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Sammanfattning 
 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie har varit att undersöka gymnasieelevers föreställningar om samt 

deras fysiska ansträngningsgrad inom bollspel och dans ur ett genusperspektiv. De fyra 

frågeställningar som har använts är: Hur uppfattar flickor och pojkar bollspel och dans? Hur 

tror flickor och pojkar att andra individer upplever bollspel och dans? Hur beter sig flickor 

och pojkar under en lektion i bollspel respektive dans? Är det någon skillnad i 

ansträngningsgrad mellan respektive inom könen i bollspel och dans? 

 

Metod 

Denna studie är både kvalitativ och kvantitativ, där fokus ligger på elever i en gymnasieklass i 

Stockholms innerstad. Flickorna och pojkarna i klassen observerades under en bollspels- och 

en danslektion för att se hur de uppför och uttrycker sig. Fem flickor och fem pojkar valdes 

sedan ut för att bli intervjuade om deras uppfattningar om bollspel och dans samt vad de tror 

att andra tycker om dessa aktiviteter. Under lektionen bar några elever pulsklockor vilket 

registrerade deras snittpuls och högst uppnådda puls. Efter lektionen fick eleverna även 

uppskatta sin egen ansträngningsgrad utifrån Borgskalan. Resultaten från intervjuer och 

observationer har analyserats utifrån Yvonne Hirdmans genusteori.    

 

Resultat 

Alla pojkarna i studien är mer positiva till bollspel än flickorna. Dansen är mer omtyckt av 

flickorna, men pojkarna är inte negativt inställda till den. Respondenterna tror att andra 

flickor och pojkar tycker om bollspel. Dans antar de att flickor tycker om medan pojkar 

överlag uppfattar det som löjligt. Pojkarna är mer aktiva än flickorna under 

innebandylektionen medan ingen aktivitetsskillnad uppfattas under dansen. Studien visar 

också att det finns större skillnader i ansträngningsgrad inom än mellan könen.   

 

Slutsats 

Föreställningarna säger att pojkar är duktiga på bollspel och flickor är bra på dans. 

Intervjuerna bekräftar att pojkarna är mer positiva till innebandy än flickorna. Däremot 

upplever både flickorna och pojkarna glädje under salsan. Studien visar också att det finns 

större skillnader i ansträngningsgrad inom än mellan könen. 
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Inledning 
Det är skillnad på dig och mig, särskilt på dig.1

 

Stina i Saltkråkan visar med detta uttalande det unika hos varje enskild människa i samhället. 

För alla är vi alldeles speciella. Självklart kan vissa vara väldigt lika till sättet och/eller 

utseendet, men det finns alltid någonting som särskiljer oss från alla andra. Den tydligaste 

skillnaden är den mellan kvinna och man. Det verkar inte enbart vara det kroppsliga som 

skiljer dem åt, utan även det sinnliga. Ordet kvinna associeras idag med ord som ”ömhet, 

känslighet, sentimentalitet, mystik, skönhet, lyhördhet, intuition”2. Medan mannens 

egenskaper förknippas med dominans, aggressivitet, brutalitet och styrka.3 Vad är det som 

framkallar dessa uppfattningar?  

 

Det är vi människor som själva skapar vad som är kvinnligt och manligt i olika 

sammanhang.4 ”Vi föds till människor och görs till kön”5, är ett myntat uttryck som visar hur 

vi påverkas, styrs och begränsas av hur vi ska bete oss i olika situationer. Vi föds in i 

genusregimen som ser till att normen, det vill säga det som är kvinnligt och manligt, 

efterföljs.6 Skillnaden mellan begreppen kön och genus är att det förstnämnda associeras med 

den biologiska kroppen och det andra med den sociokulturella. Eller för att var mer precis: 

”kön är givet och genus är konstruerat”7. Även inom idrotten finns regimer som ser till att 

utövarna tar till sig och beter sig precis som det förväntas av dem inom sitt kön.8  

 

I dagens samhälle verkar det finnas en allmän uppfattning om att flickor och pojkar ska utöva 

de idrotter som passar könet bäst. Människors föreställningar är att ”vissa idrotter är lämpade 

för män, andra för kvinnor”9. Många anser idag att dans är en aktivitet som flickor tycker om 

                                                 
1 Ylva Elvin-Nowak & Heléne Thomsson, Att göra kön: Om vårt våldsamma behov av att vara kvinnor och män 
(Stockholm: Albert Bonniers Förlag AB, 2003), s. 64. 
2 Nina Björk, Under det rosa täcket: Om kvinnlighetens vara och feministiska strategier (Stockholm: Wahlström 
& Widstrand, 1996), s. 12. 
3 Gert Svensson, ”Det maskulina styr spelets regler”, Dagens Nyheter, 25/10 2006, s. 27. 
4 Myndigheten för skolutveckling, ”Hur är det ställt? Tack, ojämt!”  (Stockholm: Liber distribution, 2003), s. 9. 
5 Idem. 
6 Birgitta Fagrell, ”Idrott och genusregimer”, Svensk Idrottsforskning, 8 (1999:4), s. 46. 
7 Åsa Carlsson, Kön, kropp och konstruktion: En undersökning av den filosofiska grunden för distinktionen 
mellan kön och genus (Eslöv: Brutus Östlings Bokförlag Symposion, 2001), s. 10. 
8 Birgitta Fagrell, De små konstruktörerna: Flickor och pojkar om kvinnligt och manligt i relation till kropp, 
idrott, familj och arbete (Stockholm: HLS Förlag, 2000), s. 150. 
9 Birgitta Fagrell, ”Genus - historien om kvinnligt och manligt”, i Pedagogiska perspektiv på idrott, red. Lars-
Magnus Engström & Karin Redelius (Stockholm: HLS Förlag, 2002), s. 175. 
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och är lämpade för.10 Dans kan handla om mjuka, smidiga och lätta rörelser, vilka är de 

egenskaper som ofta förknippas med en kvinna. Pojkar däremot föredrar ofta idrotter där 

bollen är i centrum.11 I en artikel i Dagens Nyheter framförs uppfattningen att männen får 

pluspoäng inom lagidrotter om de kan visa upp en tränad kropp samtidigt som de är 

aggressiva och dominanta. När kvinnor inom lagidrotter uppvisar samma egenskaper uppstår 

en konflikt med deras självbild, där de pressas till ”att balansera mellan fotbollen och 

kvinnligheten”12. En kvinna som ”spelar fotboll tar ju plats i manlighetens innersta rum”13, 

vilket innebär att hon blir ifrågasatt som kvinna.14 Den syn på idrott som dominerar i 

samhället verkar utgå från manliga normer och många idrotter är könsspecifika. Avspeglas 

detta även i idrottsundervisningen i skolan?  

 

Kursplanen för ämnet Idrott och hälsa A i gymnasieskolan är uttryckt i uppnåendemål och 

ingenstans nämns ordet bollspel.15 Ändå är det framför allt denna aktivitet som dominerar 

inom idrott och hälsaundervisningen i både grundskolan och gymnasiet.16  Däremot står det 

klart och tydligt att ett av de mål som eleverna i gymnasieskolan skall ha uppnått efter 

avslutad kurs är att ”ha utvecklat sin förmåga att kombinera rörelser till musik och vara 

förtrogen med några danser”17. Trots detta upptar dans en mycket liten del av undervisningen 

i ämnet Idrott och hälsa, medan aktiviteter innehållande boll dominerar.18 Beror detta på att 

eleverna inte tycker om dans eller tycker de att de inte får röra sig lika mycket som under en 

bollspelslektion? Det verkar som att genus inte bara präglar samhället utanför skolan utan 

även livet innanför skolportarna.   

 

                                                 
10 Karin Redelius, ”Bäst och pest!”, i Mellan nytta och nöje: Bilder av ämnet idrott och hälsa, red. Håkan 
Larsson & Karin Redelius (Stockholm: Idrottshögskolan, 2004), s. 159. 
11 Lars-Magnus Engström, ”Hur fysiskt aktiva är barn och ungdomar?”, Svensk Idrottsforskning, 11 (2002:3), s. 
8. 
12 Svensson, s. 27. 
13 Idem. 
14 Idem. 
15 Skolverket <skolverket@skolverket.se> Idrott och hälsa A - Kursplan, 2005-06-30 
<http://www.skolverket.se/sb/d/759> (Acc. 2006-09-18). 
16 Charli Eriksson m.fl., Skolämnet Idrott och hälsa i Sveriges skolor: en utvärdering av läget hösten 2002 
(Örebro: Örebro universitet, 2003), s. 19. 
17 Skolverket. 
18 Suzanne Lundvall, Jane Meckbach & Britta Thedin Jakobsson, ”Lärarnas syn på ämnet idrott och hälsa”, 
Svensk Idrottsforskning, 11 (2002:3), s. 19; Eriksson m.fl., s. 19. 
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Forskningsläge  
Forskningen inom genus är idag väl utbredd och mycket omfattande. Inom skolans värld har 

många rapporter och studier genomförts ur detta perspektiv. I ämnet Idrott och hälsa har 

flickors och pojkars förhållande till innehållet undersökts ett flertal gånger. Det finns däremot 

inte lika mycket forskning angående den fysiska ansträngningsgraden som elever uppnår 

under idrottslektionerna. Hur förhåller sig då den tidigare forskningen till genusproblematiken 

inom dans och bollspel samt till elevernas ansträngningsgrad? 

