett stillasittande sätt. Passiviteten som en motsats till killarnas aktivitet är något som 

vi såg väldigt tydligt då det bara var de tjejerna som agerade brytande som även i andra 

avseenden som var aktiva innan och efter lektionerna.  

3.2.1 Rädsla och försiktighet 

Genomgående när det är trampett eller satsbräda så är de flesta kvinnliga studenterna vid de 

låga stationerna, ofta länge på de utan ansats, medan de manliga befinner sig på de högre 

uppställningarna och många går direkt till de med ansats. De flest killarna har även högre 

hastigheter vid ansatsen något som ofta behövs för att få tillräckligt med kraft och kunna 

genomföra hoppen. 

En tjej som fortfarande inte har lyckats göra överslaget, vid andra 

lektionstillfället, har för låg hastighet vid ansatsen. Hon har lågt 

joggingtempo på väg in mot trampetten och tre passare, två killar och en tjej, 

försöker få henne att springa fortare. Spring!, Ta i! Spring! Ytterligare två 

killar blir engagerade och en av dem försöker få henne att springa snabbare 

vid sidan av stationen utan att ett hopp är inblandat. Du måste ju kunna 

springa fortare, spring allt vad du kan till mig. Hon springer mot killen och 

ser ut att ta i lite mer men får inte upp någon hastighet. Hon springer 

fortfarande som att hon joggar och inte som att hon spurtar.  

I det här fallet upplever vi att det är en kombination mellan att tjejen inte försöker tillräckligt 

mycket för att klara av övningen och att hon faktiskt har sämre fysiska förutsättningar än 

många andra, framförallt killarna. Hon har sannolikt inte lika mycket övning i att springa 

snabbt som många klasskamrater. Och hon är inte unik, det är flera tjejer i klassen som har 

problem med att springa tillräckligt snabbt mot trampetten. Nedan följer ytterligare ett 

exempel på tjejer som upprätthåller sina könsmönster genom att ge uttryck för både en 

osäkerhet och en sämre fysisk förmåga än de manliga studenterna.  

En kvart in på den första lektionen i överslag med trampett står fem tjejer 

kvar vid den första stationen, inga killar är kvar där. En av tjejerna går vidare 

till station två där hon får passning av två killar. Hon skriker under hela 
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övningen och ställer sig efteråt vid sidan, drar upp axlarna och gömmer 

huvudet i händerna. De övriga fyra tjejerna står kvar på den lättaste stationen 

utan ansats och efter ca tjugo minuter kommer läraren dit och hjälper till. 

Trettio minuter senare när det är fem minuter kvar av lektionen går alla tjejer 

utom två vidare till den första ansatsstationen. Läraren följer med tjejerna dit 

och ställer sig i position för att passa. De två tjejerna som inte går vidare till 

ansatsstationen börjar öva på att stå på händer och rulla ner. Vid lektionens 

slut är det alltså två tjejer som fortfarande inte provat att ta ansats till 

överslaget. Nästa lektionstillfälle ska de filma övningen.  

Dessa tjejer visar på en sämre fysisk förmåga än många av de manliga klasskamraterna men 

de uttrycker även en osäkerhet och en ovilja att utmana sig själva. De två tjejerna som ger upp 

och börjar ägna sig åt en helt annan övning visar antingen att de inte har något intresse eller 

att de har så dåligt självförtroende när det kommer till dessa övningar att de anser att det inte 

är någon idé att fortsätta försöka. Följande citat är hämtat från en intervju med en kvinnlig 

student som är en av de duktigaste tjejerna i klassen på det hon pratar om och som ofta 

inträder den grabbiga diskursen, dock ej i detta avseende.  

… jag vill inte att någon annan ska se när jag gör bort mig. Så då gör jag 

det lite i smyg när inte någon annan ser. Eller när det känns som att ingen 

annan ser, då kan jag göra också.  

Flera tjejer i klassen visar på olika sätt prov på dåligt självförtroende, ofta kommenterar de i 

förväg sina förväntade insatser i negativa ordalag eller ser ut som att de inte gör sitt bästa, 

något som vi tolkar som att de är rädda för att göra bort sig. Vi ser inte någon kille, oavsett 

diskurs, som uttrycker negativa förväntningar eller rädsla för att göra bort sig på samma sätt. 

Ibland kan det te sig som att det har blivit en vana att fälla negativa kommentarer inför en 

övning. I följande observation uttrycker en tjej gång på gång negativa förväntningar inför 

något som hon sedan enkelt klarar av. Från och till uttrycker hon en hjälplöshet och vill att 

killen som ska passa ska hjälpa henne att utföra alla moment fast hon klarar av dem själv. 

Under lektionstillfället för filmningen övar studenterna fritt och vid 

övningsstationen för ridsväng, en rotation på räck, har en av de tjejiga 

tjejerna stått och passat ett tag och det är nu hennes tur. Samtidigt som hon 

drar upp axlarna och tittar ner i golvet säger hon till en kille som precis 

kommit dit: Du kan göra före mig. Han klättrar upp på räcket och hon 
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passar. Hon instruerar killen: Spänn överkroppen, sträck, sträck. Hon får 

hjälpa honom för att han ska klara övningen och efter några gånger hoppar 

han ner. Tjejen: Ska jag göra nu?  Hon lägger upp ena foten på räcket som 

är i brösthöjd och säger: Men jag kommer inte komma upp här. Hon klättrar 

upp så hon sitter på räcket. Nej, hur fan ska jag komma över här? En kille 

ställer sig som stöd och hon håller i sig i hans axlar med båda händerna och 

flyttar över benet. Hon gör övningen två gånger, den första skriker hon hela 

varvet runt. Passaren får hjälpa henne ungefär lika mycket som hon hjälpte 

killen för att hon ska komma runt.  

