
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boxning i idrott och hälsa 

 

- En studie om flickors och pojkars föreställningar 

om varandras fysiska förmågor  
 

 

 

 

Heval Ince  
 

 

 

 

GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN 
Självständigt arbete avancerad nivå 183:2014 

 Lärarprogrammet inriktning mot idrott, hälsa och fritidskulturer 2009-2013 
Seminariehandledare:  Erik Backman 

Handledare : Bengt Larsson 



2 

 

Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka föreställningar flickor och pojkar har om 

boxning, om kön och om varandras fysiska förmåga. 

 Vilken är synen på boxning i ämnet idrott och hälsa hos några pojkar och flickor i 

årskurs 5? 

 Vad kan flickors och pojkars deltagande i en boxningslektion och utsagor om sitt 

deltagande säga om deras syn på flickors och pojkars föreställningar om kön? 

 Vad kan flickors och pojkars deltagande i en boxningslektion och utsagor om sitt 

deltagande säga om flickors och pojkars fysiska förmåga? 

Metod 

 Undersökningen är kvalitativ och baserad på teoretiska undersökningar om genus, idrott och 

idrottshistoria. Undersökningen innefattar åtta kvalitativa intervjuer och ett boxningspass med 

barn i en årskurs 5. Samtliga intervjupersoner kommer från en och samma skola. Intervjuerna 

med barnen spelades in och transkriberades ordagrant. I min analys av intervjuerna kom jag 

fram till de olika teman som kan ses i analys av resultat. 

Resultat  

 I undersökningen framkommer det av elevernas utsagor att boxning ses som en farlig sport 

och frånvaron av boxning i idrott och hälsa ges med förklaringar som lärarens bristande 

kunskaper i boxning och att elever kan komma till skada. I intervjuerna med eleverna 

framkommer det generellt att flickor ses som det svaga könet och pojkar ses som aktiva och 

hårda.Bägge könen är överens om att flickor är passiva och svaga och boxas mjukare och 

lugnare. Pojkarna boxas lugnare mot flickor då de upplever att de är fysiskt starkare än 

flickorna.  

Slutsats 

Undersökningen visar att det i boxning fortfarande råder en maskulin hegemonitet där de 

flesta elever är överens om att boxning är mer lämpad för pojkar. Traditionella könsmönster 

är tydliga i undersökningen. Undersökningen visar också att boxning ses som en 

kontroversiell och farlig sport som tampas med etiska frågor.  En positiv aspekt som kommer 

fram i undersökningen är de flickor som bryter mot mönstret och boxas aggresivt, men även 



3 

 

en pojke som uttrycker att tjejer kan också boxas. Dessa uttryck av de två flickorna och 

pojken måste ses som någonting positivt och en förändring av synen på flickor som boxas och 

att flickor också kan vara hårda.   
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1 Inledning 

Är boxning något man borde undervisa mer om i idrott och hälsa i skolan? Eller är boxning 

något som bara associeras med våld och skador? Vad kan boxning säga om pojkars och 

flickors uppfattning om varandras fysiska förmåga? Kan pojkar och flickor lära sig något av 

varandra genom boxning? Detta är några av de frågor som står i fokus i denna uppsats.  

I denna undersökning som jag har gjort med elever i årskurs fem i idrott och hälsa, har jag 

genom en boxningslektion och uppföljande intervjuer med elever försökt ta reda på 

föreställningar om flickors och pojkars förhållningssätt till fysisk förmåga och fysisk kontakt. 

Genom att boxas mot det egna könet och det motsatta könet är tanken att få reda på hur barn 

relaterar till ”föreställningar om flickors och pojkars egenskaper och fysiska förmåga”. 

Boxning är en idrott där kampen står i fokus och som är präglad av en stark maskulin 

hegemoni (Woodward,  2007). Denna undersökning hoppas jag ska bidra till mer kunskap om 

hur flickor och pojkar ser på varandras fysiska förmåga och hur man kan bedriva boxning i 

ämnet idrott och hälsa i skolan. Jag började boxas som 11-åring i den nystartade 

boxningsklubben i Rinkeby 1989 och fastnade direkt för boxningen. Under mina år som 

ungdom och junior var jag flertalet gånger rankad etta i Sverige och knep en silvermedalj vid 

svenska ungdomsmästerskapen 1994 och brons 1995. Under juniorsvenska mästerskapen 

1996-1997 tog jag mig till final bägge åren men fick se mig besegrad bägge gångerna. För 

mina insatser tog jag plats i både ungdomslandslaget och juniorlandslaget. Eftersom 

boxningen präglat en stor del av mitt liv blev det naturligt för mig att vilja skriva min uppsats 

i relation till boxning och idrott i skolan. Boxning är en aktivitet som befrämjar många 

kvaliteter, t.ex. koordination, rörlighet, styrka och balans.   
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2 Bakgrund  

2.1 Män och kvinnor inom idrotten – en introduktion 

Den moderna tävlingsidrotten grundades i mitten av 1800-talet av manliga ideal och idéer. 

Kvinnor har i ringa eller ingen utsträckning varit medkonstruktörer av tävlingsidrotten och 

dessutom varit helt utesluten från den. När kvinnan fick tillträde till tävlingsidrotten blev hon 

införlivad i en praktik som ansåg att kvinnor och kvinnlighet inte hörde hemma där. När 

kvinnor ville idrotta blev de ifrågasatta och betraktades till en början som avvikare. (Engström 

& Redelius 2002, s. 177)  

 

Namnet kampsport som idag används för sporter som boxning, budo och brottning har 

historiskt sin grund i kampen, ett sätt att försvara sig eller att anfalla i strid. I dessa kontexter 

var det oftast män som hade en plats och detta sätt har följt med till vår tid och med en 

långsam genusutveckling. I intervjuer som genomförts med män som boxas är synen att det är 

tjejer som boxas, pojkar/killar/män som har ett naturligt aggressivt beteende som de behöver 

få utlopp för och det är också killar som är starka nog att kunna försvara sig mot den aktuella 

fienden. Hjertqvist menar att det fortfarande i samhället finns ett tabu mot kvinnlig 

aggresivitet. (Hjertqvist 2011)  

 

Arnold. P Goldstein, som refereras av Hjertqvıst har tittat närmre på olika forskningsstudier 

som undersökt aggressionsreducerande strategier. En hypotes som ofta framkommer är 

catharsis (renande) som ett bra sätt att minska aggressiviteten.Catharsis teorin grundar sig på 

att genom att avreagera sig för sina agressioner så ska det leda till reducerade aggresiva 

känslor. Sigmund Freud beskrev emotionell catharsis som en hydraulisk modell av ilska. 

Modellen beskriver att frustation leder till ilska och att denna ilska byggs upp i individen likt 

ett hydrauliskt tryck i ett förseglat uttryme tills det släpps ut på något vis. Om individen inte 

ventilerar sin ilska utan håller den inom sig kommer den så småningom leda till ett agressivt 

utbrott. Goldstein har granskat artiklar som studerat idrotter med kroppskontakt som fotboll 

och hockey och jämfört dem med idrotter med icke inslag av närkontakt som tennis och 

simning. Resultatet visar att det inte fanns någon skillnad mellan grupperna i reducerad 

aggressivitet efter utövandet. Studien visar också att risken för aggressivitet ökar om man 
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exponeras för aggressiva känslor. Detta uppkom tydligt då man jämförde åskådare till en 

fotbollsmatch och hockeymatch med åskådare till simning. (Hjertqvist, 2011 s. 8) 

 

Under 1900-talet första hälft har det i ämnet idrott och hälsa antagits en särundervisning 

avseende flıckor och pojkar. Flickorna har ansetts vara mer estetiskt lagda och pojkarna har 

ansetts vara tävlings- och prestationsinriktade (Engström & Redelius, 2002:217). I Lgr 80 

betonar staten för första gången att den svenska skolan ska arbeta för jämställdhet mellan 

könen och inför därför samundervisning i ämnet idrott och hälsa. (Engström & Redelius  

2002, s. 221)  

Historiskt sett har alltså ämnet idrott och hälsa varit en manlig arena, vilket självklart har 

påverkat synen på ämnet samt utformningen av undervisningen. Genusskillnaderna i ämnet 

idrott och hälsa är fortfarande synliga. Vikten av forskning kring detta fält är därför viktigt.  

 

I boken ”Pedagogiska perspektiv på idrott” skrıver Birgitta Fagrell om kollektiva 

föreställningar och menar att detta styr vardagen för män och kvinnor. Dessa föreställningar 

förkroppsligas och blir automatiserade handlingar som vi gör utan att reflektera över och våra 

handlingar blir helt naturliga. Dessa förkroppsligade fenomen som blir våra roller i vardagen 

kommer att ses som naturgivet, någonting som bara är, men det dolda i detta naturgivna sätt är 

ett resultat av maktspel och sociala strukturer som måste hållas dolt för att spelet ska kunna 

leva vidare. Detta regelsystem kallas inom forskningen för könssystemet eller genussystemet 

och handlar alltså om hur män och kvinnor ska förhålla sig till varandra. (Fagrell 2002, s. 

166-167) 

2.2 Pojkar och flickor inom idrott och hälsa i skolan 

Barbro Carli skriver i sin avhandling om att det knappt existerar undersökningar om genus i 

ämnet idrott och hälsa. Frånvaron av forskning inom området kan bero på den låga 

akademiska status som ämnet har och att få feministiska lärda personer har en bakgrund i 

ämnet. (Carli 2004, s. 3) Vidare skriver Carli att när pojkar och flickor får samundervisning i 

ämnet idrott och hälsa visar undersökningar att denna undervisning då ofta sker på pojkarnas 

premisser. Uttalanden från personer som förespråkade särundervisning menar att 

särundervisningen var ett sätt att aktivera tjejer i ämnet och speciellt på områden som de 

traditionellt sett inte klarade av såväl. Flickorna blev inaktiva och kände sig inkompetenta och 

att de sågs som ett hinder i ämnet idrott och hälsa. I idrott och hälsa är traditionella 

könsmönster betydligt tydligare än något annat skolämne. Till och med snälla pojkar fäller 
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nedvärderande kommentarer om flickaktiviteter när de tar på sig idrottskläder och sportskor. 