 

Genus inom idrott  

Tävlingsidrotten är ett exempel på en genusregim, där kvinnor och män är separerade från 

varandra. Högskolelektorn Birgitta Fagrell skriver i sin avhandling att flickor kan tävla, men 

att det fortfarande inte är accepterat att låta tävlingsinstinkten helt ta över.19 Däremot finns det 

inom detta utövande ett stort utrymme att kunna bryta mot normen om kvinnligt och manligt. 

Fagrell kommer i sin avhandling fram till att idrotten är en väsentlig genusregim där det som 

benämns kvinnligt och manligt bekräftas, utmanas och kanske förändras.20 Hon menar att 

många anser att just idrotten lär pojkar vad som är manligt och därmed också vad som är 

kvinnligt. Idrotten verkar idag vara det viktigaste rummet att gå från pojke till man.21  

 

Etnologen Jesper Fundberg skriver i sin avhandling om fenomenet, som Fagrell behandlar, 

med idrotten som en miljö för manlig fostran. Han tar upp varför det allmänna uttrycket att 

spela som en kärring används. För att kunna identifiera sig jämför pojkarna sig själva med 

”icke önskvärd praktik”22. Genom att betona motsatsen lär sig pojkarna hur en man ska bete 

sig i olika situationer. Att spela som en kärring visar tydligt hur man inte ska spela eller 

uppföra sig på plan. Det vill säga pojkarna ska sätta emot i tacklingar, låta bli att gnälla och 

aldrig tveka.23 Fagrell bekräftar detta i sin avhandling genom att visa att ”flickaktiviteter 

nedvärderas som löjliga eller fjompiga”24. Avspeglas detta även i skolans miljö? 

 

År 2001 inleddes projektet Kön-Idrott-Skola (KIS-projektet) bland annat med anledning av de 

ändringar som skedde i kursplanen för ämnet Idrott och hälsa, samt att synen på kön 

                                                 
19 Fagrell, 1999, s. 49. 
20 Fagrell, 2000, s.151f. 
21 Fagrell, 1999, s. 46f. 
22 Jesper Fundberg, Kom igen, gubbar! Om pojkfotboll och maskuliniteter (Stockholm: Carlsson, 2003), s. 193. 
23 Idem. 
24 Fagrell, 2000, s. 150. 
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förändrades. En av de viktigaste slutsatserna i projektet som genomförts och bearbetats av 

Fagrell, pedagogen Håkan Larsson och högskolelektorn Karin Redelius är:  
 

att sådant som värdesätts i ämnet (utan att det nödvändigtvis 

värdesätts i den nationella kursplanen) i stor utsträckning 

uttrycker värden som är förknippade med föreställningar om 

manlighet - sådant som förknippas med kvinnlighet förekommer, 

men verkar inte värdesättas på samma sätt.25

 

Detta mönster återfinns tydligt i dagens idrott och hälsaundervisning. Skolprojektet 2001 visar 

genom högskolelektorerna Suzanne Lundvall och Jane Meckbach samt pedagogen Britta 

Thedin Jakobsson att bollek/spel i år 9 upptar 35 procent av lektionsinnehållet, medan dans 

endast återfinns i nio procent.26 Larsson visar också att idrotter som uppfattas som maskulina, 

såsom innebandy och fotboll, är aktiviteter som förekommer ofta i lektionsplaneringen. Dans, 

som anses som en feminin aktivitet, äger sällan rum, vilket han antyder beror på att den inte 

upplevs som meningsfull.27  

 

Redelius har tagit reda på vilka aktiviteter som både flickor och pojkar själva säger sig tycka 

mest om att utföra under lektionstid. Hon visar att båda könen föredrar bollspel framför alla 

andra aktiviteter. Resultatet pekar också på att å ena sidan tycker en fjärdedel av flickorna mer 

om dans, vilket å andra sidan innebär att 75 procent inte väljer dans som sin favoritaktivitet. 

Hälften av pojkarna markerar dans som den aktivitet som de tycker sämst om, medan andra 

halvan inte är negativt inställda till den.28  

 

I Larssons intervjustudie säger pojkar att de tror att flickor vill dansa och att flickor faktiskt 

tycker att det är roligt, medan flickorna själva inte ens nämner dans.29 Pojkar tror sig också 

veta att flickor inte tycker om fotboll, men de motsäger sig själva då de i samma mening 

berättar att flickorna i deras klass ”tycker att det är jättekul med fotboll”30. Detta beror enligt 

                                                 
25 Birgitta Fagrell, Håkan Larsson & Karin Redelius, Kön-Idrott-Skola, 2005-12-14 
<http://www.idrottsforum.org/articles/larsson/larsson_fagrell_redelius/larsson_fagrell_redelius051214.html> 
(Acc. 2006-10-04). 
26 Lundvall, Meckbach & Thedin Jakobsson, s. 19. 
27 Håkan Larsson, ”Vad lär man sig på gympan?”, i Mellan nytta och nöje: Bilder av ämnet idrott och hälsa, red. 
Håkan Larsson & Karin Redelius (Stockholm: Idrottshögskolan, 2004), s. 127f. 
28 Redelius, s. 158f. 
29 Larsson, s. 142. 
30 Larsson, s. 141. 
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Larsson på att ”olika idrotter är könsmärkta”31, där till exempel innebandy uppfattas som 

maskulint och dans som feminint.32 Denna uppfattning styrks av Fagrell där hon påvisar att 

både flickor och pojkar vet vilka idrotter som är flick- respektive pojkaktiviteter.33 Denna 

norm som finns i dagens samhälle menar Larsson påverkar hur flickor och pojkar förväntas 

uppträda.34 Hur påverkar detta elevers deltagande i idrott och hälsaundervisningen? 

 

Skolverkets nationella utvärdering (NU03) av ämnet Idrott och hälsa i grundskolan visar att 

flickor har högre deltagande under danslektionerna medan pojkar är fler deltagare under 

lektionerna i bollspel. Dock kommer aktiviteten bollspel som nummer två för flickornas 

deltagande, medan dans placerar sig längst ner på pojkarnas lista.35 Vad kan det här bero på? 

Enligt utvärderingen tycker pojkarna oftare att idrott ”är roligt, att de får visa vad de kan, 

känner sig duktiga, trygga och inte rädda”36. Fagrell stödjer detta genom att visa att ”pojkar är 

bättre på idrott eftersom de ägnar sig åt idrott”37, vilket innebär att pojkarna har större 

kompetens inom detta.38 NU03-studien visar också att flickorna i större grad känner sig 

klumpiga, dåliga och rädda samt mindre trygga och duktiga.39  

 

I Larssons intervjustudie framgår det att flickor är rädda för att skada sig och då främst under 

lagbollspel. Han tolkar det som att flickor har mindre erfarenhet inom bollspel, vilket leder till 

att de är mer rädda och oftare skadar sig. En annan anledning till rädslan är att flickor lär sig 

att de ska vara rädda för att skada sig, eftersom det anses okvinnligt.40 Studien Skolprojektet 

2001 genom fysiologerna Per Renström, Tönu Saartok och Gunilla Sundblad styrker 

påståendet att flickor skadar sig mer under bollspelslektioner än pojkar.41 Men hur aktiva är 

egentligen flickor och pojkar under idrottslektionerna? 

 

 
 

                                                 
31 Larsson, s. 141. 
32 Idem. 
33 Fagrell, 2000, s. 149. 
34 Larsson, s. 141. 
35 Eriksson m.fl., s. 20.
36 Ibid., s. 26. 
37 Fagrell, 2000, s. 150. 
38 Idem. 
39 Eriksson m.fl., s. 26. 
40 Larsson, s. 129. 
41 Per Renström, Tönu Saartok & Gunilla Sundblad, ”Inga barn på bänken! Medicinska aspekter på fysisk 
aktivitet under skolåren”, Svensk Idrottsforskning, 11 (2002:3), s. 36.  
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Fysisk ansträngning inom idrott 

Professorn Lars-Magnus Engström visar i Skolprojektet 2001 att pojkar överlag har en högre 

fysisk aktivitetsgrad än flickor.42 I samma projekt har professorn Björn Ekblom, 

högskolelektor Örjan Ekblom och högskoleadjunkten Kristjan Oddsson mätt 16-åriga 

ungdomars prestationer inom områdena kondition och styrka. Deras resultat visar att pojkar 

har en högre prestationsförmåga än flickor samt att det finns stora skillnader mellan könen i 

denna ålderskategori. Dock menar de även att skillnaderna inom könen är större, vilket de 

tolkar som att det finns en grupp som har mycket god fysisk prestationsförmåga likväl en 

ganska stor grupp med mycket låg fysisk prestationsförmåga.43 Fysiologen Maria Westerståhl 

bekräftar på ett liknande sett detta i sin avhandling, där hon kommer fram till att 16-åriga 

flickor har en lägre intensitetsnivå vid fysisk ansträngning än jämnåriga pojkar.44 Vad kan det 

här bero på? Enligt professorerna Jack H. Wilmore och David L. Costill förändras flickors 

livsstil mer än pojkars under och efter puberteten. De visar också att flickor under denna 

period utvecklar en lägre muskelmassa och en högre fettlagring än pojkar. Dessutom menar 

de att pojkar även uppmuntras till att vara mer aktiva än flickor.45  

 

Björn Ekblom och högskolelektorn Johnny Nilsson har studerat effekter av 

idrottsundervisningen på olika åldersgrupper. Resultatet av studien visar att elevernas 

genomsnittliga hjärtfrekvens är ungefär 140 slag/minut, men de visar också att spridningen 

bland eleverna är stor eftersom innehållet varieras och konditionsträning inte alltid är 

huvudsyftet med idrottslektionen. Studien förevisar också att det inte förekommer någon 

skillnad mellan könen i fysisk ansträngningsgrad.46

 
Sammanfattning av forskningsläget 

Sammanfattningsvis åskådliggör forskningsläget att huvudinnehållet i idrott och 

hälsaundervisningen framför allt består av maskulina idrotter såsom fotboll och innebandy. 