Även faktisk rädsla för att utföra övningarna visar sig starkt inom den tjejiga diskursen. Även 

klassens före detta gymnast som gör övningarna bättre än alla i klassen uttrycker rädsla innan 

hon påbörjar ett hopp.  

En tjej står redo för att springa och hoppa på den höga uppställningen. Ska 

det inte vara två passare? Det är asläskigt. En kamrat går dit och ställer sig 

så att det är två passare. Hon tar fart och gör övningen perfekt. Passarna 

behöver inte ingripa. 

Det här ett exempel på en tjej som trots att hon hoppar på den höga uppställningen under alla 

lektioner, nästan uteslutande tillsammans med killar, så håller hon sig inom den tjejiga 

diskursen. Hon hoppar på den högsta för att hon behärskar övningarna men hon visar ändå en 

osäkerhet på sin egen förmåga och uttrycker på detta sätt sin rädsla inför övningen. Det är 

mindre risk att hon kommer att göra ett dåligt hopp eller skada sig än killarna som hoppar där 

men ändå är det hon som uttrycker rädslan. Enligt genussystemteorin är rädsla förknippat med 

femininitet och genom att uttrycka rädsla inför övningen, trots att hon är fysiskt överlägsen 

killarna i detta moment, visar hon även sin feminina sida. 

3.2.2 Relation viktigare än tävling 

Vid en uppvärmning med tävlingsmoment får de parvis välja mellan tre 

olika övningar som alla går ut på att få omkull den andra. Två tjejer står och 

småviftar med händerna och puttar försiktigt på varandra. När en av dem 

börjar vingla väntar den andra med att putta igen tills hon har återfått 

balansen. De håller på så länge tills en av dem medvetet kliver åt sidan och 

tar på sig förlusten.  
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Till skillnad från de manliga studenterna som vid tävlingstillfället blev extra laddade visar 

dessa båda tjejer inget som helst intresse för att gå vinnande ur bataljen. Dessa båda tjejer 

visar att det inte ingår i den kvinnliga könsrollen att bry sig så mycket om en tävling så att de 

satsar allt på den.  

3.3 Genusbrytande handlingar bland manliga studenter  

En av de intervjuade studenterna beskriver nedan sin egen bild av en manlig student som 

bryter mot beteenden för majoriteten av killarna i klassen.  

Det är en som ändå provar på de här lite tjejigare delarna av idrotten, säger 

vi, lite mer estetiska och liksom, klarar av det utan att behöva göra pajas av 

sig. Kanske har testat på dans och rytmik, rörelse innan och ändå gillar det.  

Här framkommer en bild av en kille som har erfarenhet av dans och är duktig på det och på 

grund av det bryter mot normen. Följande citat är hämtat från en intervju med en kille som 

ofta går in i den mindre grabbiga diskursen under idrottslektionerna. 

Jag är inte så här grabbgrabb och inte såhär tjejgrabb… Vi har ett gäng 

som kanske är lite yngre killar, som oftast, som ni kanske har sett ofta gör så 

här egna grejer på raster. Och då är det mycket fotboll och sådana idrotter 

som jag kanske inte är så haj på, så. Jag gillar inte att hålla på med sådant 

heller, jag kan ta det lugnt emellan och så… 

Han beskriver hur han genom att inte spela fotboll på rasterna bryter mot den rådande normen 

för manlighet och går in i den mindre grabbiga diskursen. Han har uppfattningen att han inte 

är grabbig för att han inte är fysiskt aktiv under raster i samma utsträckning som de flesta 

killarna i klassen. Detta har även uppmärksammats under observationerna. Samma kille 

beskriver sin roll i klassen.  

… Ingen så här ledarfigur utan lite mer i bakgrunden. Ja, jag vet inte. Jag är 

inte så här. Jag är lite blandat, både med killar och med tjejer. Alltså inte 

med i grabbgäng eller bara tjejgäng utan lite blandat så där. Jag vet inte. 

Svår fråga men jag tar inte så mycket plats i alla fall. Jag anpassar mig 

ganska mycket.  

Både intervjuerna och observationerna visar att ett fåtal killar i klassen bryter mot klassens 

norm för manlighet. Alla intervjuade studenter är noga med att understryka att ingen kille i 
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klassen är direkt tjejig då de förknippar begreppet tjejig kille med homosexuallitet. Däremot 

finns det mindre grabbiga killar som till exempel inte går direkt till de högsta stationerna i 

gymnastiken utan stannar ganska länge och övar på de lägre stationerna.  

Men gymnastik har jag aldrig hållit på med. Och när det har kommit till 

idrotten i skolan så har jag alltid avstått att vara upp och ner och göra 

volter och ja, allt som har med snurra och hänga upp och ner att göra. Då 

har jag sagt, Nej tack, och så har jag gjort något annat bara. Så när jag 

började här kunde jag knappt stå på händer och göra kullerbytta liksom… 

Nu känns det jätteroligt. Det finns ju fortfarande grejer som man tycker är 

lite så här ruggigt.  

Den här manliga studenten går emot klassens manliga norm när det kommer till att våga och 

utmana sig själv. Han uttrycker att han är rädd vilket i sig är en brytande handling då mod 

förknippas med manlighet och rädsla med kvinnlighet. Observationerna visar även andra 

mindre grabbiga killar som uttrycker rädsla, kroppsligt eller verbalt.    

3.3.1 Omtanke  

En student uttrycker nedan hur hon anser att de killar i klassen som visar omtanke utför en 

brytande handling.  

Men sen finns det väl de killarna som om man ska bryta normen alltid är 

med och hjälper till och tar hand om varandra och så. Då är man kanske 

mer på den sidan.  

Då omtanke starkt förknippas med kvinnlighet anser denna student att manliga klasskamrater 

som bryr sig om varandra agerar brytande. Nedanstående observation beskriver två killar som 

bryter mot normen för manlig närhet.  