(Carli, 2004) 

I artikeln, ”Jag känner inte för att bli en kille” skriven av Håkan Larsson med flera tar han upp 

lika villkor för pojkar och flickor i ämnet idrott och hälsa har begränsats till att ta upp frågan 

om det är att föredra könsåtskild eller samundervisning i ämnet idrott och hälsa. Han menar 

att konsekvenserna av detta är att drivkraften att problematisera föreställningar om pojkar och 

flickor i idrott och hälsa har försvagats.  Håkan Larsson menar att detta kan vara en orsak till 

att traditionella könsmönster kunnat fortgå i undervisningen. (Larsson, Redelius & Fagrell, 

2007, s. 114)  

 

Karin Redelius belyser i sin artikel att ämnet idrott och hälsa ses som antingen ”bäst” eller 

”pest”.  Ämnet uppskattas mest av de idrottsintresserade och dessa brukar också kunna 

påverka lektionerna.  Många i denna grupp är de som dominerar skolidrotten och ämnets 

upplägg måste tillfredsställa denna grupp av elever. (Larsson m.fl. 2007, s.115)  

Författarna menar vidare att lagbollspel är en vanligt förekommande aktivitet på skolidrotten 

och detta förklaras med att läraren ser sig tvungen att tillfredställa de idrottsintresserade 

eleverna och att dessa  oftast är  pojkar. Vidare menar författarna att lärarna i studien är väl 

medvetna om pojkarnas dominans gentemot flickorna men att detta inte ses som ett stort 

problem och att det finns en syn om att pojkar är mer lämpade för fysiska aktiviteter. (Larsson 

m.fl. 2007, s. 117) 

 

Författarna i ovan nämnda bok hävdar att lärarna i idrott och hälsa ser flickorna som utsatta 

och att man då bara ska ta hänsyn till dem istället för att rikta sig mot problemet vad avser 

flickornas deltagande på idrotten. Håkan Larsson m.fl. uppger vidare att det finns en 

eftersträvansvärd sexualitet på idrottslektionen och att den styr vem som ska vara aktiv eller 

icke-aktiv under idrottslektionerna. Den s.k. heterosexuella normen innebär att det råder en 

föreställning av eleverna om vad som är manligt respektive kvinnligt. Pojkarna antyder att 

tjejerna ska vara mer estetiskt inriktade och ta plats när det gäller aktiviteter som t.ex. dans, 

medan pojkarna ska ta plats när det gäller prestationsinriktade aktiviteter och tävling. 

Författarna menar att det utifrån ett sociokulturellt perspektiv finns förutfattade meningar om 

rörelser och aktiviteter och huruvida dessa är manligt eller kvinnligt kodade. (Larsson m.fl. 

2007, s. 117) 
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2.3 Boxning 

 

Eftersom denna uppsats handlar om flickor och pojkars föreställningar om deras fysiska 

kapacitet genom att studera boxning, ska jag här ge en bild av hur boxningen har utvecklats. 

Boxningen har sina rötter i antikens Grekland och boxning med en form av handskar har 

upptäckts på en väggmålning daterad till ca 1500 f.kr på ön Thera i Grekland. Boxning 

förekom i antikens olympiska spel från 688 f.kr. till 369 e.kr. Boxning blev under romartiden 

till ett gladiatorspel i utstuderade former, där kämparna slogs med allt tyngre caestus, 

läderremslindande eller – i värsta fall järnbeslagna händer. (Nationalencyklopedin, 2013) 

 

Under medeltiden förekom boxning vid gyckelspel och festligheter och tillhörde då anonyma 

idrottslekar. Det var i Storbritannien under tidigt 1700- tal som boxningen återuppstod i 

utpräglad tävlingsform, socialt uppmärksammad och omhuldad. Boxningen utkämpades då 

med bara knytnävar och fortsatte på detta vis främst i Storbritannien och USA ända fram till 

1880- talet. Boxningen genomgick en drastisk förändring då införandet av Queensberry- 

reglerna infördes. Detta innebar att man skulle boxas med boxningshandskar och 

tidsbestämda ronder vilket ledde till en legalisering av sporten och en större acceptans. 

Quensberry- reglerna gäller i princip fortfarande. (Nationalencyklopedin 2013) 

 

Amatörboxningen organiserades i Storbritannien från 1884 och1904 blev boxning accepterat 

som en OS- sport. Boxningens spridning i världen tog fart runt 1910- talet. Proffsmatcher i 

boxning har arrangerats sedan 1880- talet enligt Queensberry reglerna. USA är den nation 

som har dominerat proffsboxningen. (Nationalencyklopedin 2013) 

 

2.4 Boxning och Genus 

Boxning är en kampsport. Detta innebär att boxarna attackerar varandra med slag och 

försöker träffa varandra utan att själva bli träffade. Den boxare som får in flest slag under tre 

treminutersronder vinner kampen. En bra boxare bör ha en mängd kvaliteter, såsom snabbhet, 

god koordination, förmåga att tänka strategiskt, etc. Fundamentalt är förmågan att slå. 

(Appelqvist, 1994, s. 3) 
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Sett utifrån ett genusperspektiv är två individer som slår och kämpar fysiskt mot varandra en 

manlig företeelse. Även i vårt vardagsliv är vi vana och bekanta med att konflikter som 

uppkommer mellan män löses genom våld och att män slåss ibland. Att slåss gör inte en man 

omanlig, utan det är något vi känner igen. En kvinna som slår är vi inte vana vid hon riskerar 

därför att ses som okvinnlig och avvikande. (Appelqvist, 1994)  

 

Boxning kan inte enbart förknippas med slagsmål, däremot med våld. Boxaren försöker träffa 

sin motståndare, inte primärt skada motståndaren, men det faktum att boxarna slår på 

varandra leder ibland till skador och därför förknippas boxning med våld. Att slå någon 

kräver ett visst mått av aggressivitet och, aggressivitet är något som i vår kultur förknippas 

med män. En kvinna bör inte vara aggressiv då det i vår kultur står i kontrast till vad som 

uppfattas som kvinnligt. Män är starkare än kvinnor och ses som norm i hierarkin avseende 

fysisk styrka. Kvinnan har länge ansetts som det svaga könet, att vara stark och modig i ett 

styrkeprov är något som ger föga prestige för kvinnligheten. (Appelqvist, 1994) 

 

2.4.1 Kvinnor och boxning 

Kvinnor inom boxning har ofta mött hårt motstånd från samhället. Dock har kvinnor idag fått 

ett fotfäste inom sporten tack vare debatten kring könsfördomar. Man har idag allmänt 

accepterat kvinnlig boxning inom boxningsvärlden, då man sett ett ökat intresse för boxning 

bland kvinnor. I länder där könsdebatten inte pågår har man sett att det även saknas kvinnliga 

boxare. (Forss 2008, s.17) Forss menar att ett tecken på att kvinnliga boxare är på frammarsch 

är den ökade andelen kvinnor inom proffsboxningen där Åsa Sandell tidigare var 

världsmästare. Det som i huvudsak skiljer proffsboxning bland kvinnor från männens är 

längden på ronderna. Trots den ökade andelen kvinnor som börjar boxas är sporten ändå klart 

dominerad av män, särskilt på högre nivåer i sporten. Kvinnor som väljer att börja boxas gör 

det ofta för konditionens skull, men om man jämför med män på professionell nivå är 

kvinnorna fortfarande väldigt få. (Forss 2008, s. 17) 

 

2.5 Medicinsk debatt 

Boxning är en kontroversiell sport då syftet med boxning är att träffa sin motståndare med 

slag mot huvud och kropp. Att slag mot huvudet är skadligt är svårt att argumentera mot. Det 

har även gjorts studier där man kan se kopplingen mellan skador på hjärnan som orsakats av 
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boxningsutövande. Boxningsförespråkare hävdar dock att utvecklingen även gått fram i 

boxning och att säkerheten inom boxningen förbättrats. Att jämföra risken för skador i 

boxning under mitten av förra seklet med den tid vi lever i nu är som att jämföra säkerheten 

med bilar som tillverkades under miten av förra seklet med bilar som tillverkas idag  med 

avancerade säkerhetssystem. (Forss, 2008) Det finns studier som påvisar detta genom att 

ranka sporter utifrån risk för skador och dödsfall. De mest riskfyllda sporterna där utövarens 

liv riskeras är, fotboll, bilrally, hängglidning, bergsklättring och ishockey. (Forss 2008, s. 19) 

Vidare skriver Forss att boxningen är långt mindre systematiskt våldsam än professionell 

fotboll, där hundratals spelare bötfälls varje år för avsiktliga regelöverträdelser.  American 

medical association som argumenterar för ett avskaffande av boxning, medger att boxning är 

statistiskt mindre farligt än speedway, brädsurfing, utförsåkning och professionell fotboll. Att 

koppla hjärnskador till boxning är väldigt debatterat, då flera faktorer än boxning och slag 

mot huvudet kan vara orsak. (Forss 2008, s. 19)  

 

2.6 Samhällsdebatt 

Boxning och då speciellt proffsboxning och illegal kampsportsverksamhet nämns gärna med 

kriminell verksamhet och organiserad brottslighet. Speciellt i misstänkta fall med läggmatcher 

där utgången är uppgjord i förväg, är det svårt att bevisa att så verkligen skett. 

Proffsboxningen omsätter stora summor pengar. För mindre privilegierade människor kan det 

utgöra en sista ekonomisk utväg då alternativet är arbetslöshet. (Forss 2008, s. 19)  

Forss menar att stora summor av de vinstpengar som boxaren boxas för hamnar hos 

managern, vilket oftast ruinerar boxaren efter avslutad karriär.  

Motståndare till boxningen jämför verksamheten med illegal handel av människor. Försvarare 

av boxningen menar att det är boxaren som tar ett eget beslut att påbörja en proffskarriär. 

Forss hävdar att likställandet av boxningen med människohandel betyder att alla andra sporter 

med ett vinstintresse också likställs med människohandel. (Forss 2008, s. 19) 

 

2.7 Boxning som fenomen – en kritisk granskning 

Paul Davis (1993) skriver att det påstås att boxning förhärligar eller främjar våld. Genom att 

ge boxning sin välsignelse berömmer samhället våldsamma impulser i allmänhet. Dessa 

moraliska och etiska ställningstaganden har boxningen fått handskas med. Davis skriver att 
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boxningen med sina stränga regler, begränsning av tid, kvalitén av medicinsk övervakning 

och deltagarnas skicklighet, tjänar till att skilja boxningen från misshandel och från alla 

former av ohämmad fysisk aggression. (Davis 1993, s. 50-51)  

 

Det finns inga garantier för att en värld som inte inkluderar boxning har generellt mindre våld. 

