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Syftet med denna artikel är att dis-
kutera betydelsen av genus för skol-
framgång i idrott och hälsa samt att 
problematisera uppfattningen om vad 
en ”prestation” samt en ”god för-
måga” är. Utgångspunkten för diskus-
sionen är en händelse som inträffade 
under en lektion i idrott och hälsa på 
en grundskola utanför Stockholm för 
en tid sedan. 

Det är en vanlig skoldag i septem-
ber. Mats, lärare i idrott och hälsa, ska 
ha lektion med en åttondeklass. Lek-
tionsinnehållet består av att eleverna 
efter en uppvärmning ska springa en 
runda på tid. Mats tar ner några tid-
tagarur som hänger i band på väggen. 
”De här har jag aldrig annars”, säger 
han till oss, tre forskare från GIH, 
som om han känner ett behov av att 
kommentera användandet av tidtaga-
rur på en lektion i idrott och hälsa. Vi 
är där för att observera lektionen och 
för att intervjua varsin elev. Eleverna 
är samlade för genomgång och den tid 
de hade förra gången de sprang utan-
nonseras högt av Mats inför gruppen. 
Han säger: ”Det här handlar ju om 
prestation och är till viss del betygs-
grundande. För MVG krävs tider under 
nio minuter för pojkar och under tio 
minuter för flickor”. Mats fortsätter: 
”Tjejer, ni har det lite jobbigt nu… det 
är stor skillnad mot när ni sprang i 
sexan då ni hade lättare kroppar, så ni 
ska inte bli ledsna om ni får en sämre 
tid än sist ni sprang.” När det är dags 
att starta manar han tillbaka några 
ivriga pojkar som är på väg att tjuv-
starta. ”Vänta, jag måste hinna med 
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Enligt Skolverkets betygsstatistik varierar betygsfördelningen mellan skolhuvudmän, elever 

med olika etnisk bakgrund och mellan pojkar och flickor. Högst andel MVG i idrott och hälsa 

har pojkar med svensk bakgrund som går i en friskola (36 procent) och lägst andel MVG (13 

procent) har flickor med utländsk bakgrund som går i en kommunal skola. Det är en avsevärd 

variation som vittnar om att förutsättningarna för skolframgång i idrott och hälsa inte är 

likvärdiga. Hur kan det förklaras?

klockan”, säger han. Två protokollförare 
får sedan varje starttid högt proklamerad 
av läraren vartefter eleverna springer iväg 
på lärarens kommando. 

Att skapa flickor och pojkar
En utgångspunkt inom genusforskning är, 
enkelt uttryckt, att våra föreställningar, 
normer och värderingar om vad som 
är manligt och kvinnligt inte är givna. 
Istället skapas och omskapas dessa före-
ställningar ständigt, exempelvis genom 
vårt sätt att uttrycka oss om män och 
kvinnor, pojkar och flickor. Språket är, 
med ett sådant synsätt, inte bara beskri-
vande utan i hög grad också normerande 
genom att det producerar och formar 
en viss sorts verklighet. En lärare i 
idrott och hälsa, som Mats i exemplet 
ovan, bidrar till att konstruera elevernas 
föreställningar om vad som utmärker en 
”normal” pojke och flicka genom sitt sätt 
att tala om hur pojkar och flickor är och 
om hur de förväntas bete sig. 

Att hålla isär flickor och pojkar
Lärarens utsagor följer isärhållandets 
princip då han talar till eleverna, för att 
låna ett uttryck från Yvonne Hirdman, 
där manligt och kvinnligt hålls isär och 
beskrivs som motsatspar (Hirdman, 
1988). Genom att rikta sig till pojkar 
och flickor som om de vore homogena 
och enhetliga grupper bortser läraren 
från den stora variation som råder inom 
gruppen flickor respektive pojkar. Att 
dikotomisera på detta sätt är den ena 
av genussystemets grundprinciper eller 
logiker, och i det här fallet får flickorna, 
å ena sidan, lära sig att de nog inte kan 
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därför fortsätta att diskutera innebör-
den i och möjliga konsekvenser av den 
korta sekvens från en lektion i idrott 
och hälsa som beskrevs inledningsvis.    