Detta trots att ordet bollspel inte ens står omnämnt i gymnasiekursplanen för Idrott och hälsa 

A. Dans däremot är ett mål för eleverna att uppnå, men denna aktivitet förekommer i mycket 

                                                 
42 Engström, s. 10. 
43 Björn Ekblom, Örjan Ekblom & Kristjan Oddsson, “Barns fysiska prestationsförmåga”, Svensk 
Idrottsforskning, 11 (2002:3), s. 28f.  
44 Maria Westerståhl, Physical activity and fitness among adolescents in Sweden with a 20-year trend 
perspective (Stockholm: Karolinska universitetssjukhuset, 2003), s. 41. 
45 Jack H. Wilmore & David L. Costill, Physiology of Sport and Exercise (Champaign: Human Kinetics, 2004), 
s. 530f. 
46 Björn Ekblom & Johnny Nilsson, Aktivt liv: Vetenskap & praktik (Stockholm: SISU Idrottsböcker, 2000), s. 
69f.  
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liten utsträckning. Redelius visar att flickor föredrar dans på idrottslektionerna och bollspel 

kommer som nummer två. Pojkarna däremot tycker mest om bollspel och nämner knappt 

dans. Emellertid tycker de inte illa om denna aktivitet. Larsson menar att det finns 

föreställningar om vilka aktiviteter flickor respektive pojkar ska hålla på med, vilket innebär 

att idrotter är könsmärkta. NU03-studien och Fagrell belyser att inom idrotten har pojkar en 

högre kompetens och känner sig mer trygga än flickor. Dessutom har pojkar en högre 

prestationsförmåga och intensitetsgrad än flickor. Beror lektionsinnehållet på elevernas 

uppfattning och inställning till olika aktiviteter och/eller kan det vara en följd av hur mycket 

de vill röra på sig?   

 

Syfte och frågeställningar 
Syftet är att undersöka gymnasieelevers föreställningar om och inställning till samt deras 

fysiska ansträngning inom bollspel och dans ur ett genusperspektiv.  

 

Våra frågeställningar är: 

• Hur uppfattar flickor och pojkar bollspel och dans? 

• Hur tror flickor och pojkar att andra individer upplever bollspel och dans? 

• Hur beter sig flickor och pojkar under en lektion i bollspel respektive dans? 

• Är det någon skillnad i ansträngningsgrad mellan respektive inom kön i bollspel och 

dans? 

 

Teoretisk utgångspunkt 
Professor Yvonne Hirdmans teori om genussystemet har valts ut för att användas som 

analysverktyg vid observationer och intervjuer. Detta för att kunna se och förstå eleverna samt 

att kunna tolka och bearbeta resultaten ur ett genusperspektiv.  

 

Teorin bygger på två uppfattningar. Den ena är att det är mannen som är norm och att det är 

han som är den dominerande i samhället. Detta innebär att det är mannen som är överordnad 

medan kvinnan ofrivilligt blir underordnad. Att vara kvinna och man är något som tränas och 

lärs in från födseln.47  

 

                                                 
47 Yvonne Hirdman, Genus: om det stabilas föränderliga former (Malmö: Liber, 2001), s. 59f. 
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Den andra uppfattningen innebär att genussystemet verkar isärhållande på kvinnor och män, 

det vill säga att man strävar efter att hålla isär könen och bevara skillnaden över tid. Flickor 

och pojkar får från födseln lära sig hur de bör uppföra sig beroende på vilket kön de har. Detta 

beteende bibehålls och stärks sedan livet ut. Dessa oskrivna lagar och regler om hur de olika 

könen skall uppträda benämns som genuskontrakt och detta upprätthålls av båda könen.48   

 

Hirdman menar att genus skapas, reproduceras och opereras med hjälp av de två ovanstående 

uppfattningarna i olika processer. De är uppdelade i tre olika kategorier och kallas 

reproduktionsprocesser. Den första processen benämns som kulturell överlagring och är ”de 

föreställningar som finns om hur relationen mellan ’man’ och ’kvinna’ bör vara - 

idealtypsrelationen”49. Exempelvis är bollsport en aktivitet för män och dans något för 

kvinnor. Den andra processen kallas social integration och det är den iscensättande delen av 

de tre processerna. Med detta menas att de olika könen med de olika förväntningarna delas 

upp i olika kategorier. Till exempel att kvinnor arbetar som sjuksköterskor och män som 

läkare. Den sista processen heter socialisering. Här rör det sig om direkt inlärning, vad som 

anses kvinnligt och manligt för individen. Exempel på detta är fraser som: ”Du spelar som en 

kärring!” och ”Du äter som en hel karl!” Denna sistnämnda process kommer dock inte att tas 

upp i vår studie. 

 

De första två processerna kommer att ligga till grund för vår studie. Kulturell överlagring 

används för att tolka och bearbeta observationerna och social integration används på samma 

sätt fast vid intervjuerna. Båda processerna går in i varandra, vilket gör att gränserna är svåra 

att dra. Även i den sammanfattande diskussionen kommer processerna att användas för att 

tydliggöra diskussionerna.   

 

 

 

                                                 
48 Hirdman, 2001, s. 86. 
49 Yvonne Hirdman, ”Genussystemet - reflexioner kring kvinnors sociala underordning”, i Genushistoria: En 
historiografisk exposé, red. Christina Carlsson Wetterberg & Anna Jansdotter (Lund: Studentlitteratur, 2004), s. 
118f. 
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Metod 
Den forskningsansats som vi har valt för vår studie består av såväl kvalitativ som kvantitativ 

metod. Vi har valt att använda oss av kvalitativa metoder via intervjuer och observation för att 

ta reda på elevernas inställning till dans och bollspel i ämnet Idrott och hälsa. Dessutom 

kommer kvantitativa metoder, i form av mätning med Polarpulsklockor samt elevers 

uppskattning av sin egen ansträngning utifrån Borgskalan, att nyttjas för att kunna studera 

elevernas fysiska ansträngning. Vårt val att använda flera olika typer av datainsamling, ibland 

kallad triangulering, utgår ifrån att vi vill säkra såväl en bredd- som djupförståelse av det som 

undersöks. Triangulering blir således ett alternativt sätt att validera de data som har samlats in 

och tolkats.50

 

Urval  
Urvalet består av en gymnasieklass med 32 elever, arton flickor och fjorton pojkar, på 

samhällsvetenskapsprogrammet skolår 1 på en kommunal gymnasieskola i Stockholms 

innerstad. Valet av gymnasieelever är en följd av att den tidigare forskningen i stort sett 

endast berört grundskoleelever. Vi väljer att genomföra denna studie på förstaårselever 

eftersom de har ett mindre förutbestämt aktivitetsschema än gymnasieelever i år 2 och 3. 

Valet av klass grundas på att vi har förmånen att få tillgång till den.  

 

En utav oss sitter bredvid för att observera medan den andra håller i lektionerna. Detta val 

görs med anledning av att det underlättar valet av aktiviteter som ska ingå i studien. Första 

lektionstillfället innehåller aktiviteten innebandy, där upplägget är enligt följande: 

uppvärmning, spelövning med klubba och boll, huvudaktivitet och nedvarvning (se bilaga 2). 

Den andra lektionsplaneringen bestående av dansaktiviteten salsa är inspirerad av kursen 

Sommarveckan 2006 av företaget FUNtasifabriken (se bilaga 3).51

 

Av 32 elever får arton bära pulsklockor med pulsband som registrerar snittpuls och högst 

uppnådda puls under lektionerna. Antalet pulsklockor begränsas av hur många som fanns 

tillgängliga för utlåning samt att gymnasieskolan inte äger denna utrustning. Vi väljer att låta 

nio flickor respektive nio pojkar ha pulsklockor för att få en jämn könsfördelning. Eleverna 

                                                 
50 Bengt Starrin, ”Om distinktionen kvalitativ-kvantitativ i social forskning”, i Kvalitativ metod och 
vetenskapsteori, red. Bengt Starrin & Per-Gunnar Svensson (Lund: Studentlitteratur, 1994), s. 11f. 
51 I författarens ägo: Kursmaterial, Béatrice Gangnebien, Sommarveckan 2006, FUNtasifabriken.  
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får själva ta ställning till om de vill bära pulsklocka och -band, enligt forskningsetikens 

riktlinjer.  

 

Samtliga elever som deltar i undervisningstillfällena får även uppskatta sin ansträngningsgrad 

utifrån den väletablerade RPE-skalan, även kallad Borgskalan (se bilaga 6). RPE (ratings of 

perceived exertion) betyder upplevd ansträngning och är en skala graderad från 6 till 20, där 

varje siffra står för grad av ansträngning. Med detta menas att 6 står för ingen ansträngning 

alls och siffran 20 för maximal ansträngning. Dessa två extremnivåer har valts bort eftersom 

eleverna inte kommer uppnå dessa. För att underlätta för eleverna väljs en omarbetad skala 

som är graderad från 1 till 13, där 1 är extremt lätt och 13 är extremt ansträngande (se bilaga 

4).52

 

Vid val av intervjupersoner utgår vi från de observationer som genomförs. Fem flickor och 

fem pojkar som var aktiva respektive mindre aktiva inom båda könen i båda aktiviteterna 

väljs ut. Detta för att få en bild av vad båda könen tycker om bollspel respektive dans samt 

vad deras uppfattningar är om vad flickor och pojkar i allmänhet anser om dessa aktiviteter. 