Det är mycket möjligt att det motsatta är sant och de som försvarar boxning hävdar att den 

”catharsis-effekten” av boxning på både kämpar och åskådare, minskar sannolikheten för våld 

iväg från ringen (Davis, 1993:51). 

 

Boxing is a purely masculine activity and it inhabits a purely masculine 
world which is not to suggest that most men are defined by it; clearly 
most men are not. And although there are female boxers – a fact that  
      seems to surprise, alarm, amuse – women`s role in the sport has been 
extremely marginal… Men fighting  
      men to determine worth (i.e. masculinity) excludes women as 
completely as the female experience of  
      childbirth excludes men… A celebration of the lost religion of 
masculinity, all the more trenchant for  
      being lost…  

  

Boxning har en oroande karaktär då det är en sport som är spännande eftersom den innebär en 

risk för skada och våld som spelas offentligt framför åskådaren. Men överlever boxning i ett 

föränderligt klimat med instabila identiteter och större jämlikhet mellan könen? Boxningens 

maskulina karaktär passar inte så bra inom ett samhälle där nya typer av manliga identiteter 

växer fram. Mäns boxning har fortfarande kvar en hög grad av kulturell dominans och 

genealogin av sporten är starkt konfigurerad runt sina associationer till manlighet. (Woodward 

2007, s. 3) 

 

Woodward menar vidare att boxning är tydligt organiserad utifrån kroppen. Med dess 

viktklasser och kroppskontakt och dess krigiska kultur och språk är den tydligt kopplad till det 

manliga och maskulinitet. (Woodward  2007, s. 72) Vidare skriver Woodward att kvinnor 

som deltar i boxning exkluderas av sportens livssyn och att kvinnor som boxas liknas vid 

”pseudo män”, en kvinna som sysslar med en maskulin praktik och därmed ses som en 

”låtsas-man”.  

 

Åsikter om att kvinnor ska degraderas till andra klassens medborgare, eller ingen medborgare 

alls på grund av anatomiska skillnader, är historiskt grundad.  
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När kvinnor ändå tillåts delta är det inom en mindre självsäker och tävlingsinriktad praktik. 

Woodward skriver också att den kvinnliga kroppen inte bara ses som en direkt 

kommunikation med dess aktiva själv utan också som ett objekt. (Woodward, 2007, s. 76) 

Vidare skriver författaren att det finns särskiljande sätt av uppföranden och rörelser som 

associeras med kvinnor (härav ”att kasta som en tjej”). Woodward tillerkänner dessa 

skillnader i första hand till det sociala utrymmet där kvinnor lär sig att uppföra sig. 

2.8 Sammanfattning 

Forskningsöversikten visar att det i ämnet idrott och hälsa historiskt funnits en maskulin 

hegemoni. Brist på forskning i ämnet har lett till att traditionella könsmönster levt kvar i 

ämnet. I ämnet finns också en eftersträvansvärd sexualitet som styr vem som ska vara aktiv 

eller icke- aktiv. Pojkarnas dominans gentemot flickorna ignoreras av lärarna i idrott och 

hälsa och det finns en syn om att pojkar är bättre lämpade för fysiska aktiviteter. Boxning är 

en kampsport och kampsporten har sin grund i kampen. Historiskt är det män som har krigat 

och denna syn har präglat boxningen till våra dagar, därför finns det en syn i vår kultur att 

boxning är mer lämpad för män. Boxning framstår som en praktik som skulle kunna uppvisa 

tydliga utmärkande drag i ungdomars uppfattning om könens egenskaper.  

 

3 Teoretiskt perspektiv 

3.1 Genusföreställningar om män och kvinnor 

Yvonne Hirdmans teori om genussystemet är en bred och generell teori som kan tillämpas på 

min studie vad gäller frågor om flickors och pojkars egenskaper samt deras föreställningar om 

varandras fysiska förmåga.  Genus betyder ”socialt kön” och genussystemet är 

sammansättningen där de båda könen ingår och bestämmer förhållandet mellan dem. 

(Hirdman 2007, s. 16) Genussystemet bygger på två bärande grundregler: den ena är 

isärhållandets princip dvs. manligt och kvinnligt bör inte blandas, den andra är hierarkin där 

mannen är normen och kvinnan är avvikelsen. (Hirdman 2007, s. 16-17)   

 

Genuskontraktet är de föreställningar som, i en viss tid i en viss kultur, råder om hur män och 

kvinnor bör vara mot varandra med skilda skyldigheter och rättigheter (Hirdman, 2007:84–

85). Enligt Hirdman vill begreppet ringa in det strukturella tvång som könen betungas under 

och detta tvång kan liknas vid ett gemensamt ok som de inte kan ruska av sig. Hirdman talar 
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om en mönsterritning om  hur det bör vara mellan en man och en kvinna och menar att på ett 

konkret plan handlar det om äktenskapets urtext: ”tager du denna kvinna att sörja för i nöd 

och lust”? Tager du denne man att lyda/älska i nöd och lust? Grunduppfattningen i denna 

androcentriska beskrivning är att mannens plikt är att ta hand om, beskydda och sörja för 

kvinnan. (Hirdman 2007, s. 85)  Genussystemet är dock dynamiskt och kvinnor och män är i 

ständig omförhandling utifrån sina positioner. (Hirdman  2007, s. 84)  

I min egen undersökning kommer jag att titta närmare på om det sker en omförhandling 

mellan könen både vad gäller observation av boxningslektion men också om det i intervjuerna 

framkommer idéer som tyder på en omförhandling och därmed bryter mot isärhållandets tabu. 

 

I denna undersökning har jag genom en boxningslektion och uppföljande intervjuer med 

elever försökt undersöka föreställningar om flickors och pojkars förhållningssätt till fysisk 

förmåga och fysisk kontakt. Genom att boxas mot det egna könet och det motsatta könet är 

tanken att få reda på hur barn relaterar till föreställningar om flickors och pojkars egenskaper 

och fysiska förmåga. 

 

Denna uppsats handlar således om pojkars och flickors föreställningar om den egna fysiska 

förmågan samt motsatta könets fysiska förmåga. Yvonne Hirdman är forskare inom genus och 

hon menar att begreppet genus är mer komplext än enbart ett socialt kön eller biologiskt kön. 

Enligt Hirdman är begreppet genus praktiskt för att både förstå och kunna diskutera 

utsträcktheten, det vill säga att genus inte bara handlar om kroppar utan även tankar om 

manligt och kvinnligt. Uppdelningen i man och kvinna genomsyrar världen omkring oss och 

fyller platser, situationer, kläder, mat, politik och arbete. Det handlar om kvinnligt och 

manligt som överförda abstraktioner. (Hirdman 2001, s. 16) 

 

Hirdman diskuterar vad hon kallar för den naturliga ordningen, dvs. Den normativa ordningen 

om hur det ska vara mellan mannen och kvinnan. Det är här som relationen sätts i centrum, 

mannen tar hand om kvinnan, den svagare och mindre personen. ”Här handlar det inte i första 

hand om ”är” utan om ”göra/vara” och förmåga att föda blir hennes enda öde” .(Hirdman 

2001, s. 80) Det är utifrån den naturliga ordningen som det skapas en tradition där kvinnan 

har sin naturliga plats som underordnad och underrepresenterad. Det är kvinnans biologi som 

legitimerar hennes sociala plats. Biologin kan förstås genom närliggande begrepp som orörlig, 

oföränderlig och autentisk. Det finns ett självklart antagande om att det autentiska är bättre än 

det icke-autentiska som bestämmer hur saker och ting bör vara. (Hirdman 2001, s.82-83) 
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Ett annat begrepp som Hirdman diskuterar är det stereotypa genuskontraktet. Begreppet 

innefattar det strukturella tvång som båda könen tyngs under, samtidigt som det är en 

förståelse av upplevda fördelar av överenskommelsen. Enligt det idealtypiska kontraktet bör 

mannen ta hand om kvinnan, vilket gör att kvinnan inte har rätt att lämna sin plats i hemmet. 

Detta går i enlighet med den ”naturliga lagen” och ses därmed som något självklart. (Hirdman 

2001, s. 85) Meningen med att skapa begreppet genuskontrakt är att skapa en grund att 

teoretisera och begreppsbinda orörligheten av könens villkor i historien. Genuskontraktet 

skapar existentiella förutsättningar för mannen och kvinnan. ”Hans skydighet – hennes 

rättighet, hans rättighet – hennes skyldighet”. Hennes skyldighet är att finnas där som kropp 

och kön, som kropp och moder samt  som kropp och arbetsdjur. (Hirdman 2001, s. 85)  

 

Enligt Hirdman är manligt och kvinnligt helt skilda saker och oftast också varandras 

motsatser sk. dikotomier. Historiskt kan man se att kvinnliga och manliga sysslor inte fick 

blandas inte heller manliga och kvinnliga egenskaper. Idag finns kvinnor och män på olika 

arenor i samhället tex. på arbetsmarknaden finns de  i olika sektorer, vård – teknik och i olika 

positioner manlig läkare - kvinnlig sjuksköterska. (Hirdman 2001)    

 

Det som räknas som manligt har högre status än det som räknas som kvinnligt. Det värderas 

till exempel högre för en flicka att kallas "pojkflicka" än för en pojke att kallas "flickaktig". 

Det män gör tenderar att tillskrivas ett högre värde. Den manliga överordningen och hierarkin 

yttrar sig bland annat också i att det män gör betraktas som mer värdefullt. Därtill tjänar män 

mer, har mer makt än kvinnor och betraktas som norm, medan kvinnor ses som undantag och 

som det avvikande. (Hirdman 2001) 

 

Hirdmans teori passar in i min uppsats som handlar om könen och det samhälle de lever i. Jag 

kommer att använda mig av Hirdmans teorier och begrepp om att mannen är norm i samhället 

och kvinnan är underordnad i den empiriska undersökningen. Dessutom vill jag undersöka om 

Hirdmans teorier överensstämmer med det som går att utläsa i materialet. Jag vill här påpeka 

att begreppet genuskontrakt är speciellt relevant att diskutera närmare i resultatavsnittet.  I 

uppsatsen kommer jag specifikt att använda mig av begreppen dikotomier och hierarkier. 