Att gruppen flickor inte är en 
enhetlig kategori blir mycket tydligt vid 
intervjutillfället efter lektionen. Flickan 
jag intervjuar heter Leila och hennes 
föräldrar är av afrikanskt ursprung. 
Leila är lång och smärt och ser ut att 
ha en kropp som gjord för löpning. Jag 
noterade att hon knappt var andfådd 
när hon kom i mål. Vi inleder intervjun 
med att tala om innehållet på dagens 
lektion. ”Du verkade inte vara särskilt 
trött efter dina löpvarv”, säger jag, 
”tyckte du att det var jobbigt?” ”Nja”, 
svarar hon, ”du vet… det är ju det för 
tjejer nu”. ”Var det jobbigt för dig?”, 
undrar jag igen. Hon rycker lite på 
axlarna till svar. Leila tränar tennis fyra 
dagar i veckan och dansar två gånger. 
     Det står klart för mig att biologin 
är mycket mer tillåtande än genus. Det 
var knappast Leilas fysiska förutsätt-
ningar som gjorde att hon inte sprang 
fortare. Jag funderar över hennes 
möjligheter att utmana den rådande 
genusordningen. Skulle Leila ha kunnat 
springa allt vad hon förmådde och 
verkligen ha tagit ut sig fysiskt, istället 
för att underprestera, som fallet verkar 
ha varit? Skulle hon kunnat testa sin 
egen förmåga och också utmanat de 
snabbaste pojkarnas förmåga? Knap-
past, för om hon hade sprungit i mål 
på den bästa tiden, hade hon behövt gå 
emot dels vad läraren hade lärt henne; 
att flickor inte kan springa så bra just 
nu, dels den rådande genusordningen, 
också förstärkt av läraren, där mannen 
är norm och förväntas springa minst 
en minut fortare. Och vilket pris skulle 
hon få betala om hon som flicka vinner 
över pojkarna? Och över pojkarna i 
den egna klassen? Skulle det minska 

eller öka hennes popularitet? Måhända 
är det fortfarande som Hanne Haavind 
redan på 1980-talet påpekade, att kvin-
nor kan göra vad som helst, bara de inte 
gör det bättre än de män som står dem 
närmast (Haavind, 1985). För att bättre 
förstå vilka förväntningar som vilar 
på tonårsflickor idag måste vi vända 
blicken mot pojkarna, eftersom kvinn-
ligt och manligt är relationella begrepp. 

Pojkar och skolframgång i allmänhet
I den svenska grundskolan har flickor 
bättre betyg än pojkar i samtliga ämnen 
– med ett undantag: ämnet idrott och 
hälsa (Se figur 1). Att flickor har bättre 
utbildningsresultat än pojkar är inget 
typiskt svenskt fenomen, utan en lik-
nande trend förekommer i andra länder, 
exempelvis i Storbritannien och Aus-
tralien. De tolkningar som används för 
att förklarar flickors och pojkars olika 
skolframgång utgår ofta från ett genus-
perspektiv (Se t.ex Frosh et al, 2002; 
Gilbert & Harrington, 2005; Martino 
and Meyenn, 2001; Weaver-Hightower, 
2003). Den förklaring som framförs är 
att i de maskulinitetsideal som domi-
nerar idag, ingår det inte att prestera 
väl i skolan. Att anstränga sig och vara 
duktig i skolans teoretiska ämnen ger 
med andra ord inte status, varken bland 
andra pojkar eller bland flickor (Björns-
son, 2005). Pojkar måste därför balan-
sera mellan att ha en social position och 
att lyckas i skolan. Den maskulinitet 
som förmedlas via exempelvis media 
samt olika tv- och dataspel handlar 
mycket om våldsdyrkan, makthierarkier 
och känslomässig avstängdhet. Det är 
således fortfarande traditionella man-
sideal som dominerar (Connell, 1995). 
Mats Björnsson, en svensk forskare som 
utvärderat betygsättning i relation till 
kön i den svenska grundskolan, menar 
att flickor tydligare har brutit mot 

räkna med att kunna springa något 
vidare. Pojkarna får, å andra sidan, lära 
sig att de ska kunna springa snabbare 
(än flickorna och än förra gången) – för 
de har det ju inte jobbigt nu. 