De tio eleverna får själva bestämma om de vill bli intervjuade eller inte. 

 

Datainsamlingsmetod    
Vi har valt fyra olika datainsamlingsmetoder, vilka är intervju, observation, pulsmätning samt 

uppskattning av Borgskalan.  

 

Observation 

Observation som metod går ut på att som forskare både studera, notera och tolka hur eleverna 

uttrycker sig både kroppsligt och språkligt under dans- respektive bollspelslektionen samt hur 

de agerar i vissa specifika situationer.53 En form av denna metod är löpande protokoll, vilket 

innebär att som forskare i förväg planera och skriva ner vilka områden som ska observeras (se 

bilaga 5). Under observationen iakttar och beskriver den som observerar med egna ord vad 

som sker under lektionen i salen.54 I vår observationsstudie sitter en av oss vid sidan om och 

studerar samt antecknar vad som händer. Den andra håller i lektionerna och leder på så sätt 

eleverna i deras arbete.  
                                                 
52 Gunnar Borg, ”Att träna lagom hårt, så det känns bra”, Svensk idrottsforskning, 12 (2003:4), s. 4f. 
53 Karin Widerberg, Kvalitativ forskning i praktiken (Lund: Studentlitteratur, 2002), s. 16f. 
54 Bo Johansson & Per Olov Svedner, Examensarbetet i lärarutbildningen: Undersökningsmetoder och språklig 
utformning (Uppsala: Kunskapsföretaget i Uppsala AB, 2001), s. 31f. 
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Pulsmätning 

Vi genomför en kvantitativ undersökning i form av pulsmätning genom att arton elever bär 

pulsklockor. Klockorna kontrollerar och registrerar deras hjärtfrekvens under båda 

lektionerna. Vid lektionernas slut läses varje pulsklocka av och snittpuls och högst uppnådda 

puls antecknas.  

 

Borgskalan 

Efter båda lektionerna genomförs ytterligare en kvantitativ metod i form av att eleverna får 

uppskatta sin egen ansträngningsgrad, under både uppvärmning och huvudmoment, utifrån en 

av författarna omarbetad Borgskala (se bilaga 4).  

 

Intervju 

Intervju är en kvalitativ metod där vi som författare för ett unikt samtal med våra tio 

intervjupersoner. Detta tillvägagångssätt används för att få fram individernas personliga 

skildringar och uppfattningar om bollspel och dans samt vad de tror att andra flickor och 

pojkar anser om dessa aktiviteter.55 Den form vi väljer att använda är strukturerad intervju, 

där vi har fyra i förväg bestämda frågor som ställs till varje person (se bilaga 6).56  Det ges 

även utrymme för följdfrågor för att få en djupare förståelse av elevernas uppfattningar. 

Under intervjun förs anteckningar av respondenternas svar, vilka sedan skrivs rent, bearbetas 

och analyseras. 

 

Procedur 
Innan den första observationen genomfördes ett test där eleverna frivilligt fick känna på hur 

det var att bära pulsklockor under pågående aktivitet samtidigt som vi kontrollerade hur 

pulsklockorna fungerade och hur observationen skulle gå till. Vi delade även ut ett missivbrev 

(se bilaga 7) till samtliga elever innan observationerna för att informera föräldrarna om vad 

som skulle ske. 

 

Det första observationstillfället genomfördes i en gymnastiksal. Lektionen, som varade i 75 

minuter, bestod av aktiviteten innebandy och innehöll uppvärmning, övning, huvudmoment 

                                                 
55 Widerberg, s. 16. 
56 Johansson & Svedner, s. 25. 
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och nedvarvning. Lektionen startade med en uppvärmning i form av tunnelkull. Därefter fick 

de göra en kombinerad passnings- och skottövning varpå matchliknande spel följde. Först 

spelades ett pedagogiskt spel med fyra mål och många innebandybollar. Sedan ändrades 

förutsättningarna och spelet fortsatte med endast två mål och en boll, det ”riktiga spelet”. 

Avslutningsvis följde stretching för att varva ned och stretcha de muskler som använts under 

dagens lektion (se lektionsplanering bilaga 2).  

 

Pulsband och -klockor delades ut till de nio flickor och nio pojkar som ville bära dessa innan 

lektionens start. Det noterades vilket kön som fick vilken klocka. Klockorna sattes på och 

stängdes av gemensamt när lektionen började och slutade. En av oss höll i lektionen medan 

den andra satt bredvid och observerade. Efter lektionens slut fick varje elev ett pappersark där 

de fick besvara två frågor som vi ställde muntligt till dem. Den första frågan var hur de 

upplevde sin ansträngningsgrad under uppvärmning och övningar. Den andra frågan var 

densamma förutom att det handlade om själva huvudaktiviteten. Frågorna skulle besvaras 

utifrån, den av författarna reviderade, Borgskalan (se bilaga 4).  

 

Den andra observationen hölls i en idrottshall. Lektionen, som även denna varade i 75 

minuter, bestod av aktiviteten salsa med innehållet uppvärmning, övning, huvudmoment och 

nedvarvning. Först lekte eleverna danskull och därefter lärdes grundstegen ut. Sedan gick 

eleverna ihop två och två för att öva steg och grepp och därefter följde en koreografi där alla 

elever dansade tillsammans. Även detta pass avslutades med gemensam stretching (se 

lektionsplanering bilaga 3).  

 

Pulsband och -klockor delades ännu en gång ut till frivilliga nio flickor och nio pojkar vid 

lektionens start. Även denna gång noterades vilket kön som bar vilken klocka. Samma 

procedur som gången innan med igångsättning och avstängning av klockorna genomfördes. 

Den ena av oss, samma som förra gången, observerade och den andra höll i lektionen. 

Lektionen avslutades likaså som förra tillfället med att eleverna fick skatta sin 

ansträngningsgrad utifrån den omarbetade Borgskalan.  

 

Intervjuerna genomfördes i ett avskilt rum intill gymnastiksalen. De elever som vi hade valt ut 

och som ville bli intervjuade ropades in en och en under pågående lektion. Den ena av oss 

ställde frågorna medan den andra antecknade elevernas svar. Innan intervjun sattes igång 
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förklarade vi hur intervjun skulle gå till, att eleven var helt anonym samt att detta inte hade 

någonting med betygsättning att göra. Varje intervju tog cirka fem minuter. 

 

Databearbetning 
De observationer som gjordes under lektionerna skrevs rent samma dag för att inte glömma 

vad som hade iakttagits. Direkt efter lektionens slut antecknades också snittpulsen och högst 

uppnådda puls som pulsklockorna hade lagrat. Dessa värden noterades sedan i tabeller. För att 

underlätta sammanställningen av elevernas uppskattade ansträngningsgrad slogs vissa 

graderingar i Borgskalan ihop (se bilaga 4). Värdena fördes sedan in i dataprogrammet 

Microsoft Office Excel 2003 för att kunna skapa diagram. Även intervjuerna sammanställdes 

direkt efter att de slutförts för att minnas vad som hade sagts och noterats. 

 

Bortfall 
Det finns externa bortfall under båda lektionerna, 84 procent (27 av 32 elever) deltog under 

innebandyn respektive 78 procent (25 av 32 elever) under salsan. Under innebandyn var det 

fyra flickor och en pojke som inte deltog/var frånvarande respektive fyra flickor och två 

pojkar under salsalektionen. Det fanns även ett internt bortfall, då några pulsklockor tyvärr 

inte fungerade. Under innebandylektionen var fem pulsklockor trasiga, tre tillhörde flickor 

och två pojkar. På salsalektionen var det tre obrukbara klockor som hörde till en flicka och två 

pojkar. Det var två flickor som ej uppskattade sin ansträngningsgrad under 

innebandylektionen. Efter salsalektionen var det en pojke som enbart uppskattade 

uppvärmningen och en annan pojke som inte uppskattade sin ansträngningsgrad alls.  

 

Reliabilitet och validitet 
Vi som författare är fullt medvetna om att det inte helt går att utesluta att de tolkningar och 

analyser, som gjorts i undersökningen, påverkats av våra tidigare erfarenheter och nuvarande 

referensramar. Dessutom vet vi att vår studie inte är generaliserbar eftersom vi endast har 

observerat en klass under två tillfällen samt att endast tio elever har intervjuats. Däremot 

anser vi att vi har hög reliabilitet eftersom vi har varit noggranna vid våra mätningar samt att 

dessa har utgått från syftet och frågeställningarna.57 Alla intervjuer utgick från samma frågor, 

vilket innebar att de utfördes på ett nästintill likadant sätt. Utgångspunkten vid de båda 

observationstillfällena har varit en mall, för att de båda lektionstillfällena skulle observeras 

                                                 
57 Johansson & Svedner, s. 69. 
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likartat. Om vi ser till pulsmätningen användes samma sorts klockor vid båda tillfällena och 

proceduren var likadan under båda lektionerna. Även Borgskalans utformning var densamma 

vid båda tidpunkterna.  