3.2 Genusperspektiv på barn och idrott 

Genus är ett sätt att sortera människor i facken kvinnligt och manligt. Våra liv struktureras 

och regleras och vår sociala tillvaro blir till genom genus.  En annan aspekt av genus är hur 



17 

 

språket konstruerar kön/genus. Vår värld blir till genom språket. Den konstruktionistiska 

ansatsens antagande är att det är genom språket som vi (om)skapar vår verklighet. Det 

existerar ingen sann verklighet som kan porträtteras, utan verkligheten blir till genom språket. 

Det är när vi talar som vi med språket iscensätter kön. (Svender 2012) 

 

Birgitta Fagrell skriver om idrottsföreningar som en plats där flickor och pojkar lär sig att 

förhålla sig till kvinnligt och manligt. De båda könen får genom idrott på ett konkret sätt 

uppleva sin kropp och kroppslig kompetens inom en könsordning där det finns tydliga gränser 

för kvinnligt och manligt. De båda könen får lära sig hur idrott iscensätts ur ett 

könsperspektiv. Även om senmodernismens idrott har förändrat gränsen mellan kvinnligt och 

manligt syns det tydligt i könssegregerade praktiker där tävlingen och rekordjakten bildar 

logiken i idrottsdiskursen. Här framställs kvinnlig respektive manlig idrott som två från 

varandra skilda verksamheter som inte ska blandas. (Fagrell, 2000, s. 123) 

 

Fagrell skriver också att vissa idrotter är märkta för pojkar och andra för flickor samt att barn 

tidigt förkroppsligar detta som något naturligt. Fotboll och ishockey är naturliga val för pojkar 

att välja ut då idrotten domineras av pojkar. När flickor väljer en flickbild som representant 

för idrotten, väljer de ofta bilden som har samma kön som de själva, eller att de också 

uppskattar just den aktiviteten. Trots att flickorna vet att ishockey och fotboll bäst 

representerar vad idrott är och är manligt könsmärkta idrotter, väljer ändå vissa tjejer en 

flickbild. Flickorna som med ett könsargument väljer bild anser det positivt att få välja en bild 

där det egna könet är representerat. 

 

Fagrell skriver om en genusmärkt idrott där flickor och pojkar i hennes undersökning får 

svara på vilka aktiviteter de tror barn ägnar sig åt och vilken idrott pojkar och flickor tror att 

det andra könet helst vill ägna sig åt. Det framkommer att flickor och pojkar väljer 

traditionella genusmärkta idrotter ur den traditionellt kvinnliga respektive manliga sfären. De 

båda könen inordnar sig därmed i en traditionell idrottslig genusdiskurs. Flertalet av pojkarna 

undviker att välja aktiviteter som kan kopplas samman med dans, grace, skönhet och flertalet 

av flickorna undviker aktiviteter som är kraftfulla eller riskfyllda. Det blir tydligt könsladdade 

aktiviteter av flickor och pojkar enligt den princip som delat upp idrotten i könsspecifika 

aktiviteter. (Fagrell 2000, s. 137) 
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Fagrell har i sin undersökning även intresserat sig för hur barnen förhöll sig till en rad tänkta 

tävlingssituationer (tyngdlyftning, armbrytning, löpning, simning, gymnastik, höjdhopp, 

tennis, bågskytte och schack) där de båda könen tävlade mot varandra. Barnen fick se tre 

bilder som representerar de tävlande. På en av bilderna är pojken större än flickan, på en 

annan bild är pojken och flickan lika stora och på en annan är flickan större. När bilden visade 

pojken och flickan som lika stora var det 47 procent som hade pojkarna som vinnare mot 28 

procent för flickorna. Dessa resultat visar att barnens inställningar inte är totalt genusinpyrd 

och resultatet visar att barnen inte tycker att det är märkvärdigt att en flicka vinner över en 

pojke. Ur ett tävlingsperspektiv är genus inget märkvärdigt utan genuslogiken träder fram när 

det gäller aktiviteten. (Fagrell 2000, s. 147)  

 

Dessutom skriver Fagrell att om man tittar närmare på de svaren, uppkommer det en 

genusstereotyp uppfattning av flickors och pojkars kapaciteter. De aktiviteter som ansågs 

mest maskulina var tyngdlyftning, armbrytning, höjdhopp och bågskytte medan löpning och 

gymnastik anses vara feminina. Genusneutrala aktiviteter blev simning, tennis och schack. 

Fagrell menar vidare att resultatet visar att barnen anser att pojkar är starkare än flickor och 

att flickor är snabbare och vigare än pojkar. En närgranskning av resultatet visar att barnen 

inte ser tävlingen som den avgörande faktorn för om en pojke eller flicka vinner. Flickor kan 

vinna så länge det inte gäller fysisk styrka. Manligheten sitter i musklerna. En genusifierad 

idrott verkar vara förkroppsligad av både flickor och pojkar i unga år.  

 

Iscensättande av kön inom idrottsdiskursen sker på flera sätt. Pojkar och flickor iscensätter 

idrott könsspecifikt då de väljer aktiviteter åt sig själva och andra. Barn väljer idrotter enligt 

traditionell genusideologi. Denna åtskilda idrottsverksamhet får bränsle av tävlingsidrotten 

som en könssegregerad arena. Flickor är lämpade för vissa idrotter och pojkar för andra. 

(Fagrell 2000, s. 149)  

 

Vidare skriver Fagrell att pojkar och flickor vet vad som är flickaktiviteter respektive 

pojkaktiviteter eftersom de har matats av detta i medier och i det dagliga livet. En annan 

iscensättning av kön skapas av att flickaktiviteter ses som ”fjompiga” och med låg status. Här 

träder makthierarkin fram. Den kvinnliga idrottaren anses inte lämplig för aktiviteter som 

kräver mod och djärvhet. Pojkarna iscensätter sitt kön som överlägset när det sker en 

konfrontation mot det motsatta könet. En del flickor accepterar och inordnar sig snällt i den 

manliga allsmäktiga diskursen.  
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Idrotten som genusregim ger bränsle åt synen på den manliga kroppen som stark (muskler), 

modig (vågar pröva det farliga och utmana det svåra) och duktig, medan den kvinnliga 

kroppen och flickkroppen förkroppsligas hos barnen som svagare, försiktigare, lugnare och 

mindre bra i idrott. (Fagrell 2000, s. 150)  

 

Vi kan se tydligt i tidigare forskning att idrottsföreningar fungerar som miljö där barn lär sig 

att förhålla sig till kvinnligt och manligt. Idrotten har historiskt sett varit en manlig arena 

skapad av män för män. Genuslogiken träder fram i valet av aktiviteter, där pojkar undviker 

aktiviteter som kan kopplas samman med dans, grace och skönhet och flickor undviker 

aktiviteter som är riskfyllda och kraftfulla. Fagrells beskrivning av idrotten som genusregim  

förstärker bilden av den manliga kroppen som stark och duktig medan flickkroppen ses som 

försiktig och svag. Här kan vi se hur Fagrell använder sig av Yvonne Hirdmans teorier om 

mannen som norm och kvinnan som avvikande. Genuskontrakt är ett begrepp jag kommer att 

använda mig av i min uppsats.  

4 Syfte och frågor 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka föreställningar flickor och pojkar har om 

boxning, om kön och om varandras fysiska förmåga  

 Vilken är synen på boxning i ämnet idrott och hälsa hos några pojkar och flickor i en 

årskurs 5? 

 Vad kan flickors och pojkars deltagande i en boxningslektion och utsagor om sitt 

deltagande säga om deras syn på flickors och pojkars föreställningar om kön? 

 Vad kan flickors och pojkars deltagande i en boxningslektion och utsagor om sitt 

deltagande säga om flickors och pojkars fysiska förmåga? 

5 Metod 

5.1 Val av metod 

Jag har genomfört en undersökning som består av ett boxningspass med en klass i årskurs- 

fem samt uppföljande intervjuer med några av eleverna som deltagit i boxningspasset. 

Undersökningen är kvalitativ. Kvalitativa data är när man använder sig av intervjuer, samtal, 

en text, en bok och tidningsartiklar. Kvalitativa data kan också vara observationer, synintryck, 

lukter, bilder, stämningar m.m. (Boolsen, W  2007, s.18) Jag fann det lämpligt att utföra en 

kvalitativ undersökning då jag ville undersöka elevernas tankar, föreställningar och 
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upplevelser kring ämnet.  Mina intervju-frågor var halvstrukturerade och ställdes på samma 

sätt vid alla intervju tillfällen. 

 

När man genomför en kvalitativ undersökning är syftet att på ett djupare plan söka och 

identifiera egenskaper och beskaffenheten hos något, t.ex. i min undersökning som var att 

undersöka elevernas upplevelse och uppfattning om boxning och hur pojkar och flickor ser  

på varandras fysiska förmågor. I en kvalitativ intervju kan man inte avgöra vad som är det 

sanna svaret på en fråga eller formulera svarsalternativ för respondenten. (Patel & Davidson 

2003, s. 78) Därefter analyseras intervjupersonernas uttalanden och huvuduppgiften är att 

förstå innebörden av vad den intervjuade säger (Kvale, 2009:34).   

5.2 Genomförande 

I min undersökning valde jag att genomföra ett boxningspass med eleverna och sedan 

intervjua ett antal elever i klassen om deras upplevelse av boxning och hur det kändes att 

boxas mot det egna könet och det motsatta könet. Genom att låta eleverna delta i en 

boxningslektion före intervjuerna antog jag att deras föreställningar om boxning, kön och 

varandras fysiska förmåga skulle framkomma tydligare. Därför var ett boxningspass med 

eleverna en väsentlig metod. Jag kontaktade min VFU-handledare genom ett brev där det 

utförligt var beskrivet vad min undersökning syftade till och vilket tillvägagångssätt jag tänkte 

använda mig av. Min VFU-handledare kontaktade mig kort därefter och informerade mig om 

att det gick bra att genomföra undersökningen. Undersökningen genomförde jag i december 

2012. Jag intervjuade fyra elever direkt efter boxningspasset, de resterande eleverna som 

också var fyra intervjuade jag nästkommande dag, då det inte fanns tid att intervjua alla åtta 

på en och samma dag. Material till undersökningen som bestod av boxningshandskar och 

mizar lånade jag från min gamla boxningsklubb och hopprep lånade jag från den skola där 

undersökningen ägde rum. 