En kille sitter på en plint, en annan kille hoppar upp bakom honom och sätter 

sig gränsle över plinten. Han lägger armarna om midjan på killen framför, 

varpå denne lägger sina armar över hans. För en kort stund sitter de tätt i en 

omfamning som abrupt avslutas med att den bakre killen tar ett hopp bakåt. 

Han börjar dra och slita lite i killen framför så det istället ser ut som en 

blandning mellan brottning och en kram.  
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De grabbiga killarna har som tidigare nämnts vid flera tillfällen börjat brottas, men då har de 

visat tydligt att det har varit kampen som har varit det viktiga och inte närheten i sig. 

Ovanstående exempel var snarare en blandning mellan en kram som tjejer kan ge varandra 

och brottning som killarna håller på med. Att kramen övergick i någon sorts brottning tyder 

på att studenterna är medvetna om att de utförde en brytande handling och inte riktigt visste 

om det var okej. Att två eller flera tjejer spontant har kramats har hänt vid flera tillfällen under 

observationerna och det är ett vanligt beteende för studenter ur båda de kvinnliga diskurserna.  

Det är gymnastiklektion och målet är att göra frivolt. Ganska långt in på 

lektionen har stationerna byggts upp och avancerats. En kille gör av misstag 

nästan två volter och landar halvt om halvt på huvudet i tjockmattan. En 

annan kille som står i närheten av stationen springer bort och frågar om det 

gick bra. Han hjälper honom av mattan och de går gemensamt bort och 

ställer sig i kön igen.  

Det är återigen gymnastiklektion och studenterna håller på med trampett. En 

timme in på lektionen har en av tjejerna gjort illa sig vid ett hopp och sitter 

längs väggen och gråter. En annan tjej sitter hos henne hela tiden. Flera 

andra tjejer och en kille kommer förbi och frågar henne hur det är, klappar 

henne på ryggen och pratar lite. Den manliga studenten slår sig ner och 

stannar ett tag. Större delen av klassen uppmärksammar inte att hon är 

ledsen.  

I dessa båda exempel visar två enskilda manliga studenter tecken på omtanke något som 

Hirdman menar har tillskrivits kvinnan. Att killarna frågar hur det är och bryr sig om verkar 

inte vara den rådande normen för den grabbiga diskursen i klassen då dessa två situationer 

inte var det vanliga beteendet för killar när någon kompis ramlade eller skadade sig.  

3.4 Genusbrytande handlingar bland kvinnliga studenter  

Två olika studenter beskriver nedan vad som utmärker de tjejer som bryter mot klassens norm 

för kvinnlighet och därmed går in i den grabbiga diskursen.  

En grabbig tjej är en sådan som oftast håller sig till killarna och vill göra 

samma grejer som grabbarna gör. Och har kanske anammat lite av 

killarnas, killarna har ju oftast lite sämre motorik än vad tjejerna har. Så 

den tjejen kanske passar lite bättre in där… 
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Det är väl när man hänger på. Alltså killarna är ju ofta mer, gör saker när 

vi inte har lektionstid. Mer det här, gå och spela lite fotboll eller hålla på 

och träna inför de här stå på händer grejerna. Mer aktivt så. Tjejerna är väl 

lite mer sitta och snacka och jag brukar väl hänga på och spela fotboll. Men 

det är ju bara för att där är jag ju väldigt trygg så då kan jag gå dit. 

Intervjupersonerna har uttryckt att en grabbig tjej är en tjej som är mer aktiv före, under och 

mellan lektionerna än de övriga tjejerna. Observationerna ger en liknande bild.  

Sex killar och en av de grabbiga tjejerna är aktiva. Två av killarna övar på 

handstående nedrullning tillsammans med tjejen. Två övar på ridsväng och 

de andra två håller på med självpåkomna hopp vid en av 

överslagsstationerna. Fem minuter innan lektionens start har fler studenter 

anlänt. Alla tjejer utom en sitter fortfarande på läktaren och väntar. Flera av 

killarna är aktiva. En annan tjej som har utmärkt sig som brytande kommer 

in och sätter sig mellan två killar. Efter bara någon minut reser hon sig upp 

och börjar leka med killarna på hoppstationen.  

Den kvinnliga normen i klassen är att sitta ner och prata innan lektionerna, nästan 

genomgående med andra tjejer eller med de killar som agerar brytande i detta avseende. De 

två tjejerna i detta exempel bryter, genom att vara aktiva innan lektionen, mot normen för den 

passiva kvinnan.  

Två tjejer leker vid trampettstationen. Den ena tjejen kurar ihop sig på 

plintstationen och den andra hoppar bock över henne.  

Detta är enda gången vi ser två tjejer göra en övning som inte ingår i undervisningen. Vid 

flera tillfällen ser vi en grupp killar, ibland tillsammans med en tjej, utföra liknande lekar. 

Genom att ta ett eget initiativ och ägna sig åt en aktiv egenpåkommen lek visar de att de är 

några av få tjejer som intar en manlig positionering när det gäller aktiv spontan lek under 

lektioner.  

3.4.1 Våga  

Genomgående under lektionerna har, som beskrivits tidigare, majoriteten av killarna vågat 

göra betydligt mer svåra hopp och höga hinder än majoriteten av tjejerna. Några tjejer har 

agerat brytande både genom att bryta dikotomin och hoppa tillsammans med killarna och 
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genom att våga mer. Detta har visat sig genom att de har hoppat på de högre stationerna och 

haft högre hastighet vid anloppet än majoriteten av tjejerna. Dessa kvinnliga studenter har inte 

visat samma tecken på rädsla som de andra tjejerna i klassen.  

Läraren har meddelat att de kommer börja filma på den höga stationen för att 

sedan bygga ner den till en lägre station. Överslagsfilmningen börjar och 

totalt är det sju av fjorton tjejer och samtliga sexton killar som hoppar på den 

höga stationen. När stationen ska sänkas hjälps samtliga tjejer och läraren åt 

medan killarna sitter på bänkarna. När de nästan är klara säger läraren: ni 

som redan har hoppat får gå, alla killar reser sig och går. När stationen är 

färdigbyggd går även tre av tjejerna, tre sätter sig och hejar på och en hjälper 

till att passa. Resterande sju tjejer hoppar på den ombyggda stationen.  