Att rangordna flickor och pojkar
Att pojkar måste springa en minut 
snabbare än flickor för att få det högsta 
betyget förstärker föreställningen om 
hur pojkar och flickor är och bör vara. 
Samtidigt påvisar utsagan också hur 
genussystemets andra dominerande 
logik är verksam under denna lektion, 
hierarkin som Hirdman benämner den, 
vilket innebär att mannen får utgöra 
normen och står högre i rang. Lärarens 
intention är säkert den bästa – att ta 
hänsyn till flickors och pojkars, genom-
snittligt sett, olika mognadstakt och 
pubertetsutveckling samt dess effekter 
(vilket han dock inte uttrycker explicit 
eller för något resonemang om). Hans 
utsaga om att ”flickor har det jobbigt 
nu” liksom beslutet att könsdifferentiera 
betygskriterierna, får dock konsekvenser 
för elevernas förståelse av sig själva som 
pojkar och flickor. 

Lärares goda vilja att på olika sätt 
hjälpa elever att klara av lektionen och 
att få den att flyta smidigt, inte sällan 
uttryckt som att ta hänsyn till flickors 
och pojkars skilda förutsättningar, 
verkar inte vara en ovanlig strategi 
bland lärare i idrott och hälsa (Se Lars-
son, Fagrell, Redelius). Ska man då inte 
ta hänsyn till att de fysiska förutsätt-
ningarna inte är desamma och har de 
inte betydelse? Förvisso påverkar de 
biologiska olikheterna pojkars och flick-
ors villkor men, som Håkan Larsson 
påpekar, så är ”det svårt att ta för givet 
vad medelvärdesskillnader mellan grup-
perna flickor och pojkar betyder när det 
gäller sådant som rörlighet, koordina-
tion, styrka, uthållighet och så vidare 
– vilka också varierar väldigt mycket 
inom könen” (Larsson, 2007). Han 
menar också att det inte borde betyda 
så mycket i en individuellt inriktad 
undervisning. Om lärare inte tar hänsyn 
till att gruppen pojkar respektive flickor 
består av olika individer med skilda 
erfarenheter, intressen, förmågor och 
förutsättningar – oavsett kön – riskerar 
deras goda vilja att minska orättvisor 
istället att fungera kontraproduktivt. 

Att utmana den rådande ordningen
Förutom att föreställningar om man-
ligt och kvinnligt skapas, att genus är 
relationellt och inrymmer en makt-
dimension, är en utgångspunkt inom 
genusforskning att förhållanden mellan 
könen behöver problematiseras. Låt oss 

Figur 1.  Andelen pojkar och flickor i skolår nio med MVG i ämnena svenska, 
engelska, matematik samt idrott och hälsa (Skolverket, 2008).
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tidigare kvinnoideal och breddat sina 
möjligheter. Under de senare åren i 
grundskolan kan flickor sköta skolar-
betet väl och ändå ha status och vara 
populära, medan detsamma inte gäller 
för pojkar. Björnsson skriver:

Dagens pojkar tycks till skillnad 
mot de mer moderna flickorna ha 
en smalare repertoar och vara kvar 
i en mer traditionell och odynamisk 
könsidentitet. […] Pojknormer som 
har att göra med tävling, kon-
kurrens och sport är starka. Det 
fysiska i meningen styrka, idrott, är 
fortfarande en manlig bastion, om 
ock även den håller på att stormas 
(Björnsson, 2005, s. 33).

Med en sådan förklaringsmodell 
stärker en pojke såväl sin identitet som 
pojke som sin status i allmänhet genom 
att (tävlings)idrotta – vilket per defini-
tion innebär att flickor knappast stär-
ker vare sig sin identitet som flicka eller 
sin status genom att göra detsamma. 
Pojkar verkar också stärka sina aktier 
genom att nå skolframgång i idrott och 
hälsa, trots att skolämnets syfte, enligt 
kursplanen, främst är att utveckla 
kunskaper om hälsa i relation till fysisk 
aktivitet och inte att tävla. I ämnet 
idrott och hälsa synes det vara svårare 
för flickor att ” bryta mot tidigare 
kvinnoideal” åtminstone då flickorna 
tävlar och konkurrerar mot pojkarna. 
I ämnet sätts, mer än i många andra 
ämnen, den egna könsidentiteten på 
spel, och därmed får föreställningar om 
hur relationen mellan kvinnor och män 
skall vara en särskilt stor betydelse. 