 

Intervjuerna med eleverna genomfördes i ett klassrum som låg avskiltoch ostört. Steinar 

Kvale betonar vikten av att skapa en miljö som inger trygghet för intervjupersonen att öppna 

sig och redogöra för privata tankar som sedan registreras för senare offentligt bruk (Kvale & 

Brinkman, 2009:32). Eleverna intervjuades enskilt och jag använde en diktafon för att jag 

skulle koncentrera mig enbart på intervjupersonens utsagor.  
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Mina intervjuer med eleverna kan beskrivas som halvstrukturerade. I en halvstrukturerad 

intervju försöker man förstå teman i den levda vardagsvärlden ur intervjupersonens eget 

perspektiv (Kvale &Brinkman, 2009:43). Intervjun genomfördes enligt en intervjuguide (se 

bilaga nr. 1) med fokus på vissa teman. Intervjun skrevs ut och bandinspelningen och den 

utskrivna texten blev det material som sedan analyserades. Intervjuerna med eleverna varade 

sammanlagt en timme och 20 minuter. 

 

5.3 Urval och avgränsning 

Efter genomförd boxningslektion intervjuade jag åtta elever, fyra flickor och fyra pojkar av 

sammanlagt 17 elever. Eleverna gick vid undersökningens genomförande i årskurs fem i en f-

5 skola. Jag valde de äldsta eleverna därför att jag ansåg att de skulle vara mer kognitivt 

mogna för min undersökning. Mitt val av en jämn fördelning mellan könen till mina 

intervjuer var för att lika många flickor som pojkar skulle komma till tals. I min studie har jag 

använt mig av ett strategiskt urval. Val av strategiskt urval innebär att man väljer 

respondenter i undersökningen som bär på väsentlig kunskap som behövs för att utföra 

undersökningen (Halvorsen, 1992).  Urvalet är strategiskt på det sätt att de elever som 

frivilligt räckte upp handen kan tänkas ha mer tankar och ideer om ämnet än de som inte räckt 

upp handen. På så sätt kan urvalet hävdas vara strategiskt. I min undersökning där syftet är att 

undersöka barns syn på fysiska föreställningar mellan de båda könen blev det naturligt för 

mig att välja barn som respondenter. I viss mån har jag också använt mig av ett 

bekvämlighetsurval då jag använt mig av min VFU-skola som undersökningsplats. Enligt 

Bryman (2001) innebär ett bekvämlighetsurval sådana personer som finns tillgängliga för 

forskaren.  

5.4 Databearbetning och analys 

Efter genomförd intervju med eleverna påbörjade jag  min bearbetning av det data jag erhållit 

på band. Till och börja med lyssnade jag på materialet och utförde en transkribering, vilket 

betyder att jag ordagrant skrev ner det som respondenterna sa under intervjun. Därefter skrev 

jag ut intervjuerna för att analysera innehållet. Efter en tidskrävande analys av intervjuerna 

och då jag läst igenom intervjuerna för att få en känsla av helheten  upptäcker jag mönster i 

svaren. Svar som är likartade, svar som skiljer sig från varandra och vad som hör ihop och 

vad som särskiljs. Det leder till  att mina teman uppstår som presenteras i analys av resultat. 

Att dessa teman uppkom kan delvis bero på strukturen i mina intervjufrågor. I min analys av 
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intervjuerna har jag även använt mig av något som Kvale kallar för meningskoncentrering. 

Detta innebär att man drar samman intervjupersonens svar till kortare formuleringar. Det 

centrala i det som yttrar sig av intervjupersonen formuleras om i några få ord (Kvale 2009, 

s.221) I mitt fall innebar meningskoncentreringen att jag försökte urskilja det centrala i 

intervjuerna om boxning, kön och pojkars och flickors fysiska förmåga. Genom tillämpning 

av  meningskoncentrering har intervjupersonernas utsagor resulterat i ett antal teman som 

beskrivs i analys av resultat. 

5.5 Tillförlitlighetsfrågor 

Reliabilitet räknas till forskningsresultatens konsistens och tillförlitlighet. Här tittar man bland 

annat på om ett resultat kan reproduceras vid andra tillfällen och av andra forskare. Kommer 

de personer som intervjuades, att ge andra svar vid ett annat tillfälle och till andra forskare. 

Det kan handla om ledande frågor som inte är en medveten del av intervjutekniken och som 

då resulterar i andra svar. (Kvale 2009, s.263) Kvale skriver om reflexiv objektivitet, som 

betyder att man reflekterar över sina egna bidrag till produktionen av kunskap. Begreppet 

reflexiv objektivitet betyder i denna kontext att sträva efter att vara objektiv i förhållande till 

subjektiviteten. Jag är medveten om att fullständig objektivitet ej går att uppnå och jag är 

medveten om att jag som subjekt, med boxningsbakgrund, påverkar studiens utformning.I 

mitt arbete kommer jag att sträva efter att vara objektiv och även till den grad det är möjligt 

att inte försöka se subjektivt på det jag undersöker. Min undersökning med eleverna grundade 

sig i teorin om kvinnligt och manligt och det vi kallar för genus. I den bemärkelsen anser jag 

att jag har haft rätt goda förkunskaper då utbildningen i idrott och hälsa har lagt tyngd på 

kunskaper inom genus då genus visar sig i större grad i ämnet idrott och hälsa än andra 

ämnen. Mina kunskaper i boxning har kommit till nytta när det gäller uppsättningen av 

boxningslektionen. Dessa tre delar dvs. Min reflexiva objektivitet samt mina kunskaper om 

genus och boxning stärker studiens trovärdighet. 

  

5.6 Etiska aspekter 

Mina informanter och deras lärare informerades i förhand om syftet med min undersökning. 

Läraren ingick inte i min undersökning men informerades då hon har ansvar för de elever som 

intervjuades. Eleverna meddelades också att det var frivilligt att delta och att de hade rätt att 

dra sig ur när de ville. Innan intervjuerna påbörjades meddelade jag samtliga informanter om 

deras namn och annat som kan avslöja deras identitet inte skulle avslöjas i undersökningen.  
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Kvale skriver i sin bok om konsekvenser för de skador som deltagarna kan lida om deras 

deltagande i en studie avslöjar deras identitet. Vidare menar han att summan av möjliga 

fördelar för en deltagare och vikten av den kunskap som vinns ska kompensera risken att 

deltagarna lider skada och på så sätt alltså berättiga ett beslut att genomföra studien (Kvale 

2009, s.89) 

5.7 Genomförande av boxningslektion 

Boxningslektionen kan ses som ett experiment och en laboration för att ge underlag för 

reflektion om boxning i idrott och hälsa både för  mig själv och eleverna. 

Onsdagen den 5 december genomförde jag min boxningslektion i idrott och hälsa. Eleverna i 

årskurs 5 hade informerats av sin klasslärare att de skulle ha boxning på lektionen. Eleverna 

var nyfikna på lektionen och jag kände en spänning i luften. I början av lektionen informerade 

jag lite kort om boxning och visade upp material som man behöver för att boxas. Jag gick 

igenom planeringen av lektionen som innehöll följande: uppvärmning, utgångsposition och 

förflyttning, rak höger, rak vänster, mitzar och sparring. Som uppvärmning fick eleverna 

springa i gymnastiksalen enligt mina instruktioner. Uppvärmningen var en vanlig 

boxningsuppvärmning där man joggar och värmer upp kroppen. När de sprungit i 5 minuter 

fick eleverna gå ihop två och två och göra en övning som gick ut på att trampa varandra på 

tårna. I denna övning tränar man fotarbete och får samtidigt in leken. Därefter instruerade jag 

eleverna om att ställa sig på rad bredvid varandra. Eleverna skulle nu få lära sig gardering och 

förflyttning. Gardering är boxarens försvar och förflyttning är på vilket sätt en boxare rör sig 

på. Denna övning gick bra, eleverna lyssnade och följde mina instruktioner. Eleverna verkade 

vara nyfikna och jag behövde inte säga till om att de skulle lyssna på mig. När eleverna fått 

lära sig gardering alltså på det sätt en boxare håller upp händerna, gick jag nu in på 

förflyttning där eleverna fick lära sig hur man förflyttar sig framåt, bakåt och åt sidorna. 

Eleverna fick även lära sig hur man slår en rak vänster och en rak höger, detta som en 

förberedelse inför sparringen. I denna övning blev vissa elever rastlösa och därför bestämde 

jag mig för att inte dra ut på tiden i denna övning. I nästa övning delade jag in klassen i två 

grupper, den ena gruppen skulle hoppa hopprep och den andra gruppen skulle slå på mitzar 

med mig. Jag instruerade eleverna att stå i kö efter varandra, den som stod först i kö skulle 

med boxningssteg komma mot mig och slå en rak vänster på mitzen och sedan gå och ställa 

sig längst bak i kön, när alla gjort detta tre gånger skulle man denna gång med boxningssteg 

gå fram mot mig och slå en rak vänster och en rak höger och till slut skulle man gå fram mot 

mig och slå en rak vänster, rak höger och en rak vänster. När alla elever gjort detta fick de 
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som hoppade hopprep nu slå på mitzar och de som slagit på mitzar hoppa hopprep. Sista 

momentet under lektionen var sparring. Jag delade in eleverna i två grupper med näsan mot 

varandra. Jag talade om för eleverna att de inte får slå mot huvudet och att de inte fick ta i för 

hårt. Tiden för sparring var ungefär 1 minut och sedan fick de byta motståndare. Ibland blev 

det odisciplinerat och då gick jag in och sa till, det var mestadels kille mot kille som kunde 

spåra ur. I det stora hela gick även sparringen bra och de flesta elever tyckte att det var roligt 

med sparring. 

6 Analys av resultat 

Jag har valt att presentera mina resultat i ett avsnitt som jag kallar för analys av resultat. 

Analysen inleds med en rubrik som jag kallar för  pedagogisk reflektion efter genomförd 

boxningslektion. Därefter presenteras mina resultat i de teman som uppkommit efter min 

analys av elevernas tolkning av mina intervjufrågor. I analysen försöker jag också förklara 

och förstå  mina resultat genom att knyta de till min valda teori. 