 
Vi upplever även att validiteten, att vi har mätt det vi avsåg att mäta, i vår studie är god.58 

Detta grundar vi på att vi trots generaliserbarheten undersökt det som vi har valt att 

undersöka. Den redan omarbetade Borgskalan gjorde dessutom att det var enklare för 

eleverna att uppskatta sin egen ansträngningsgrad. En viss tveksamhet kan dock uppfattas när 

det gäller denna skala, där vissa elever kan ha missuppfattat syftet med denna mätmetod, det 

vill säga att uppskatta sin ansträngningsgrad. Istället tror vi att vissa har uppskattat hur roliga 

aktiviteterna har varit. Det bör också nämnas att pulsklockorna kan ha påverkat varandra när 

någon elev kom för nära någon annan.  

 

                                                 
58 Widerberg, s. 18. 
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Resultat 
Resultatkapitlet är uppdelat i två delar och utgår från frågeställningarna. Den första delen 

innehåller de resultat som har erhållits från intervjuer och observationer och den andra 

behandlar de resultat som har framkommit av pulsmätningar och självskattning utifrån 

Borgskalan.  

 

Uppfattningar och beteenden 
Som analysredskap för observationerna och intervjuerna används två av Hirdmans 

reproduktionsprocesser, kulturell överlagring och social integration. Där den förstnämnda 

processen ligger till grund för observationerna och den andra för intervjuerna.  

 

Kulturell överlagring 

Intervjustudien visar att de flesta flickorna tycker att det är roligt med bollspel, men samtidigt 

nämner några att de känner obehag och rädsla. Följande citat visar denna tvetydighet: ”Det är 

kul men jag är rädd för bollar och att få dom på mig.” Samtliga pojkar och de flickor som 

spelar boll på fritiden upplever bollspel som något mycket positivt, eftersom de kan det och är 

bra på det. En pojke tar upp att de pedagogiska reglerna, som ibland läggs in i spelet, gör 

bollspel till en positiv aktivitet. Att använda exempelvis flera bollar ”så alla kan få vara med” 

gör det mycket roligare. Vad tror flickorna och pojkarna att andra flickor och pojkar anser om 

bollaktiviteter?   

 

Alla elever är överens om att pojkar överlag tycker om att hålla på med bollaktiviteter. När de 

förklarar varför pojkar tycker att det är så roligt nämns anledningar som att bollspel är 

”intressant”, ”skoj”, ”alla är på g” och ”kul när man är så många”. En flicka uttrycker det på 

följande sätt: ”killar älskar fotboll de ser upp till fotbollsstjärnorna och vill bli som dom”.  

 

Flertalet av de intervjuade anser att även flickor tycker om bollspel, men inte i lika stor grad 

som pojkar. En förklaring till varför det är skillnad på vad flickor och pojkar tycker om 

bollspel menar en pojke är att: 

 

De flesta gillar bollspel och jag vet inte varför, en del tjejer gillar 

det precis lika mycket som jag, men det är nog inte lika många 

tjejer som killar, en del tjejer är bollrädda och det har nog med 
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barndomen att göra, tjejer leker med dockor och killar med 

bollar. 
 

Citatet ovan tar upp flickors rädsla för bollar och det är många respondenter som nämner detta 

fenomen. De flickor som inte tycker om bollspel säger själva att de är rädda för bollen och 

smärtan som verkar vara förenad med bollaktiviteter: 

 

Jag är himla bollrädd, bollspel är inget skoj, men jag vill 

egentligen vara med för egentligen är det ju roligt, men jag är så 

rädd för att få ont, jag har fått den så många gånger i ansiktet, så 

nu är jag rädd att det händer jämt fastän det inte gör det, för 

egentligen är ju lekar kul. 
 

Trots detta antyder många att flickors intresse för bollspel har ökat med tiden och en flicka 

uttrycker det såhär: ”Många tjejer är fotbollsfreak, det är fler nu som gillar bollspel än det var 

innan.” En annan anledning som uppkommer till varför flickor inte tycker om bollspel är att 

flickor håller på med andra idrotter såsom dans och friidrott. En annan flicka styrker detta med 

åsikten att: ”Tjejer föredrar nog dans före bollspel, alla håller nog på med det.” 

 

De flesta flickorna och två av pojkarna som dansar på fritiden nämner själva att de tycker om 

och har en positiv inställning till dans. Alla pojkarna berättar att de upplever dans som roligt 

men många känner sig otrygga i situationen. ”Dans är kul, men jag är inte så bra på det”, säger 

en pojke förläget. Vad tror flickorna och pojkarna att andra har för inställning till dans? 

 

Samtliga intervjuade tror att flickor är intresserade av dans. Många respondenter kan däremot 

inte förklara varför flickor tycker om att dansa, men två skäl som anges av flickor är att ”alla 

tjejer gillar väl musik” samt att ”man gillar det för att man är bra på det”.  

 

Däremot nämns fler anledningar till varför inte pojkar i lika hög grad uppskattar dans. En 

flicka säger:  

 

Killar tycker det är mer bögigt att dansa, gillar det kanske, men 

vågar inte visa det på gympalektionen, det är för att de skäms, 

för att de tror att de inte kan dansa. 
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Respondenterna tror också att pojkar upplever dans som ”fånigt” och en pojke nämner att ”de 

tror att de ska skämma ut sig om de vickar på höfterna”. En flicka tror att det beror på vilken 

sorts dans som utförs: ”om det är hip-hop är det ok, men är det balett så tycker de kanske att 

det är bögigt”. Trots detta tror sig en pojke se en utveckling av pojkarnas attityd till dans: 

 

nu tycker killar att det är mer skoj, de har blivit mer vuxna, tjejer 

gillar att dansa och i början var det tjejigt men nu är det 

accepterat att alla gillar det. 
 

En flicka och en pojke tycker inte att det går att bedöma vad varje kön anser om dans, utan 

menar att det ”beror på individen om de tycker det är skoj eller tråkigt”.  

 

Några individer strider mot vad majoriteten berättar angående deras uppfattningar om 

förhållandet mellan kön och aktivitet. Två av pojkarna dansar på fritiden och har därmed en 

vana vid detta samt en positiv inställning, till skillnad mot övriga pojkar. Den ene pojken fäller 

kommentaren: ”att röra sig till musik är skönt”. En flicka berättar i intervjun att hon inte 

tycker om dans speciellt mycket, men däremot tycker hon mycket om bollspel. 

  

Social integration 

När eleverna kommer in i gymnastiksalen inför innebandylektionen skiljer sig könens 

uppförande åt:  

 

Samtliga pojkar som kommer in i salen tar en klubba samt en 

boll ur korgen, som innehåller en mängd klubbor i olika färger 

och med olika böjningar på bladet. De springer runt i salen, 

passar till varandra och skjuter mot tänkta mål som exempelvis 

tjockmattor. Ibland är någon målvakt. En majoritet av flickorna 

som kommer in sätter sig på bänkarna utmed väggen med 

ribbstolarna. En flicka masserar en annan medan andra sitter på 

bänkarna och pratar. 

 

Innan salsalektionen börjar sker nästan samma sak som innan innebandylektionen. En pojke 

har med sig en boll: 
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Sex killar av tolv möjliga börjar spela fotboll i väntan på 

lektionens början. Ingen flicka deltar i spelet. Samtliga flickor 

samt de andra pojkarna som inte spelar fotboll sitter på bänken 

och pratar. 

 

Även flickornas och pojkarnas sätt att kommentera idrottslektionens innehåll innan 

lektionsstart är olika vid jämförelse mellan könen vid de två lektionerna: 

 

Ett litet antal elever frågar vad de ska göra idag. En pojke 

kommenterar det på följande sätt: ”Innebandy! Soft!”. När 

flickorna får höra att de ska spela innebandy säger ingen av dem 

någonting. De konstaterar att det är innebandy utan att verbalt 

uttrycka sin mening. Kroppsspråket och minspelet var minimalt 

och flickorna visar varken glädje eller tristess, utan är helt 

neutrala. 

 

I början av salsalektionen händer följande: 

 

Några flickor blir glada av att salsa är dagens innehåll och frågar 

direkt om vi inte kan ha streetdance också. När lektionen sätts 

igång kommenterar en pojke lektionsinnehållet med att fråga om 

lektionen kommer avslutas med fotbollsspel. 

 

Innan lektionen ska några kvinnliga elever välja innebandyklubba där det enligt dem finns 

några saker som är viktiga att tänka på: 

 

Två andra flickor är väldigt aktiva vid korgen med 

bandyklubbor. De frågar pojkarna om vilken längd det ska vara 

på klubborna och åt vilket håll bladen ska vara böjda på. ”Vilken 

sida ska jag ha om jag är högerhänt?”, frågar en flicka. Sex 

flickor tar en klubba direkt liksom samtliga pojkar. 

 

Flickorna vet att bladets böjning har betydelse, men kanske inte riktigt hur. De frågar 

pojkarna om råd och de svarar korrekt med en självklarhet i rösten. Ingen av pojkarna i 

klassen spelar innebandy på fritiden, men ändå förutsätts det att de har svaren.  
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Halvvägs in på lektionen när eleverna tränar passningar och skott på mål uppstår ett fenomen 

som också förekommer under salsalektionen fast under andra omständigheter: 

 

När alla flickor gör mål jublar samtliga elever. När en pojke gör 

mål jublar ingen. Förväntningarna som finns i klassen under 

innebandylektionen verkar vara att flickorna inte är speciellt 

duktiga på att göra mål och därför applåderar alla när det händer. 