Samtliga av de tjejerna som agerar brytande i något annat avseende hoppar på den höga 

stationen. Precis som Hirdman beskriver är det mer accepterat för en kvinna att ge sig in på en 

manlig arena än tvärtom. Detta kanske kan förklara varför ingen av killarna, oavsett diskurs, 

hoppar på den lägre stationen medan flera tjejer hoppar på den höga.    

Sen finns det tjejer, både i våran klass och över huvudtaget, som tar för sig, 

som vågar gå in där och slåss om den här platsen och jag är väl en av dem 

men jag tror idrottstjejer över huvud taget egentligen, speciellt 

bollspelstjejer snuddar vid den här kill- eller pojkflickevarianten. 

En av de grabbigare tjejerna beskriver hur hon ser på sig själv och hur hon ger sig in i kampen 

om utrymmet i klassen. Hon uppmärksammar det vi även har sett i observationerna att det är 

lagspelande bolltjejer som i högre grad än andra tjejer går in i en brytande diskurs även i 

andra situationer.  

Det är lite både och. När jag känner att jag klarar av det då vill jag helst 

prova hela grejen. Plus att jag tycker att det känns, när vi ska göra sådana 

saker där vi ska passa, då tycker jag det känns bättre att va med dem som 

jag hänger mest med och de jag litar på och då blir det ofta med grabbarna. 

Så jag vet inte, om jag hade hängt mer med tjejerna kanske jag skulle gått 

till dem därför. 

Jag gillar att ha kontroll. Jag gillar verkligen att ha kontroll och jag är van 

att ta liksom initiativ och ta över kontrollen och sådär. Så de här övningarna 
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i gymnastiken där någon ska passa. Då går jag hellre till de jag litar på. 

Liknande tjejer som mig, trygga lite starka tjejer. Jag kanske har lite mot 

väldigt svaga tjejer som inte riktigt, det märks på dem att de inte riktigt är 

trygga i som mottagning till exempel. Då känner jag mig inte trygg att göra 

diverse svängar på räcket tillsammans med dem till exempel. Då kan man 

rasa i golvet.   

Båda citaten är hämtade från intervjuer med två tjejer som ofta intar den grabbiga diskursen 

under idrottslektionerna. De beskriver här varför de väljer att hoppa på de högre stationerna 

tillsammans med killarna. De trotsar då dikotomin i och med att de hellre gör övningarna med 

de manliga studenterna. Tjejen i det första citatet uttrycker att hon eventuellt går till de höga 

stationerna för att hon hellre umgås med killarna och eftersom de hoppar där går hon också 

dit. I det sista citatet beskriver tjejen hur hon aktivt väljer bort att bli passad av tjejer som inte 

är lika starka som hon själv. Alltså de tjejer som inte har intagit den grabbiga diskursen under 

gymnastiklektionerna.  

En tjej ska göra första försöket på en högre trampettuppställning än hon 

provat förut. Hon tvekar i ansatsen, skriker och flyger över mattberget med 

huvudet före. Asså jag tror inte jag kan hoppa så där högt. När det är hennes 

tur igen får hon alla i kön att klappa händerna i takt. Hon vrålar med mörk 

röst och spänner armmusklerna innan hon börjar springa. Hon klarar hoppet 

och alla applåderar.  

Efter misslyckandet går hon in i den grabbiga diskursen och visar detta med flera handlingar 

som förknippas med maskulinitet innan hon börjar springa. Hon tar plats och får en stor grupp 

kamrater att uppmärksamma henne, därefter förstärker hon sin grabbighet genom att visa 

muskler och vråla med mörk röst. Hon klarar sedan av hoppet då hon inte tvekar, har högre 

fart och hoppar med mer kraft än vid det föregående försöket.   

3.4.2 Inte så tjejigt 

Nedan beskriver en av de tjejer som ofta bryter mot den kvinnliga könsrollen under 

idrottslektionerna hur hon ser på sitt eget brytande.  

… det är jobbigt att va tjej. För det mesta om jag inte kan saker, typ som 

med dansen så säger jag, När jag blir stor då ska jag lära mig att dansa. Det 

är bara ett sätt jag har. Sen ska jag klara det här, kanske inte just nu, men 
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när jag blir stor. Och för någon dag sen så var jag skitarg och lack och då 

bara när jag blir stor då ska jag fan bli kille. Den blir svår och det blir lite 

sådär. Men då blir det nästan åt det andra hållet när jag är på praktiken. Då 

blir jag arg på tjejerna som mesar och tycker nej, nu får ni skärpa er nu 

måste ni göra det här. Det blir nästan för mycket åt det hållet istället. Jag 

tycker att de gör sig till och blir tjejiga. Ooo ni ska inte va tjejiga. Det sitter 

så hårt att det inte är något bra.    

Ovanstående intervjuperson uttrycker inte bara att hon ibland önskar att hon vore kille, hon 

säger även rakt ut att det i henne är djupt inrotat att det inte är lika bra att vara tjej som kille. 

Hirdman påvisar i sin beskrivning av hierarkin att det som är manligt är det åtråvärda medan 

beteenden som ses som kvinnliga är negativa. Den här studenten uttrycker beteenden som hon 

inte gillar som tjejiga och bekräftar därmed Hirdmans teori om kvinnans lägre värde.  

… men även finns det ju de (tjejerna) som både uppfyller den och bryter mot 

den samtidigt. Tar ganska stor plats och styr och ställer. Men samtidigt det 

de styr och ställer om är ju sådant som lärarna vill att de kanske ska göra. 