 

6.1 Pedagogisk reflektion efter genomförd boxningslektion 

Syftet med boxningslektionen var att ge eleverna och mig själv underlag för reflektion kring 

boxning, kön och varandras fysiska förmågor. Dessutom var boxningslektionen nödvändig för 

att ge eleverna underlag för mina intervjufrågor och syftet i min undersökning som var att 

undersöka vilka föreställningar flickor och pojkar har om boxning, om kön och om varandras 

fysiska förmåga. Boxningslektionen var för mig också ett experiment där jag kunde reflektera 

över huruvida boxning var möjligt att genomföra i idrott och hälsa. Boxningslektionen gav 

eleverna ökade kunskaper om boxning och gav dem konkret kunskaper om deras fysiska 

förmågor, samt hur det kändes att boxas mot det motsatta könet. Under intervjuerna kunde 

eleverna ohämmat beskriva sina tankar kring boxning, kön och varandras fysiska förmågor 

och på det sättet tror jag att boxningslektionen uppfyllde sitt syfte.  

Uppvärmningen flöt på bra, men jag kände i efterhand att uppvärmningen kunde ha 

genomförts på ett sätt som skiljer sig från en vanlig boxningsträning. I uppvärmningen kunde 

jag ha infört mer lekar som ändå kunde relateras till boxning.  

Övningen med mitzarna blev en uppskattad övning och det var inga problem med skötseln. 

Jag hade bara med mig ett par mitzar och därför blev det inte mycket aktivitet eftersom 

eleverna fick vänta länge på sin tur. I denna övning kunde man ha fler mitzar och därigenom 

låta eleverna turas om att slå och hålla i mitzarna för att öka den fysiska aktiviteten. En annan 
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negativ aspekt var att jag inte hade någon tid för de som hoppade hopprep då jag var upptagen 

med mitzarna. Sparringen gick bättre än jag väntat mig, vad gäller disciplinen, men jag fick 

dock säga till ett par gånger. Sparring är ett moment som jag inte tror att man kan ha i idrott 

och hälsa, då det ändå finns risk för att det kan spåra ur. Det kan även bli svårt att förklara för 

föräldrar varför deras barn har blåmärken på ansiktet. Sparringen var dock ett moment som 

eleverna uppskattade och tyckte var roligt. De övningar som jag kan ta med mig i mitt 

kommande yrke som idrottslärare och utveckla så att de bättre anpassas till en lektion i idrott 

och hälsa är uppvärmning och mitzar. Man kan även ha med styrkeövningar som 

armhävningar och situps för att öka den fysiska aktiviteten. I det stora hela tycker jag att 

lektionen var under min kontroll, eleverna lyssnade och hade för det mesta kontroll över sina 

slag. Under sparringen fick jag tillrättavisa elever (oftast pojkar) enstaka gånger om att inte 

boxas för hårt, men utöver det tycker jag att lektionen och sparringen blev bra. Flickornas 

attityder till boxningen var positiv och flertalet flickor visade initiativ och kämpaglöd.     

6.2 Boxning och kamp ur barns perspektiv 

I intervjuerna som jag genomfört med barnen framkommer det att de tror att lärarna i skolan 

anser boxning som en farlig sport som man kan ta skada av och därför har man inte med 

boxning i ämnet. Under lektionen kunde jag inte se att barnen var rädda på något sätt, det var 

snarare så att de upplevde lektionen som någonting nytt och intressant, men även roligt. Dessa 

svar kom fram vid intervjuerna: 

 

H-Har ni haft boxning i idrott och hälsa tidigare? 
E-nej, det har vi inte. 
H-varför tror du att ni inte har det? 
E-Jag tror att våra lärare kanske tycker att det är farligt, ifall vissa inte lyder och man 
bara slår i ansiktet. 
H-att man kan skada sig menar du?  
E-Ja.(Pojke 1) 
 
H-Har ni haft boxning i idrott och hälsa tidigare? 
E-Nej det tror jag inte. 
H-Varför inte tror du? 
E-För vissa lärare tror att det kan vara farligt och att man kan skada sig (Pojke 2).  

 

Pojkarna i citatet ovan har en uppfattning om att lärarna ser boxning som en farlig sport och 

en rädsla för att eleverna inte ska lyda och därmed att skador kan uppstå. En annan pojke 

uttryckte dock ett ogillande av ”riktig” boxning, medan han menade att den genomförda 

skollektionen var något annat. 
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H-Vad tycker du om boxning?  
E-På riktigt tycker jag inte om boxning, men jag gillade det igår(Pojke 4).  

 

Pojken ovan har en negativ syn på ”riktig” boxning men har genom idrottslektionen i skolan 

blivit mera positiv till boxning och tyckt att det varit roligt. 

6.3 Boxning i idrott och hälsa 

Eleverna hade olika tankar om att ha boxning i ämnet idrott och hälsa. En av eleverna, en 

pojke poängterade att det är okej att ha boxning om syftet är att lära sig boxning och det inte 

används i ett våldsamt syfte utanför skolan. Generellt ansåg eleverna att skälet till att de inte 

har boxning är på grund av att läraren inte har några kunskaper i boxning. Dessutom ansåg 

vissa av eleverna att boxning är farligt och att det därför inte ingår i idrotten.  

 

H-Tycker du att boxning är en bra aktivitet på lektion i idrott och hälsa? 
E-Det beror på, alltså inte ifall om man använde det ute för våld, alltså inte om man slår 
varandra använder det på riktigt i bråk, men om man lär sig då är det ok (Pojke 1).  

 
H-Har ni haft boxning i idrott och hälsa tidigare? 
E-Nej, jag tror inte det. 
H-Varför inte tror du? 
E-För att vi inte har haft någon tränare som vet hur man gör (Pojke 3). 

 

Pojke 3 ovan menar att läraren inte är en boxningstränare och att denne därför inte kan lära ut 

boxning. Eleven tycks se läraren som en instruktör snarare än pedagog. 

 

H -  Har ni haft boxning i idrott och hälsa tidigare? 
E - Nej. 
H- Varför inte tror du? 
E – För att det är en lite farlig sport och vår lärare är inte direkt jätteavancerad på 
boxning. 
H - Tycker du att boxning är en bra aktivitet på lektion i idrott och hälsa? 
E – Ja och nej, ja för att det är roligt och man får lära sig och nej för att det är riskabelt, 
för typ i gympan har man inget skydd. Om man råkar slå till någon så åker typ tänderna 
av (Flicka 3).  

 

Även flickan i citatet ovan ser på läraren som instruktör snarare än pedagog. Eleven har 

blandade känslor till boxning och anser att boxning kan vara farligt men ändå roligt.  
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6.4 Att testa gränser 

I intervjuerna framkommer också att eleverna vill testa gränser för hur hårt och var på 

kroppen man kan slå. Vissa elever kan sätta dessa gränser medan andra tänjer på gränserna 

och testar kompisarna. En flicka säger att hon boxades lugnt mot killar därför att då boxades 

de lugnt tillbaks.  

 

H)Vad tyckte du om att sparras eller boxas mot en kompis, det vi gjorde på slutet när ni 
fick slå mot varandra? 
E)Bra, fast vissa förstod inte att man skulle slå så hårt. 
H)Kontrollera styrkan i slaget? 
E)Det var svårt. 
H)Var du rädd någon gång? 
E)Ja, när jag skulle sparras mot en kille (Flicka 1).  

 

I citatet ovan framkommer något som Hirdman kallar för makthierarki. Flickan är rädd för att 

sparras mot en pojke och flickan känner sig underlägsen när hon ska sparras mot en pojke . 

Flickans uttalanden kan även kopplas till det hirdman kallar för den naturliga ordningen där 

kvinnan har sin naturliga plats som underordnad och underrepresenterad (Hirdman 2001). 

Av citatet ovan framgår att flickan mötte en elev som hon tyckte gick över gränsen för vad 

som borde vara tillåtet. I citatet av pojken nedan framgår dock att gränssättningen kan vara 

svår även för de som tycker att de har kontroll. 

 

H-Går det att beskriva var du satte gränsen för hur mycket du tog i? Hade du någon 
gräns där du kände att nu slog jag för hårt. 
E-Ja. Jag kände en gång på sparringen mot en kille när jag slog hårt att jag inte hade 
kontroll, då stoppade jag och frågade:gick det bra innan? (Pojke 1) 

 

Pojken i citatet ovan visar tecken på empati och har en tydlig gräns då han stoppade 

sparringen och frågade kompisen om allting var ok. Han har även tappat kontrollen över sina 

slag, vilket är lätt hänt i boxning. 

 

H-Hur sparrades du mot en kille, tog du det lugnt eller körde du hårt? 
E-Lugnt, jag tänkte såhär om jag gör lugnt så gör han säkert lugnt tillbaka. 
H-Går det att beskriva var du satte gränsen för hur mycket du tog i? 
E-Jag tänkte när kompisen kom mot mig skulle jag inte sträcka ut handen då den kunde 
få ont, eftersom kompisen inte skulle hinna skydda sig. (Flicka 2)  

 

Flickan i citatet ovan visar en tydlig gräns i sparringen mot en pojke och boxas lugnt då hon 

tror att pojken också kommer att sparras lugnt tillbaks. Flickan slår inte slag när kompisen 

attackerar då hon vet att kompisen kan få ont. Flickans uttalanden om att hon sparrades lugnt 
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mot en pojke för att han då också skulle ta det lugnt kan kopplas till begreppet genuskontrakt. 

Enligt det idealtypiska kontraktet bör mannen ta hand om kvinnan, kontraktet innebär också 

hur en kvinna ska vara mot en man, i ovanstående citat sparras flickan lugnt mot pojken för 

att kontraktet inte tillåter en kvinna vara aggressiv och då speciellt mot en man. (Hirdman 

2001) 

 

6.5 Flickor som passiva och sköra 

Barnens föreställningar om de båda könen är tydlig, där bägge könen är överens om att flickor 

uppfattas som passiva och sköra. Flickor anses inte vara aktiva och det finns en syn på 

barnens föreställningar om flickor som svaga och passiva. 

 

E) Det var svårare att boxa mot en kille, tjejerna var lugnare (Flicka 1).  
 

Flickan i citatet nedan säger att flickorna är lugnare, vilket jag tolkar som att hon anser att 

flickor är passiva. 