När en kille gör mål applåderar ingen eftersom det är självklart 

att han ska göra mål. 

 

När eleverna under salsalektionen ska lära sig den gruppdans som de ska genomföra visar 

läraren först pojkarnas koreografi och sedan flickornas: 

 

När pojkarna klarar sin koreografi klappar alla flickor händerna 

och ropar ”bra”. När flickorna klarar av sin del är det enbart ett 

fåtal som klappar.  

 

Att kunskapsnivån i innebandy är större hos pojkarna än hos flickorna syns tydligt under 

innebandyspelet: 

 

Under övningen går, istället för springer, flickorna fram när de 

ska dribbla med bollen. De verkar osäkra på sin egen förmåga att 

hantera bollen med klubban. De skjuter lösa skott på mål. Ju 

längre övningen håller på desto mer vågar flickorna springa med 

bollen fram mot mål. Pojkarna håller ett högt tempo och har en 

högre intensitet under övningen medan flickorna tar det lugnare. 

Många pojkar är bollsäkra och de skjuter hårt och distinkt.  
 

Kunskapsnivån hos både flickor och pojkar inom salsa är mycket låg. Däremot hjälper 

flickorna pojkarna med stegen ibland. Det visar sig under lektionen: 
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Både flickor och pojkar är ganska stela i kroppen och vid 

lektionens slut är det några flickor som klarar hela koreografin. 

En pojke klarar också hela. Få flickor och pojkar är följsamma 

och mjuka i dansen. Dock upplevs en säkerhet hos flickorna och 

de rättar pojkarna ibland. 

 

Under salsalektionens ena moment, steginlärning, ska eleverna dansa stegen till musik efter 

att ha övat utan. Hela tiden hörs fniss och skratt både från flickorna och från pojkarna. Båda 

könen verkar lite förlägna och försiktiga. Två av pojkarna är mycket generade och vill helst 

inte vara med. Strax innan musiken sätts på hörs den ene pojken säga tyst och uppgivet: ”Till 

musik?! Ha, då känner man ju sig ännu mer graciös.” Detta visar att det har uppkommit en 

situation som pojken inte är van vid. Detta citat får symbolisera vad nästan alla elever ser ut 

att uppleva inför salsan vid denna tidpunkt på lektionen. 

 

Det pedagogiska sättet att spela innebandy med fyra mål och flera bollar verkar båda könen 

tycka var roligt. Det hörs många skratt både från planen och från det väntade laget samt att 

nästan alla deltar i spelet. Denna misstrogna kommentar hörs dock när en pojke ser de fyra 

målen innan spelstart: ”Vaaa? Fyra mål?”  

 

Alla är inte enbart positiva till detta spel. En flicka i grått linne står mest still och verkar 

uppgiven. Hon gör några försök att nå bollen ibland. Efter en stunds spelande hörs följande av 

en pojke: 

 

”Kan vi inte spela riktig innebandy nu?” Denna fråga 

återkommer sedan flera gånger och varje gång ställs frågan av 

samma två pojkar.  
 

Förutsättningarna för spelet ändras sedan till två mål och en boll. Det som händer är att spelet 

blir mycket allvarligare och flickorna blir överlag mer inaktiva. Från att nästan alla flickor 

varit med och skrattat och spelat, vill nu många sitta på bänken som avbytare. Pojkarna börjar 

spela hårdare och deras intensitet blir högre. Samtliga lag har två flickor som avbytare när 

spelet börjar. Ingen protesterar när förutsättningarna för spelet förändras fast att det ser ut som 

om många tycker att det blev sämre. Flickan i det gråa linnet blir ännu mer inaktiv. Dock 

finns det händelser som bryter mot detta mönster som observeras under lektionen:  
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En flicka visar sitt stora missnöje när hon släpper in ett mål. 

”Vaa faan, NEJ!” och sedan slår hon klubban i marken.  
 

Att visa sin besvikelse och att ta spelet på ett sådant allvar är denna flicka ensam om inom sitt 

eget kön.  

 

Citatet ovan är färgat av missnöje och även språket förändras när spelformen gör det. Det 

förekommer mycket rop och skrik, främst från pojkarna. Vid spel med två mål och en boll 

ökar detta fenomen hos båda könen samt även att tonfallet i gruppen hårdnar och går från 

glada tillrop till allvarliga uppmaningar. En pojke ropar exempelvis under det pedagogiska 

spelet: ”Alla ska vara med.” Under spelet med två mål och en boll hörs en annan pojke ropa 

följande: ”Inga kärringmål!” Citaten ovan visar att ropens karaktär förändras när spelet gör 

det. Det andra citatet tycks innebära att eleverna uppmanas att inte skjuta några lösa skott mot 

mål. Skotten ska vara hårda som när pojkarna skjuter och inte lösa som ”kärringars”.  

 

När flickorna och pojkarna ska lära sig koreografin till den gruppdans som ska dansas 

uppmanas de av läraren att, vid en viss tidpunkt, se ut på olika sätt. Flickorna ska se snygga ut 

och pojkarna ska vara tuffa. En flicka kommenterar det på följande sätt: ”Fan heller att jag ser 

snygg ut!” Att flickor ska vara ”snygga” att se på och pojkar ska vara ”tuffa” är något som 

verkar vara självklart i denna gymnasieklass för det är bara en enda som opponerar sig, vilket 

ovanstående citat visar. Flickan protesterar högt mot denna uppmaning. 

 

Det finns även andra som skiljer sig från mängden. Två pojkar är duktiga på att dansa och en 

flicka vägrar att göra sitt bästa på salsalektionen: 

 

En av pojkarna som är duktig på fotboll och innebandy är också 

mycket duktig på salsa och svänger verkligen på höfterna. En 

flicka gör inget alls under dansen. Hon försöker inte och gör 

definitivt inte sitt bästa. En pojke talar om att han kan dansa 

salsa sedan innan, vilket syns.     

 

Det som inträffar när salsalektionen avslutas är att det bollspel som påbörjas innan lektionen 

fortsätter. Precis som innan lektionen deltar inga flickor i spelet:  

 

 22



Efter lektionen stannar 12 pojkar kvar för att fortsätta att spela 

fotboll. Ingen flicka stannar kvar. En av de pojkar som anser sig 

vara för sjuk för att kunna vara med på dansen är med och spelar 

fotboll. 

 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis visar resultatet av intervjustudien att pojkar tycker att det är roligare med 

bollspel än flickor. Eleverna har också en uppfattning om att pojkar i allmänhet har en positiv 

inställning till bollaktiviteter, eftersom de bland annat är duktiga på det. Flickor anses också 

tycka om bollspel, men inte i samma utsträckning. Orsaker till detta är exempelvis bollrädsla. 

Samtliga flickor tycker om dans och pojkarna tycker också att det är roligt men de känner sig 

inte bekväma i situationen. Alla respondenter tror att flickor är förtjusta i dans, eftersom de är 

bra på det. Pojkar anses uppfatta dans som ”bögigt” och löjligt. Dock menar några att könet 

inte har någon inverkan på om personen tycker om eller inte tycker om dans respektive 

bollspel.       

 

Resultatet av observationerna visar att flickors och pojkars roller skiljer sig åt i och med att 

flickorna intar en mer passiv roll medan pojkarna är mer aktiva. Detta fenomen syns tydligast 

innan lektionerna. Även kunskapsnivån hos båda könen varierar inom de olika aktiviteterna. 

Flickorna rådfrågar pojkarna under innebandylektionen och pojkarna får hjälp av flickorna 

med salsastegen. En annan intressant företeelse är de förväntningar på det motsatta könet som 

finns i klassen när det gäller utförandet av aktiviteterna. Det visar sig genom att flickorna får 

applåder när de gör mål och pojkarna får ovationer när de klarar dansstegen. Detta inträffar 

inte då motsvarande händer för det andra könet. Det går också att urskilja språkförändringar 

när förutsättningarna för innebandyspelet förändras, från glada utrop till allvarliga 

kommentarer. Händelser som bryter mot genussystemet uppkommer när en flicka visar 

aggressivitet och två pojkar lever sig in i dansen.  
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Ansträngningsgrad 
I denna andra del presenteras resultaten från pulsklockor och upplevd ansträngningsgrad från 

innebandy- och salsalektionen. Först förevisas resultaten av ansträngningsgrad mellan könen 

för att därefter följas av ansträngningsgrad inom könen.   

  

Mellan könen 

Under de två lektionerna, en i innebandy och en i salsa, som eleverna fick utföra bar nio 

flickor och nio pojkar pulsklocka. På innebandylektionen bar med andra ord arton elever 

pulsklocka med pulsband som mätte deras hjärtslag. Detta resulterade i att både 

genomsnittspulsen och den högst uppnådda pulsen mättes på varje elev, se tabell 1 nedan.  

 

Tabell 1. Snittpuls och högst uppnådda puls under innebandylektion. 

SNITTPULS HÖGST UPPNÅDDA PULS 
Flickor Pojkar Flickor Pojkar 

106 97 154 139 
123 121 164 168 
130 123 173 176 
130 125 174 182 
132 135 193 186 
141 138 196 188 

 148  188 
 

 
Tabell 1 ovan visar sex flickors och sju pojkars genomsnittspuls samt högst uppnådda puls 

under innebandylektionen. Tabellen åskådliggör att det inte finns någon skillnad mellan 

könen i snittpuls, eftersom flickornas och pojkarnas medelsnittpuls är 127 slag/min. Detta 

innebär att flickor och pojkar ansträngde sig lika mycket under lektionen. Även den 

genomsnittligt högst uppnådda pulsen hos flickor och pojkar är nästintill lika, 176 respektive 

175 slag/min. Under lektionen uppkom dock ett internt bortfall på fem elever, varav tre 

flickor och två pojkar. Detta berodde på att fem klockor inte fungerade. 