Eller som de tror att lärarna vill det. Då är man ändå inne i någon sådan 

här, på tjejsidan. Att man gör det man ska. Så då har man uppfyllt på båda 

sidor. … Det här fjäskandet börjar väl folk ledsna mer och mer på ju längre 

tiden går.    

Den här studenten uppmärksammar tjejer som å ena sidan bryter mot den kvinnliga normen 

när det gäller att vara aktiv och ta plats men å andra sidan upprätthåller de bilden av kvinnligt 

beteende när det gäller att vara till lags. Det är ett exempel på hur det brytande beteendet, det 

manliga, beskrivs som positivt och det upprätthållande, det vill säga det som förknippas med 

kvinnlighet återigen beskrivs med negativa termer.  

3.4.3 Skojbråk  

En tjej skojbråkar och puttas med en kille efter hon har hoppat på en 

trampettstation.  

Vi har sett åtskilliga exempel på kvinnliga studenter som bryter mot traditionella könsmönster 

genom att skojboxas eller brottas med de manliga studenterna. Vi har inte vid något tillfälle 

sett två tjejer bete sig på det här sättet mot varandra. Tjejerna går här för en kort stund in i en 

grabbig diskurs och skojbråkar med killarna som ett försök att ta sig in i det manliga sättet att 
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umgås. Att de endast beter sig på det här sättet med killarna kan förstås som att de går in i en 

grabbig diskurs då de umgås med killarna men intar en mer tjejig positionering, utan fysiskt 

småbråk, när de är med tjejerna.  

Tio minuter innan lektionen ska börja befinner sig sex killar och en tjej nere 

i idrottshallen, de skjuter fotbollsstraffar på varandra och turas om att stå i 

mål. En av de manliga studenterna står i mål och får fotbollen skjuten på 

näsan med hård kraft. Tjejen tar några steg i hans riktning, tittar på de andra 

i gruppen, ångrar sig och går tillbaka till sin position. Ingen frågar honom 

hur det gick och han kommenterar inte heller smällen. Under resten av 

lektionen tar han sig åtskilliga gånger på näsan och ser ut att ha ont.  

Hirdman menar att pojkar redan som små får lära sig att inte visa tecken på svaghet då detta 

förknippas med kvinnlighet. Vidare är den omhändertagande rollen associerad med det 

kvinnliga könet. Tjejen i observationen är en av de tjejer som ofta befinner sig i en brytande 

diskurs. Hennes första reaktion följer ett kvinnligt handlingsmönster, hon är på väg fram för 

att fråga hur det gick, men hennes uppstannande tyder på att hon påminns om att hon just nu 

befinner sig i en grabbig diskurs. Genom att inte gå fram eller säga något utför hon en 

brytande handling.   

3.5  In och ut ur diskurserna  

Vi har förutom att studera upprätthållande och brytande handlingar försökt uppmärksamma 

hur genuskontrakten förändras mellan de olika idrottsmomenten, gymnastik samt rörelse och 

dans.  Vi har redan presenterat att killarna tar större plats i gymnastikundervisningen genom 

att våga mer under trampettundervisningen samt är mer aktiva än tjejerna. Dessa roller i 

klassen är inte helt oförändrade när klassen går in i danssalen.  

Dels så känns det verkligen som det förväntas av tjejerna att det är de som 

ska stå där i mitten för de förväntas klara de här rörelserna… Och sen de 

tjejerna som ställer sig i mitten det är väl tjejerna som har gjort ett antal 

dansövningar så att de känner sig hyfsat säker. För de tjejerna som känner 

sig mindre van väljer ju att ställa sig mer i periferin med killarna. Medan på 

gymnastiken till exempel så är ju killarna oftast i mitten.  

När klassen har redskapsgymnastik är det killarna tillsammans med vissa brytande tjejer som 

är mest framåt och aktiva på lektionerna medan det under danslektionerna är flera tjejer som 

 29



tar ett steg framåt och intar ledarroller. Detta sker oberoende av vilken diskurs de ingår i 

under gymnastiklektionerna. Att det när det kommer till dansundervisningen är enbart tjejer 

som tar de största ledarrollerna kan ses som att de går in i den grabbiga diskursen eftersom de 

tar stor plats och syns mycket. Men det kan även tolkas som en upprätthållande handling då 

det kan ses som förväntat att tjejerna i egenskap av att vara kvinnor bör vara duktigare och 

mer erfarna när det gäller dans. Och i och med att dans ses som en kvinnlig aktivitet har 

sannolikt tjejerna även mer faktisk erfarenhet i att utföra olika typer av övningar till musik. 

Detta kan då vara en förklaring till varför dessa tjejer intar en ledande position just i det här 

ämnet när de inte har det under gymnastiken.  

Det är bugglektion. Två killar som hamnat med varandra skojar under alla 

stegen. De gör grimaser till varandra, skrattar högt och fjantar runt. 

Vi ser vid observationerna flera exempel på killar som har svårt att ta övningarna under 

danslektionerna på allvar. De fjantar sig och visar omgivningen och varandra att de tycker att 

delar av undervisningen är för töntig för dem. Detta är ett exempel på det som Hirdman menar 

är grunden för upprätthållandet av den manliga normen och hierarkin mellan könen. Genom 

att killarna förlöjligar det som tjejerna är duktiga på och där de tar stort utrymme visar de att 

tjejernas aktiviteter, i det här fallet dans, inte är något de vill hålla på med. De sänder ut 

signalen att det inte är så att tjejerna är bättre på att utföra rörelserna, det är bara så att de 

själva inte vill utföra dem bra, så därför försöker de inte. De nervärderar därmed omedvetet 

den kvinnliga aktiviteten för att upprätthålla sin egen överlägsna position. Även vissa av de 

tjejer som ofta går in i den brytande diskursen uppvisar detta beteende och är med och 

förlöjligar dansundervisningen.  
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4 Sammanfattande diskussion 

Syftet med studien var att undersöka hur idrottslärarstudenter på GIH återskapar genus i 

idrottsundervisningen. Analysen av resultaten har sin grund i Yvonne Hirdmans 

genussystemteori. Det finns i klassen både studenter som upprätthåller och bryter mot 

traditionella könsmönster, dock befinner sig merparten av studenterna oftast i någon av de 

upprätthållande diskurserna. Vi upplever att det i klassen finns fyra tydliga diskurser under 

idrottslektionerna, dessa har vi valt att döpa till; grabbig grabb, tjejig tjej, mindre grabbig 

kille och grabbig tjej varav de första två agerar upprätthållande och de följande två brytande 

mot klassens genusstruktur. Dessa diskurser är föränderliga och studenterna går in och ut ur 

dem i olika situationer och när de umgås med olika kamrater.  