 

E) Tjejerna boxas lite svagare, men de är fortfarande hårda (Flicka 1).  
 

Det är svårt att tolka vad flickan i citatet ovan menar med att ”flickorna fortfarande är hårda”, 

kanske vill hon framhålla att hon inte tycker flickorna är enbart svaga, men att de dock är 

något svagare än pojkarna.  

 

H-När du sparrades mot en kille jämfört med en tjej, tog du i lika mycket? 
E-Nej mot tjejer tog jag inte i, alltså jag slog ganska löst. 
H-Varför? 
E-För att jag inte ville göra illa någon. Alltså de är starka men jag vet inte om de tål lika 
mycket som killarna när man (Pojke 1).  

 

I citatet ovan är begreppet hierarki tydlig då pojken anser att pojkar är hårdare och tuffare än 

flickor och makthierarkin framkommer i hans uttalande om att han inte vill skada flickan.   

Av citatet ovan framgår att pojken ser flickor som sköra då han har en syn på flickor som 

svaga och sköra. Han anser att flickor inte tål lika mycket i boxning som pojkar. 

 

H-Tror du boxning som träning passar lika bra för pojkar som flickor? 
E-Jag tror att det passar bättre för killarna. 
H-Varför tror du det? 
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E-För att vissa tjejer i vår klass, dem satt ju bara där och gjorde inget, de var inte så 
aktiva (Pojke 2).  

 

Pojken anser att flickorna i klassen var passiva under boxningslektionen och att boxning 

därför är bättre lämpad för pojkar. Att boxningslektionen skulle kunna anpassas för att bättre 

tilltala de som inte tycker om hårda slag var inte en synpunkt som framkom i intervjuerna. 

 

6.6 Pojkar som aktiva och hårda 

Bägge könen var överens om att killar är hårda och tuffa. De flesta pojkarna säger att de tog 

det lugnt när de boxades mot en flicka eftersom de anses vara svaga. De flesta flickorna anser 

att det var obehagligare att boxas mot en pojke jämfört med mot en flicka. 

 

E) Killarna slår mycket hårdare. 
H) Märkte du någon skillnad i pojkars och flickors sätt att boxas? 
E) Ja, pojkar boxas mycket hårdare (Flicka 1).  

 

Flickan är tydlig med att poängtera att pojkar är både tuffare och hårdare. Flickans utsagor 

kan kopplas till hirdmans begrepp om mannen som norm vilket innebär att det män gör 

överordnas och idealiseras.  

 

 

H-Hur kändes det att boxas mot en kille jämfört med en tjej? 
E-Alltså när man möter en kille, då är det mer att han är på min position och att han är 
lika stark. Jag vet inte men det är som om killar kanske tål lite mer när man slår (Pojke 
1).  

 

Pojkens uttalande om att pojken han sparras mot är på samma position som honom och lika 

stark som honom är också tydligt kopplat till hirdmans begrepp dikotomi där man skiljer 

mellan kvinnligt och manligt, i citatet ovan skiljer pojken på könens positioner och idealiserar 

det manliga könet. (Hirdman, 2007) Pojken visar på en syn där han klart gör skillnad mellan 

pojkar och flickor och anser att flickor inte är på pojkars nivå och menar att pojkar tål mer än 

flickor. 

6.7 Att bryta mönstret 

I intervjuerna utmärkte sig två tjejer genom att de inte betedde sig enligt det generella mönster 

som uppvisats av pojkarna och flickorna. Dessa två flickor tyckte att boxning var roligt, men 
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de tyckte även att det var roligt att boxas mot pojkarna. En flicka säger att hon inte hade 

någon gräns utan som hon säger ”jag körde på bara”. 

 

H-Vad tyckte du om att sparra/boxas mot en kompis? 
E-Roligt. 
H-Vad var det som var roligt? 
E-Jag tyckte att det var roligt att sparras mot en kille (Flicka 4).  

 

Flickan i citatet ovan bryter mönstret och tycker att det var roligt att sparras mot en pojke 

vilket de andra två flickorna absolut inte tyckte. 

 

H-Märkte du om du ändrade dig i sparringen när du boxades mot en kille jämfört med 
en tjej? 
E-Med tjejer tog jag det lugnt och med killar körde jag hårdare. 
H-Går det att beskriva var du satte gränsen för hur mycket du tog i? 
E-Nej, jag körde på bara (Flicka 4).  

 

Samma flicka anser själv att flickor generellt sett är är svagare och tar det lugnt mot flickor 

och boxas hårdare mot killar. Hon visar heller ingen gräns för hur hårt hon boxas vilket också 

är i kontrast mot de två andra flickorna som visade tydliga gränser och menade att vissa elever 

tog i för hårt. Flickans respektlösa attityd strider mot det Hirdman kallar för den naturliga 

ordningen. Flickan bryter mot traditionella könsmönster och flickans sätt att boxas och hennes 

utsagor kan tolkas som en omförhandling i genuskontraktet.  

 

6.8 Sammanfattning av resultatet 

Resultatet visar att eleverna anser att lärarna har en restriktiv syn på boxning som ett inslag i 

idrott och hälsa. Eleverna tror att boxning inte finns med i ämnet därför att läraren är rädd att 

elever kan komma till skada. Eleverna tror också att boxning inte kan vara med därför att 

läraren inte kan lära ut boxning. Därmed kan sägas att eleverna ser läraren som en instruktör 

snarare än som en pedagog. Boxning ses som en farlig sport av vissa elever och man tror att 

det kan gå överstyr och att elever kan komma till skada. De flesta elever har en gräns för hur 

hårt de boxas och det framkommer också att några elever lägger märke till att man går åt för 

hårt. En pojke berättar att när han tappat kontroll på sparringen stoppade han sig själv och 

frågade kompisen om allt var ok. Bägge könen är överens om att flickor är passiva och svaga, 

pojkarna boxas lugnare mot flickor då de känner att de är fysisk starkare än flickorna. Två av 
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flickorna bryter mot de traditionella könsmönstren och visar ingen rädsla för pojkarna och 

tycker dessutom att det var roligt att boxas mot pojkar. 

7 Diskussion 

7.1 Resultatdiskussion 

I detta avsnitt kommer jag att besvara och diskutera mina frågeställningar och återkoppla till 

syftet som var att undersöka vilka föreställningar flickor och pojkar har om boxning, om kön 

och om varandras fysiska förmåga.  

 

7.1.1 Synen på boxning bland flickor och pojkar i ämnet idrott och hälsa 

Elevernas svar på denna fråga varierar. En pojke säger att det är okej med boxning i ämnet 

idrott och hälsa förutsatt att man inte använder boxning i syfte att skada någon.  I den tidigare 

forskningen finns studier som handlar om den moraliska aspekten som boxning fått tampas 

med och det är att boxning går ut på att försöka träffa sin motståndare med slag. Esbjörn Forss 

menar att boxningen därmed blir kontroversiell och normbrytande då det anses fel att slå 

någon. (Forss, 2008) 

 

 Generellt var synen på boxning hos eleverna som en farlig sport och/eller eleverna 

förmodade att läraren i idrott och hälsa inte hade någon större kunskap i boxning. Som Forss 

nämner i tidigare forskning att det finns risker med boxning är accepterat, men studier visar 

att det finns statistiskt sett sporter som är farligare än boxning vad gäller skador och dödsfall. 

Dessutom säger Forss att boxningen precis som andra verksamheter utvecklat säkerheten i 

sporten. (Fors, 2008) Paul Davis skriver i sin artikel om”ethical issues in boxing” att 

boxningens stränga regler, begränsning av tid, kvalitén av medicinsk övervakning legitimerar 

sporten och skiljer boxning som sport avsevärt från gatuslagsmål. (Davis, 1993) 

  

Boxningslektionen som jag genomförde med eleverna kan ses som ett experiment, en 

laboration som gav både mig och eleverna underlag för reflektion kring boxning i ämnet idrott 

och hälsa. Sammanfattningsvis finns det hos eleverna en syn på boxning som något 

normbrytande och farligt. Det är viktigt att skilja på en boxningsklubb och boxning i ämnet 

idrott och hälsa. Boxning och då speciellt proffsboxning kan vara farligt då boxarna boxas fler 

ronder och utan huvudskydd och ringdomaren inte bryter matchen lika snabbt i proffsboxning 
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som man gör i amatörboxning. Jag tror boxning alltid kommer att vara kontroversiellt då det 

förekommer slag mot huvud och kropp, men att införa det i ämnet idrott och hälsa som en 

träningsform är möjligt, det har min boxningslektion visat. Forss (2008) skriver att det finns 

sporter som har en större dödlig utgång än boxning, det förekommer även skador inom fotboll 

och ishockey. Den svenska boxerskan Frida Wallbergs match nyligen slutade olyckligt och 

hon fick en hjärnblödning, men de flesta boxningsmatcher slutar inte med att den ena boxaren 

får hjärnblödning eller skadas svårt. Efter en sådan incident som Wallberg råkade utför 

påverkar definitivt synen på boxning som någonting farligt och minskar boxningens chans att 

bli ett moment i ämnet idrott och hälsa då jag tror att lärare i idrott och hälsa skräms av 

incidenter som Wallberg råkade utför. Som jag nämnt tidigare ovan är tanken med boxning i 

ämnet idrott och hälsa inte att elever ska boxas och skada varandra, tanken är att ge elever ett 

varierat innehåll av rörelser som leder till en bättre hälsa.      

 

7.1.2 Flickors och pojkars föreställningar om och syn på kön utifrån 

deras deltagande i en boxningslektion  

I intervjuerna med eleverna framkommer det generellt att flickor ses som det svaga könet. 

Sammantaget är alla flickor respektive alla pojkar utom en överens om att flickors fysik är 

underordad det manliga. Pojkarna poängterar också att man boxades försiktigare mot flickor. 

Även flickorna ser sitt kön som det svagare, men en flicka poängterar att om flickorna är 

”taggade” och inte försiktiga då kan även flickor göra väsen av sig i boxning. Birgitta Fagrell 

(2000) talar i sin avhandling om att pojkar ser sig som överlägsna när det handlar om fysisk 

styrka vilket stämmer överens med respondenternas uppfattning i mina intervjuer, naturligtvis 

kan denna studie inte generaliseras till att gälla alla elever då jag endast intervjuat 8 elever. 