 

Lektionen avslutades med att eleverna fick uppskatta sin ansträngningsgrad utifrån 

Borgskalan. Resultatet visas i nedanstående figur.  
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Figur 1. Uppskattad ansträngningsgrad efter innebandylektion. 

 

Figur 1 ovan visar tolv flickors och tretton pojkars uppskattade ansträngningsgrad under 

uppvärmningen (uppv) och huvudövningen (hövn). Figuren visar att flickorna anser att 

ansträngningsgraden i huvudsak under uppvärmningen är lätt, medan pojkarna tycker att den 

är mycket lätt. Huvudmomentet har i genomsnitt en högre ansträngningsgrad både hos flickor 

och hos pojkar, där båda könen påvisar att det är något ansträngande. Det var två flickor som 

deltog under lektionen som inte uppskattade sin ansträngningsgrad. 

 

Om vi istället ser till salsalektionen där arton flickor och pojkar bar pulsklocka fick vi även 

här fram genomsnittspulsen samt den högst uppnådda pulsen på eleverna, se tabell 2. 

 

Tabell 2. Snittpuls och högst uppnådda puls under salsalektion. 

SNITTPULS HÖGST UPPNÅDDA PULS 
Flickor Pojkar Flickor Pojkar 

102 103 123 117 
103 105 129 132 
105 109 131 136 
111 119 138 142 
113 127 157 155 
129 135 157 165 
136 145 164 166 
138  170  

 

I tabell 2 ovan kan vi se åtta flickors och sju pojkars genomsnittliga puls samt deras högst 

uppnådda puls under salsalektionen. Tabellen åskådliggör att pojkarnas medelsnittpuls ligger 
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en aning högre än flickornas. Medelsnittpulsen hos flickorna blir 117 slag/min i förhållande 

till pojkarnas 120 slag/min. Om vi istället ser till den genomsnittligt högst uppnådda pulsen 

kan vi se att flickor och pojkar ligger ungefär lika på 146 respektive 145 slag/min. På denna 

lektion framkom tre interna bortfall där en flickas och två pojkars klockor ej fungerade. 

 

Även denna lektion fick eleverna uppskatta sin ansträngningsgrad. Figuren nedan redovisar 

resultatet. 
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Figur 2. Uppskattad ansträngningsgrad efter salsalektion. 

 

I figur 2 ovan åskådliggörs fjorton flickors och tio pojkars uppskattade ansträngningsgrad 

under uppvärmningen (uppv) och huvudövningen (hövn). Figuren visar att både flickorna och 

pojkarna anser att den upplevda ansträngningsgraden i huvudsak under uppvärmningen är 

extremt lätt. Huvudmomentet åskådliggör att både flickor och pojkar uppskattar att deras 

ansträngningsgrad är mycket lätt. Det var en pojke som inte uppskattade sin 

ansträngningsgrad under huvudmomentet, utan endast under uppvärmningen, samt en pojke 

som uppfattade frågorna fel.   

 

Inom könen 

Skillnaden i snittpuls inom könen under en innebandylektion kan ses i tabell 1. Där finns en 

spridning mellan flickorna när det gäller genomsnittspulsen där det går från 106 till 141 

slag/min. Även hos pojkarna kan en differens urskiljas som dessutom är större, från 97 till 

148 slag/min. Dessutom skiljer sig den genomsnittligt högst uppnådda pulsen mellan 
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flickorna på innebandylektionen, där resultatet är mellan 154 och 196 slag/min. Pojkarnas 

genomsnittligt högst uppnådda puls skiljer sig mycket under lektionen, från 139 till 188 

slag/min. 

 

Även Borgskalan visar en tydlig spridning inom könen, se figur 1. För flickornas del finns det 

en stor spridning på uppskattningen av ansträngningsgraden på uppvärmningen, där svaren 

varierar från extremt lätt till ansträngande. Även för pojkarna är differensen stor, från extremt 

lätt till något ansträngande. Huvudmomentet visar också en stor spridning inom könen. 

Flickornas uppskattade ansträngningsgrad varierar från lätt till mycket ansträngande. 

Pojkarnas differens är mellan mycket lätt ända upp till extremt ansträngande.  

 

Spridningen inom könen angående snittpulsen visar sig även på salsalektionen, se tabell 2. 

Flickornas ligger på en puls mellan 102 och 138 slag/min, medan pojkarnas skillnader i puls 

är mellan 103 och 145 slag/min. Den genomsnittligt högst uppnådda pulsen visar också en 

stor spridning, där flickornas går från 123 till 170 slag/min och pojkarnas från 117 till 166 

slag/min. 

 

Borgskalan, se figur 2, anger att det finns en stor spridning mellan flickorna i uppskattad 

ansträngningsgrad under uppvärmningen, från extremt lätt till lätt. Pojkarnas differens är 

något större, från extremt lätt ända upp till något ansträngande. Under huvudmomentet är 

spridningen stor mellan flickorna, från extremt lätt till ansträngande, medan pojkarnas 

differens är liten, från extremt lätt till lätt.   

 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis är skillnaden mellan könen i båda momenten väldigt liten. I innebandy 

har flickor och pojkar samma genomsnittspuls och nästintill samma genomsnittligt högst 

uppnådda puls. Under salsalektionen är flickornas medelsnittpuls något lägre än pojkarnas 

och den genomsnittligt högst uppnådda pulsen är lika för båda könen.   

 

Skillnaden i upplevd ansträngningsgrad skiljer sig inte heller särskilt mycket mellan könen 

där flickorna upplever innebandyuppvärmningen som en aning mer ansträngande än pojkarna. 

Huvudaktiviteten, själva innebandyspelet, är båda könen överens om att det är något 
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ansträngande. Under salsan skiljde sig inte den upplevda ansträngningsgraden mellan könen 

alls. Alla upplever uppvärmningen som extremt lätt och huvudaktiviteten som mycket lätt. 

 

Resultatet visar främst att skillnaderna inom könen är stora. För flickorna som grupp på 

innebandyn är spridningen mellan 106 och 141 slag/min och för pojkarna mellan 97 och 148 

slag/min. Även den genomsnittligt högst uppnådda pulsen skiljer sig mycket inom könen, för 

flickornas del från 154 till 196 slag/min och från 139 till 188 slag/min för pojkarna. Salsan 

har också stora skillnader inom könen i snittpuls där flickornas spridning går från 102 till 138 

slag/min, medan pojkarnas är från 103 till 145 slag/min. Differensen i högst uppnådda puls är 

något större mellan flickorna, från 123 till 170 slag/min, än mellan pojkarna, från 117 till 166 

slag/min. 

 

Skillnaden i den upplevda ansträngningsgraden är också större inom könen under både 

innebandyn och salsan. Under innebandyns uppvärmning upplever flickorna allt från extremt 

lätt till ansträngande. Pojkarna har en liten spridning, från det allra lättaste till lätt. Flickorna 

har en mindre spridning under huvudmomentet i innebandy, från lätt till mycket 

ansträngande, medan pojkarnas är större, från mycket lätt till extremt ansträngande. Under 

salsan är flickornas differens inte lika stor under uppvärmningen, från extremt lätt till lätt i 

förhållande till pojkarnas upplevda ansträngningsgrad, från det lättaste till något 

ansträngande. Under huvudmomentet är spridningen för flickorna från extremt lätt till 

ansträngande och för pojkarnas del går det från det lättaste till lätt.    
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Sammanfattande diskussion 
Syftet med studien var att undersöka gymnasieelevers föreställningar om samt deras fysiska 

ansträngning inom bollspel och dans ur ett genusperspektiv. I detta kapitel kommer de resultat 

som erhållits att diskuteras utifrån frågeställningarna, aktuell forskning samt Hirdmans 

genusteori.  

 

Sammanfattning av resultaten 
Intervjustudiens viktigaste resultat visar att pojkarna i vår studie uppskattar bollspel mer än 

flickorna, medan de i sin tur tycker mer om dans än pojkarna. En vanlig uppfattning som 

framkommer bland våra intervjuade är att de tror att pojkar tycker om bollaktiviteter och att 

flickor är förtjusta i dans. En anledning till detta menar de är att flickor och pojkar är bra på 

sina respektive idrotter. Orsaker till att flickorna respektive pojkarna känner sig otrygga i 

bollspel respektive dans är för att de bland annat känner rädsla för situationen. Några få 

respondenter anser att det är individen och inte könet som bestämmer vilken aktivitet som 

uppskattas mest.       

 

Många olika fenomen kan urskiljas under observationerna. Innan lektionerna startar i både 

innebandy och salsa skiljer sig könens uppförande åt på ett likartat sätt. Flickorna sitter stilla 

på bänkar och pratar, medan pojkarna är aktiva och rör sig runt i salen med boll. När 

innebandylektionen startar kan en skillnad i kunskapsnivå märkas då flickorna rådfrågar 

pojkarna om utrustning samt att pojkarna uppfattas som mer trygga i situationen med klubba 

och boll. Under salsalektionen däremot upplever observatören att det sprider sig en känsla av 

säkerhet hos flickorna, då de ger pojkarna råd och instruktioner om exempelvis stegen. Men 

när själva gruppdansen utförs presterar båda könen likadant, dock är fler flickor bättre på att 

dansa. Det finns två pojkar som skiljer sig från de övriga pojkarna genom att kraftigt vicka på 

höfterna, leva sig in i dansen och behärska dansstegen. Under båda lektionerna belönas bra 

prestationer. Flickor som gör mål på innebandyn och pojkar som klarar danssteg får applåder. 