Resultaten visar att studenterna oftast grupperar sig efter kön under idrottslektionerna, de 

upprätthåller på detta vis dikotomin. De manliga studenterna är mer aktiva före, under och 

mellan lektionerna än de kvinnliga och tar även större plats under gymnastiklektionerna samt 

vågar ta i mer och göra svårare övningar. De kvinnliga studenterna är mer försiktiga och 

avvaktande under gymnastiken men har mer framträdande roller under danslektionerna, en 

aktivitet som traditionellt förknippas med kvinnlighet. De manliga studenterna visar större 

prov på mod, styrka och initiativförmåga under lektionerna, egenskaper som även förknippas 

med manlighet. Kvinnliga förmågor såsom estetik och koordination tillintetgörs genom att en 

del av de grabbiga killarna förlöjligar dansundervisningen, där de kvinnliga studenterna har 

övertaget. De visar därmed att det som förknippas med kvinnlighet är fånigt och mindre värt 

och den manliga överordningen i hierarkin upprätthålls.  

En grupp studenter har gått emot den rådande genusstrukturen. De har visat på beteenden som 

förknippas med det motsatta könet och ofta umgåtts i blandade grupper. Exempel på brytande 

handlingar som vi har uppmärksammat hos eleverna har varit kvinnliga studenter som deltagit 

i killarnas bollekar, vågat hoppa på de högsta trampettuppställningarna och skojbråkat med 

killarna. Killar som brutit mot könsmönstren har istället valt att sitta och samtala, börjat på en 

lägre nivå under gymnastikens hopplektioner eller visat omtanke.  

Fagrell och Agné beskriver i sin studie av idrottslärarstudenter under bollspelslektioner hur de 

manliga studenterna före lektionerna ägnar sig åt bollspel av olika slag medan de kvinnliga 

sitter och pratar. Vår studie uppvisar samma resultat. De manliga studenterna håller ofta på 

med bollspel medan tjejerna är passiva, men det händer även att killarna och de grabbiga 
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tjejerna tränar på olika gymnastikmoment och inte heller då deltar majoriteten av tjejerna. Att 

vara aktiv kan således tolkas som en av de viktigaste delarna i den grabbiga diskursen och 

valet av aktivitet blir sekundär.  

I resultaten har framkommit att de kvinnliga studenternas brytande handlingar ses som mer 

positiva än de manligas. Vi tolkar det som ett uttryck för hierarkin mellan könen som säger att 

handlingar förknippade med manlighet är viktigare eller bättre än de som förknippas med 

kvinnlighet. Vid Fagrells studie om barns inställning till idrott framkom det att flera flickor 

var intresserade av att prova idrotter som de ansåg var pojkidrotter medan det inte var någon 

pojke som uppgav sig vilja prova någon flickidrott. Redan vid tidig ålder vet barnen om att 

det är mer okej för flickor att beträda pojkars forum än tvärtom. Forsberg noterade under sin 

studie på mellanstadieelever att det var större förståelse för brytande handlingar bland flickor 

än bland pojkar. Något som hon uppfattar kan leda till att flickorna kan agera på ett mer fritt 

sätt och inte är lika bundna till de beteenden som tillskrivits sitt kön. En av studenterna i vår 

studie uttryckte detta som att alla är accepterade men att det är mycket lättare att vara en 

grabbig tjej än en mindre grabbig kille.  

Kvinnliga studenter uttrycker på olika sätt en rädsla för att misslyckas och på så sätt generas 

medan de manliga mer verkar fokusera på sin egen prestation och inte bry sig om hur andra 

ser dem. Young har sett liknande beteenden vid sin forskning. Hon tolkar det som att kvinnor 

ser sig som både subjekt och objekt i sin egen tillvaro. Detta resulterar i att de inte bara 

fokuserar på sina handlingar och resultat utan på hur de ser ut utifrån. Young menar att detta 

inte är fallet för män som på grund av sin position som normgivande kan se sig själva som 

enbart subjekt och därför lägga hela sin fokus på uppgiften och det förväntade resultatet. 

Detta leder enligt forskaren till att kvinnor utvecklar en minskad tro på sin förmåga vilket kan 

förklara varför även kvinnliga studenter som vanligtvis befinner sig i en grabbig positionering 

ger uttryck för detta medan vi inte ser något exempel på det bland killarna.  

Vi har även sett exempel på tjejer som inte satsar fullständigt eller ger upp när det inte går 

bra. Även ungdomarna i Larssons studie har en bild av att flickor ger upp lättare och inte 

försöker lika mycket som pojkar. Han beskriver detta fenomen som kunna-men-vilja-icke-

resonemanget. De kvinnliga studenternas lägre självförtroende gör att de inte vågar försöka av 

rädsla för att misslyckas och göra sig själva till åtlöje. De tjejer som till exempel vågar hoppa 

över högre plintar är de som har gått in i en grabbig diskurs och därmed anammat killarnas 

sätt att agera. De tjejer som gör det är uteslutande de tjejer som även i flera andra avseenden 
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går in i den grabbiga diskursen. Men det verkar som att dessa tjejer pendlar mellan den 

feminina osäkerheten på sin egen förmåga och den manliga självsäkerheten. Fagrell och Agné 

har i sin studie på GIH uppmärksammat samma beteende hos de kvinnliga studenterna som 

övriga forskare gjort. De har gett exempel på tjejer som går undan för att inte synas då de 

egentligen hade behövt träna. Forskarna menar att detta tyder på att tjejerna inte vill dra åt sig 

någon uppmärksamhet eller ta plats från övriga studenter.  