Ämnesinnehållet är inte neutralt
Barbro Carli (2004) menar att sam-
gymnastikens införande på 1980-
talet skedde på flickornas bekostnad. 
Flickorna förväntades då lära sig (och 
lära sig tycka om) de maskulint kodade 
aktiviteter som främst pojkar ägnade 
sig åt, såsom bollspel och styrketrä-
ning, medan pojkarna inte behövde 
lära sig och heller inte förväntades 
tycka om mer feminint kodade aktivite-
ter, såsom dans, gymnastik och annan 
estetisk verksamhet. Att flickor blivit 
förlorare har alltså med ämnesinnehål-
let att göra, eftersom få idrottsaktivite-
ter är könsneutrala.

Innehållet är i dagens målstyrda 
skola inte lika centralt bestämt som 
tidigare. Istället kan varje lärare själv 
bestämma vad lektionerna i idrott och 
hälsa (liksom i andra ämnen) ska bestå 
av och hur lektionerna ska läggas upp 
– så länge eleverna når de kunskaps-

mål som stipuleras i kursplanen. Vilka 
elever som mer kommer till sin rätt än 
andra, vilka som dominerar och är de 
positiva, vilka som tar i och kämpar 
kan således till en del sägas bestämmas 
av vilket innehåll lektionerna har. Det 
är inte givet att samma elever skulle 
uppskatta ämnet om dans hade lika 
stort tidsmässigt utrymme som bollspel 
har idag. Vilket innehåll som domine-
rar har med andra ord konsekvenser 
för elevers uppfattning om sig själva 
och om sin egen förmåga i relation till 
fysisk aktivitet. Lärares val av inne-
håll är således inte en neutral fråga 
utan högst värdeladdad och styrande 
för vilket lärande som sker i ämnet. 
Detsamma gäller uppfattningen om vad 
som räknas som en ”prestation” och 
vad som utmärker en ”god förmåga” i 
ämnet. 

Förmåga är inte ett objektivt 
begrepp
På den internationella idrottspeda-
gogiska forskningsarenan pågår en 
vetenskaplig diskussion om begreppet 
förmåga eller kunnande (eng. ability). 
Wright & Burrows (2006) skriver: 

Ability is clearly not a neutral term. 
How it is understood has important 
consequences for what happens in 
physical education and contributes 
to differentiating effects for young 
people in relation to gender, race 
and social class. 

Vad som uppfattas som god förmåga 
är alltså inte ett objektivt mått och 
inte heller en könsneutral fråga, och 
kan därför ha stora och särskiljande 
konsekvenser för elever med olika 
bakgrund och kön. När läraren, i det 
inledande exemplet, säger att löpning 
på tid handlar om prestation, så ger 
han uttryck för ett värdeomdöme som 
kan problematiseras. Varför benämns 
just löpning på tid en prestation? Och 
var i betygskriterierna för grundskolan 
framgår att förmågan att springa en 
runda på en viss tid är ett kriterium för 
att få MVG? Vilka kunskapsmål har 
en elev tillägnat sig som kan springa på 
8.55 minuter, jämfört med en elev som 
springer en halv minut långsammare? 
Vad som betraktas som ”en prestation” 
eller att ha en ”god förmåga” är inte 
givet utan beroende av ett visst per-
spektiv på vad prestation och förmåga 
är. Att exempelvis låta eleverna springa 
på tid för att därefter få utforma ett 
individuellt träningsprogram i syfte 
att förbättra sin kondition, är att 
låta eleverna utveckla en annan sorts 

förmåga. Denna form av prestation är 
inte könskodad och den ligger mer i linje 
med kursplanens intentioner. Att en viss 
sorts förmåga dominerar över en annan 
är knappast godtyckligt eller slumpartat, 
utan är ett resultat av historiska beting-
elser och dominerande förställningar i 
samhället av idag.

Avslutning
Att var tredje pojke med svensk bak-
grund som går på en friskola har MVG i 
betyg i idrott och hälsa, i jämförelse med 
var tionde flicka med utländsk bakgrund 
som går i en kommunal skola, reser 
frågor om vilket perspektiv som domi-
nerar i undervisningen med avseende på 
såväl genus som prestation och idrottslig 
förmåga. För att öka elevers rättssäker-
het att bli likvärdighet bedömda och att 
ha samma villkor att nå skolframgång, 
måste diskussionen om innebörden i 
dessa perspektiv intensifieras. 
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