Fagrell skriver också att barn vet vilka idrotter som är flick- aktiviteter respektive pojk- 

aktiviteter eftersom de har matats av detta i medier och i det dagliga livet. 

 Idrotter som boxning som kräver ett visst mått av aggressivitet bör flickor inte vilja syssla 

med eftersom aggressiv är något som flickor inte bör vara (Appelqvist, 1994).  

Flickorna i intervjun grundar synen på boxning och flickors fysiska förmågor enligt 

traditionella könsmönster där boxning anses vara en manlig domän och den kvinnliga kroppen 

som svag, gracil och mer försiktig. (Fagrell, 2002) Även Woodward skriver att mäns boxning 

fortfarande har en hög grad av kulturell dominans och genealogin av sporten är starkt 

konfigurerad runt sina associationer till manlighet. (Woodward, 2007) 
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 Genuskontrakt är ett begrepp myntat av Hirdman och betyder hur en man och en kvinna i en 

viss tid och i en viss kultur bör vara mot varandra (Hirdman, 2007:84-85). I elevernas utsagor 

om varandra kan vi tydligt se det Hirdman kallar isärhållandets tabu, där man skiljer på 

kvinnlighet och manlighet. I intervjuerna med barnen framkommer det att pojkar är starka och 

flickor är svaga.  

 

7.1.3 Flickors och pojkars syn på flickors och pojkars fysiska förmåga 

utifrån deras deltagande i en boxningslektion  

Som vi nämnt tidigare är boxning en tuff sport som kräver både mod och styrka, något som 

Fagrell i sin avhandling menar att vi tror flickor inte har. Detta på grund av att boxning är en 

sport som är könsmärkt för män. (Fagrell, 2000) Enligt Hirdman (2007) och det 

genuskontrakt hon skriver om är boxningen fortfarande en arena för män. Lärdomen som 

eleverna har fått genom att boxas mot varandra är den rådande genuslogiken som finns inom 

idrotten. I intervjuerna när jag frågar om boxning är en aktivitet som passar lika bra för 

flickor, svarar en flicka såhär: ”Det beror på, för om tjejerna är typ taggade och inte som dem 

som är jätteförsiktiga då går det”. Den här flickan menar att flickor måste ändra attityd och bli 

tuffare och inte vara passiva, då är boxning en idrott som även flickor kan delta i. Flickan 

påpekar också att flickor måste bli fysiskt starkare och tuffare och därmed har en syn på 

flickor som svaga. Den här flickans kommentar och hållning ser jag som ett försök till 

omförhandling i det genuskontrakt som råder, som Hirdman benämner som genuskontrakt, 

där kontraktet handlar om hur en man och en kvinna ska vara mot varandra. I intervjuerna 

framkommer det också av pojkar att när man pratar om flickor som passiva och sköra då 

syftas det inte på just den här flickan. 

 

I en intervju med en flicka i min undersökning berättar hon att när hon boxades mot en pojke, 

tog pojken inte i och boxades lugnt mot henne. När flickan boxas aggressivt och hårt ändrar 

plötsligt pojken sin stil och boxas då hårdare mot flickan. Fagrell (2000) skriver om flickor 

som kliver in i en manlig arena och menar att det är någonting som endast pojkar kan göra, 

som har modet att utmana positionerna i den manliga hierarkin, hon nämner detta som spelet 

mellan könen. Det den här flickan gör är att hon skapar oordning i det vedertagna spelet 

mellan könen. (Fagrell m.fl 2002, s. 165)  Som jag nämnt tidigare i min diskussion kan denna 

studie inte generaliseras till att gälla alla elever då jag endast intervjuat 8 elever. 
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7.1.4 Diskussion 

Resultaten visar att boxning som idrott fortfarande är könsmärkt som en sport för män. 

Stämpeln av boxning som någonting farligt och en kontroversiell sport som tampas med 

etiska frågor är fortfarande tydlig. Efter Frida Wallbergs olyckliga huvudskada som hon fick i 

sin senaste match har debatten kring boxning och då speciellt proffsboxning tagit fart. I en 

artikel hävdas att proffsboxning åter bör förbjudas med medicinska skäl som argument. 

Boxning i idrott och hälsa med yngre barn kan få en positiv effekt av pojkars syn på flickor. I 

resultatet framkommer det av en del pojkars utsagor att flickor också kan, jag tror att om man 

i ung ålder ser tjejer som tränar boxning kan det leda bort från en syn om att flickor inte ska 

utöva en styrkesport. Undersökningen visar också att pojkar ses som starkare och hårdare än 

flickor, vilket Fagrell (2000) också påvisar när det gäller kraftfulla idrotter som t.ex. boxning. 

Hirdmans teorier om mannen som norm och kvinnan som avvikande (Hirdman 2007) 

framkommer också tydligt i elevsvaren i mina intervjuer, där alla barn är överens om att 

pojkar är hårdare och tuffare och flickor ses som passiva och sköra. Genuslogiken är väldigt 

tydlig och det kan ha att göra med att jag använde mig av boxning i min undersökning, som 

historiskt sett är en sport som har sina rötter i kampen och kamp är något som ofta tillskrivs 

män. Woodward (2007) menar att flickor som tillåts utöva boxning är i den rådande 

maskulina kultur som boxning präglas av låtsas män som gör maskulinitet. Detta kommer 

också till uttryck i min undersökning där majoriteten av informanterna är överens om att 

boxning är mer lämpad för pojkar än flickor. Fagrell menar också att barn tidigt vet vad som 

är flickaktiviteter respektive pojkaktiviteter då de matats av detta i medier och i det dagliga 

livet (Fagrell, 2000). De flesta barn är positivt inställda till boxning i ämnet idrott och hälsa 

och tror att frånvaron av boxning är på grund av att läraren inte har tillräckliga kunskaper för 

att lära ut boxning, men också att boxning kan vara farligt och risk för skador. Att 

traditionella könsmönster lever kvar i ämnet idrott och hälsa kan delvis bero på avsaknad av 

en djupare forskning i ämnet som Larsson (2007) belyser i sin artikel. Frånvaron av forskning 

i ämnet idrott och hälsa kan enligt Carli (2004) bero på den låga akademiska status som ämnet 

har, men även att få feministiska lärda personer har en bakgrund i ämnet. Mitt genomförande 

av boxningslektionen gick enligt mig bra och jag uppfattade lektionen av barnens utsagor som 

lärorik, intressant och roligt. Jag känner efter genomförd boxningslektion att det är fullt 

möjligt att ha boxning i ämnet idrott och hälsa. Det som gladde mig var intresset för boxning 

av bägge könen. Att flickor intresserar sig för boxning kan som Forss (2008) skriver bero på 

ett ökat intresse för kvinnlig boxning och att det idag i media skrivs om kvinnlig boxning och 
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kvinnliga boxare, men även att kvinnor i det som Hirdman (2007) beskriver som en 

omförhandling av det rådande genuskontraktet. Det framkommer dock i resultatet att boxning 

fortfarande har en stark manlig dominans och detta är något som även Woodward (2007) 

säger.   

 

7.2 Metoddiskussion 

Boxningslektionen jag genomförde med barnen var en viktig del då det var i detta moment jag 

kunde titta på om det var praktiskt möjligt att ha en boxningslektion. Observationen för 

insamlande av data gick bra till dess att jag kom till momentet för sparring där jag inte helt 

kunde observera barnen då jag var upptagen med att övervaka att ingen kom till skada och 

inte utdelade slag mot huvudet. Jag kunde ha frågat läraren i förväg om det var möjligt att 

spela in lektionen för en noggrannare observation, men jag var också medveten om att det är 

forskningsetiskt problematiskt att spela in barn på kamera. Intervjuerna genomfördes, men jag 

inser nu i efterhand att jag ibland hade ledande frågor som troligen har påverkat vissa svar. 

Eftersom jag inte har en större erfarenhet av undersökningar av detta slag är de brister jag 

uppvisat också i viss mån oundvikligt. En annan brist i intervjuerna är att jag i en del svar av 

informanten inte ställt följdfrågor för att mer noggrant ta reda på vad informanten menar med 

sitt svar. En reflektion kring mitt urval av respondenter var att jag frågade eleverna om vilka 

som ville intervjuas och jag tror att jag på det sättet fick de elever som var mest intresserade 

av att genomföra intervjun. Om jag däremot valt ut vilka som skulle intervjuas kan jag ha fått 

elever som kanske inte var lika motiverade att genomföra intervjun. En annan reflektion är 

hur undersökningen hade blivit om jag använt mig av en kvantitativ undersökning. Enligt 

Patel och Davidson motiveras individerna vid enkätundersökningarna enbart genom det brev 

som medföljer enkäten och det finns därmed väldigt liten möjlighet att motivera intervjuarna. 

(Patel & Davidson, 2003) En annan aspekt som var viktig var boxningslektionen som jag tror 

gav eleverna en konkret känsla av att boxas mot det egna könet och det motsatta könet och på 

så sätt gett eleverna större underlag till reflektion och med en bredare kunskap kunna besvara 

mina intervjufrågor.  
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Intervjuguide   Bilaga. 1 

Vad tyckte du om lektionen?Vad tycker du om boxning? 

Var det någon del av lektionen som var speciellt 
rolig?Tråkig?svår?Lätt?Behaglig?Obehaglig? 

Har du boxats tidigare? 

Har ni haft boxning i idrott och hälsa tidigare? Varför/varför inte tror du? 

Vad tyckte du om upplägget av lektionen? Skulle något varit annorlunda? 

Vad tyckte du om att sparra/boxas mot en kompis? 

Var det lätt/svårt att kontrollera slagen? Träffsäkerheten i slagen? Styrkan i slagen?  

Hur kändes det att boxas mot en kille jämfört med en tjej? Lätt/Svårt behagligt/obehagligt 
rädd/inte rädd? 

Märkte du om du ändrade dig i sparringen när du boxades mot en kille jämfört med en tjej? 
Tog du i lika mycket?  

Går det att beskriva var du satte gränsen för hur mycket du tog i? 

Märkte du någon skillnad i pojkars och flickors sätt att boxas? Tog man i lika mycket? 
Inställning till boxningen? 

Tror du boxning som träning passar lika bra för pojkar som flickor 

Tycker du att boxning är en bra aktivitet på lektion i idrott och hälsa 

 

 

 

 

 

 

 

 