I den tidigare forskning vi tagit del av framkommer det att förutom en bild av kvinnan eller 

flickan som mer osäker och försiktig så upplever de studerade barnen eller ungdomarna att 

flickorna är svagare och sämre rent fysiskt. Detta uttrycker Larsson som vilja-men-kunna-

icke-resonemanget, att ungdomarna i hans friidrottsstudie såg tjejerna som okapabla att 

prestera lika bra som killarna. Fagrell fick liknande kommentarer när barnen i hennes studie 

beskrev flickkroppen som svagare och sämre än pojkkroppen. Vi har ibland upplevt det svårt 

att utreda vad tjejernas sämre prestationer på gymnastiken beror på. Till viss del är vi 

övertygade om att det är en inställningsfråga men det är trots allt tydligt att killarna hoppar på 

de högre uppställningarna och klarar av de svårare hoppen i större utsträckning än tjejerna 

vilket är ett exempel på att de presterar bättre. Det beror sannolikt på en kombination av 

tjejernas sämre självförtroende, rädsla och sämre förutsättningar på grund av hur mycket de 

har utmanat sin kropp under uppväxten. Vi har ju sett många exempel på hur killarna är mer 

fysiskt aktiva och tränar på momenten även mellan lektionerna, medan tjejerna sitter på sidan. 

Flera studier uppmärksammar att pojkar är mer fysiskt aktiva än flickor. Marion Young menar 

att pojkar som små i högre grad uppmuntras att leka aktiva lekar. Har killarna, ända sedan 

barnsben, varit fysiskt aktiva i högre grad än tjejerna är det inte så konstigt att de presterar 

bättre, då träning rimligtvis ger färdighet.   

KIS - projektet belyser det faktum att idrottsundervisningen i skolan till stor del innefattar 

sporter och idrotter med tävlingsmoment, något som är mer uppskattat hos pojkarna än 

flickorna. Detta kan förklara det resultat vi har fått fram gällande att de manliga studenterna 

oftare gör olika moment till tävling. De intar en mer seriös attityd så fort ordet tävling 

kommer upp något som de kvinnliga studenterna inte ger uttryck för. Fagrell och Agné 

observerar att de manliga studenterna under tävlingsmoment agerar fullt ut när tjejerna istället 

är återhållsamma i sitt beteende trots att de flesta i övrigt är vana vid ett seriöst tävlande. 

Även i Larssons intervjustudie med friidrottarna framkom det att ungdomarna hade bilden av 

att killar oftare satsade seriöst medan tjejer hade andra mål med sitt idrottande.  
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I KIS - projektet har forskarna beskrivit hur de idrotter som förknippas med kvinnlighet, 

exempelvis dans, får mindre undervisningstid än övriga aktiviteter. De har dessutom berättat 

om att när en pojke är estetiskt duktig så går han utanför ramarna för vad som är normalt och 

förväntat av honom. Det förklarar till viss del det vi har sett under våra observationer. De 

grabbiga grabbarna gör sig löjliga över dansen när de inte behärskar den och de mer estetiskt 

duktiga killarna klättrar inte högre upp i hierarkin trots sitt kunnande. Inte heller tjejernas 

position i hierarkin förbättras då deras kunnande förlöjligas av de ledande grabbarna genom 

att de inte tar lektionstillfällena på så stort allvar.  

Karlsson uppmärksammade i sin avhandling att våld och trakasserier, även om det inte hörde 

till vanligheten, förekom bland pojkarna och främst under idrottslektionerna. Hon menar att 

barnen med sitt handlande omedvetet upprätthåller ett könsmönster som stödjer den manliga 

normen. Vid upprepade tillfällen har vi under våra observationstillfällen sett manliga 

studenter småbråka eller skojbråka. På samma sätt som barnen i Karlssons studie hjälper de 

till att upprätthålla de manliga könsmönstren som finns. De fåtal kvinnliga studenter vi sett 

skojbråka har enbart gjort det med killarna och aldrig med andra tjejer. Kvinnorna har vid 

dessa tillfällen trätt in i en grabbig diskurs när de umgås med killar och en mer kvinnlig 

positionering när de umgåtts med andra tjejer.    

Under en av våra observationer fick en manlig student ett kraftigt skott med en fotboll i 

ansiktet när han och några kamrater lekte före lektionsstart. Det var uppenbart att smällen som 

träffat honom hade gjort ont men trots det var det ingen av de övriga studenterna som frågade 

hur det hade gått. Han gav heller inte ifrån sig någon kommentar om att det hade gjort ont. 

Däremot såg vi honom ta sig för näsan under resterande delen av lektionen som varade i en 

och en halv timme, ett tydligt tecken på att han faktiskt upplevde någon form av smärta. I 

Fagrells och Agnés studie vid GIH ser de vid ett tillfälle en liknande situation. Den manliga 

studenten är till synes oberörd. När en kvinnlig student gör illa sig ser både vi samt Fagrell 

och Agné hur flera andra kvinnliga studenter visar omtanke och frågar hur det står till. 

Situationerna visar att det är mer accepterat för en tjej att visa smärta och dessutom är det mer 

okej för en kvinna att bry sig om. De manliga studenterna upprätthåller inte bara 

könsmönstren genom att inte visa sig svaga inför smärta. De har dessutom svårt för att visa 

empati för det egna könet. För i båda fallen då det var en kvinnlig student som skadade sig var 

det åtminstone en kille som gick fram och frågade hur det var. Detta tyder på att det är mer 
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okej att visa sig medkänslig inför en kvinna, då det kan tolkas som en beskyddande handling 

från mannens sida. Även det kan ses som ett könsbestämt beteende.  

Marion Young beskriver hur kvinnor ofta ser sig själva som mer ömtåliga än män och att de 

därför blir försiktigare av rädsla att skada sig. Vi tolkar en del av den försiktighet som de 

kvinnliga studenterna ger uttryck för som en rädsla för att skada eller göra illa sig. Vi menar 

att detta är ytterligare en anledning till att de kvinnliga studenterna inte vågar hoppa på de mer 

avancerade stationerna i gymnastiken och att de inte har samma hastighet vid inhopp till 

trampetten. Detta fenomen hänger sannolikt ihop med att flickorna, enligt Hirdman och andra 

studier som presenterats här, har fått lära sig att kvinnokroppen är svagare och ömtåligare är 

manskroppen.   

Resultaten kan ses som endast en upprepning av vad som var förväntat och visst kan man 

välja att förfasas över tjejerna i studien och deras rädsla för att ta för sig och utmana sina 

kroppar och killarna som inte kan underlåta sig att fråga en kompis som har gjort sig illa hur 

han mår. Men man kan också välja att se alla dem som faktiskt har börjat trotsa traditionella 

bilder av hur man och kvinna bör bete sig mot varandra. De som inte på samma sätt låter sina 

beteenden begränsas av könstillhörighet. Då får vi en mer positiv bild av hur en del studenter 

genom att bryta mot traditionella könsroller verkar för rätten till ett friare handlingssätt.  

4.1 Slutsats 

Lärarstudenterna upprätthåller genuskontrakten utifrån fyra olika diskurser, en 

upprätthållande och en brytande för respektive kön. Majoriteten av studenterna befinner sig 

oftast i någon av de upprätthållande diskurserna, men dessa grupperingar är inte fasta och 

studenterna träder in och ut ur dem i olika situationer.  

4.2 Fortsatt forskning 

Idrottslärarstudenterna i den här studien har haft en kurs i genusvetenskap och är pålästa på 

den teori som analysen bygger på. Trots det återskapar de under sin utbildning hela tiden 

traditionella könsroller. Med detta i åtanke blir det lättare att förstå hur djupt rotade dessa 

beteenden är i oss ända sedan barndomen och hur svårt det är att upphäva dessa förväntningar 

som finns på de olika könen Det skulle vara intressant med en uppföljning av studien för att 

se hur studenterna själva ser på sitt agerande i förhållande till sin framtida lärarroll. Även för 

genuspålästa personer kan det vara en svår uppgift att behandla barnen könsneutralt. Det som 

 35



KIS - projektet kallar den goda viljans paradox syftar till lärare som har lägre krav på 

flickorna i ett försök att jämna ut förutsättningarna. Detta hjälper till att upprätthålla 

förväntningarna på barnen beroende av kön och skapar två grupper, varav en förväntas 

prestera bättre än den andra. Det är en anledning till att mer forskning behövs på detta område 

och att det inte alltid räcker att ha en vision om det inte finns goda empiriska studier som 

grund. 
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Bilaga 1 
 
KÄLL- OCH LITTERATURSÖKNING 
 
Frågeställningar: Syftet är att studera hur idrottslärarstudenter återskapar genus i 

idrottsundervisningen. För att uppfylla syftet har följande frågeställningar används: Vilka 

exempel på återskapande av genus ser vi under idrottslektioner? På vilka sätt bryter 

studenterna mot de i klassen rådande genuskontrakten? Hur förändras genuskontrakten mellan 

de olika idrottsmomenten? 

 
VAD? 
  
Ämnesord Synonymer 
Kön idrott skola genus Hirdman Fagrell Larsson Könsroll kön 

 
VARFÖR? 
  
 
Skola och idrott tillsammans med genus eller könsroll tyckte vi var de mest relevanta sökorden för vår 
studie. Vi har kombinerat dessa ord i olika kombinationer för att få fram litteratur som skulle kunna 
vara bra för vår studie. Vi har även använt namnen på genusforskare som vi visste sedan tidigare har 
gjort studier som behandlar genus och idrott.  
 
 
HUR? 
 
Databas 
 
Libris 
 
Libris 

Söksträng 
 
Diss kön* skol* idrott 
 
Diss könsroller skola 

Antal  
Träffar 
3 
 
5 

Antal relevanta 
Träffar 
1 
 
1 

Artikelsök 
 
Stadsbiblioteket 
 
GIH-biblioteket 
 
Google  
 

*Genus och  idrott  
 
Hirdman genus 
 
Genus idrott 
 
KIS-projektet Larsson Fagrell 

25 
 
6 
 
143 
 
30 

4 
 
2 
 
3 
 
1 

 
KOMMENTARER:  
En stor del av litteraturen har vi hittat på olika bibliotek i stockholmsområdet. På både GIH-
biblioteket och statsbiblioteket har vi hittat andra relevanta böcker när vi letat efter en bok i hyllan 
där genusböcker står. Vi har även hittat böcker genom att söka på genusforskare som vi kände till 
sedan tidigare. 

 39



Bilaga 2  
Bästa XXX 

 
 
Vi är två studenter i L3K som just nu håller på med vårt examensarbete inom pedagogik. För 

att kunna genomföra vår studie skulle vi behöva observera er klass vid sex lektionstillfällen. 

Eventuellt kommer vi efter lektionerna be en del av er svara på några korta frågor. Självklart 

kommer ni att vara anonyma.  

 

Om någon av er skulle känna er obekväma med det här, vänligen kontakta oss så utesluter vi 

er i studien.  

 

Med vänliga hälsningar 

 

Malin Gasslander & Nicole Geers 

 

ihsXXXX@stud.ihs.se  

ihsXXXX@stud.ihs.se 
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