Dock ges ingen uppmärksamhet till målgörande pojkar eller flickor som utför 

danskoreografin korrekt.  

 

De pedagogiska reglerna med flera mål och bollar medför protester från pojkar och flera 

gånger kommer frågan om när ”riktig innebandy” ska spelas. När förutsättningarna för 

innebandyspelet förändras från fyra till två mål, det vill säga i likhet med det ”riktiga spelet”, 
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ändras även elevernas inställning. Pojkarnas språk blir grövre och spelet hårdnar. Rop som att 

alla ska vara med förändras till att inga ”kärringmål” tillåts. Många flickor går från att vara 

glada och delaktiga till att vilja sitta på bänken som avbytare och att vara inaktiva på plan. 

Men ingen flicka protesterar mot detta spel. Dock finns det flickor som lever sig in i spelet 

och en slår klubban i golvet och svär.  

 

Under lektionerna bär vissa elever pulsklockor. Sammanställningen av data visar att 

skillnaden i medelsnittpuls mellan könen är obefintlig i innebandyn och under salsalektionen 

skiljer endast tre slag/min. Även ansträngningsgraden vid huvudaktiviteten upplevs likvärdigt 

hos båda könen under båda aktiviteterna. Innebandyn uppfattas som något ansträngande och 

salsan som mycket lätt.  

 

Skillnaden är desto större inom könen både när det gäller medelsnittpuls och upplevd 

ansträngningsgrad. På innebandylektionen och under salsan är spridningen stor för både 

flickorna och pojkarna. Den upplevda ansträngningsgraden under huvudövningen varierar för 

flickor i innebandy från lätt till mycket ansträngande och i salsan från extremt lätt till 

ansträngande. För pojkarnas del är skillnaden i innebandyn från mycket lätt till extremt 

ansträngande och i salsan från extremt lätt till lätt.      

 

Metoddiskussion 
Läsaren bör ha i åtanke att de observationer som har genomförts endast utgår från en enda 

klass under två lektionstillfällen. Med detta menar vi att de resultat som framkommit är 

specifikt för denna elevgrupp. Dock tror vi att dessa elever visar upp en bild av hur de 

föreställningar som finns i dagens samhälle präglar skolmiljön. Under lektionerna bar arton 

elever pulsklockor, vilket vi ser som en begränsning, då vi gärna hade sett att fler hade burit 

klockor. Det visade sig även efteråt att några klockor inte fungerade och då hade det varit bra 

om fler snittpulser hade kunnat registreras för att stärka studiens relevans. Tyvärr fanns det 

inte fler klockor att låna när vi behövde dem, vilket vi kommer att ta med oss inför framtida 

projekt.  

 

En annan företeelse som kan ha påverkat resultatet är att det är svårt att veta hur exakt 

pulsklockorna visade, eftersom de påverkas av andra klockor och eleverna rörde sig mycket 

nära varandra i början och slutet av varje lektion. Även denna lärdom drar vi nytta av. Vi 
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tycker ändå att de data, som pulsklockorna har givit, tydligt visar hur eleverna överlag har 

ansträngt sig under lektionerna. Den metod som vi upplevde att eleverna hade svårt att förstå 

sig på var Borgskalan, då alla kanske inte begrep hur de skulle uppskatta sin egen 

ansträngningsgrad. Vi tror att några missförstod genom att uppskatta hur rolig de tyckte att 

aktiviteten var, trots att vi förklarade noggrant hur de skulle gå tillväga. Den elev som vi 

uppenbart såg missförstod frågorna har vi uteslutit ur resultatet. Dock anser vi att elevernas 

uppskattning går att använda, vilket vi grundar i att det är deras egna föreställningar om hur 

de själva upplever sin ansträngning, det vill säga en subjektiv uppfattning.   

 

De två lektionerna som genomfördes har vi själva lagt upp, vilket vi i efterhand kan se som en 

begränsning. Med detta menar vi att vår påverkan på lektionsinnehållet har varit för stor för 

att kunna jämföra innebandy- och salsalektionerna. Om någon annan hade satt ihop 

lektionerna och hållit i dem hade detta lett till att vi även hade kunnat göra en jämförelse 

mellan de olika aktiviteterna.  

 

Intervjuerna har genomförts på totalt tio elever, vilket kan ses som ett väldigt litet urval. Vi 

tror dock att dessa elever representerar klassen, då vi utifrån observationerna har valt ut elever 

som var aktiva respektive mindre aktiva inom båda könen och i båda aktiviteterna.  

 

Vi har använt triangulering som ett tillvägagångssätt för att säkra vårt insamlade material. 

Våra fyra datainsamlingsmetoder har tillfört olika kunskaper, men även inspirerat varandra. 

Läsaren bör ha i åtanke att studien inte är representativ för alla skolor och alla flickor och 

pojkar, utan att detta är undersökning som är unik för denna klass och dessa elever.  

 

Kulturell överlagring 
Kulturell överlagring är de föreställningar som reglerar hur förhållandet mellan en kvinna och 

en man bör se ut, där till exempel bollsport förknippas med män och dans med kvinnor. De 

svar som framkommer av intervjustudien indikerar just detta, att olika idrottsaktiviteter anses 

tillägnade olika kön, vilket även Larsson menar. Pojkarna tycks föredra bollspel framför dans, 

medan flickorna anses tycka bättre om dans i förhållande till bollspel. Däremot är det viktigt 

att poängtera att pojkarna inte har en negativ inställning till dans, vilket Redelius bekräftar i 

sin studie. Dock tror vi att pojkarna i vår undersökning skulle välja bollspel om valet stod 

mellan dessa två aktiviteter. Pojkarna och de flickor som utövar bollspel på fritiden upplever 

 31



en större säkerhet och trygghet inom denna aktivitet, vilket gör att de får en positiv känsla för 

och vill utöva den. Flickorna i vår intervjustudie tycker överlag att bollspel är roligt och denna 

åsikt styrker NU03-studien genom att redovisa att denna aktivitet hamnar som nummer två, då 

flickor väljer att delta i idrott och hälsaundervisningen. Trots detta upplever vissa flickor 

rädsla för att skadas av bollen eller av andra deltagare, vilket Larssons studie styrker. Från 

hans intervjustudie framkommer det att detta skulle bero på att det anses okvinnligt att skada 

sig, men ingen av våra respondenter nämner denna anledning. Vi tror däremot att det kan vara 

en bakomliggande orsak till rädslan för att skada sig, men att flickorna i vår studie har svårt 

att förklara varför. Däremot uppmärksammas, i vår studie, Larssons åsikt om att flickor har 

mindre erfarenhet inom bollspel, då uppfattningar om att flickor är mer vana att hålla på med 

andra aktiviteter uppkommer. Vore det kanske bättre med särundervisning för att flickorna 

ska kunna få möjlighet att utvecklas inom bollspel? Detta är ingenting som vår studie tar upp, 

men det är ett intressant ämne för vidare forskning.  

 

Anledningen till att ovanstående resultat framkommer kan förklaras med hjälp av Hirdmans 

teori om isärhållandet av kön, där flickors och pojkars handlingar och beteenden skiljs åt 

redan från födseln. Bollspel anses vara en manlig aktivitet och dans upplevs som kvinnlig 

enligt Larsson. Därför håller flickor och pojkar i hög grad på med de idrotter som anses passa 

respektive kön, annars skulle risken att uppfattas som avvikande uppkomma. Men ingen regel 

utan undantag, då vissa respondenter inte följer detta mönster. I intervjuerna framkommer det 

att fler flickor numera spelar boll på olika sätt samt att det är mer tillåtet för pojkar att tycka 

om att dansa. Vi tror utifrån detta att utvecklingen går framåt och att fenomenet bli mer 

accepterat. En orsak som vi tror ligger till grund för flickors ökade bollspelsintresse är att de 

kvinnliga idrottsutövarnas framgångar inom framför allt fotboll och ishockey. Media lyfter 

idag fram dessa kvinnliga profiler mycket mer än tidigare, vilket gör att idrotten når ut till fler 

unga flickor. Pojkars ökade dansintresse menar vi kan grunda sig i att media har producerat 

teveprogram såsom Floorfiller och So you think you can dance? där yngre män visar upp sina 

talanger inom dans, vilket skapar en positiv inställning till pojkars och unga mäns 

dansintresse. Dessa program hjälper till att bygga upp en helt ny attityd hos den yngre 

generationen i förhållande till dans. Det skulle vara av intresse att forska vidare på hur media 

påverkar dagens ungdomar till val av idrottsaktiviteter.   

 

Respondenterna i vår undersökning har precis de föreställningar om kön som Hirdman tar 

upp. De tror, liksom Larssons intervjupersoner, att flickor vill dansa och att de tycker att det 
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är roligt. I vår studie nämner flickorna själva aktiviteten dans, vilket de inte gör i Larssons 

intervjuer. Detta beror på att vi konkret ställde frågan om vad de tycker om dans. 

Anledningarna som framkommer till varför pojkar inte tros tycka om dans är för att det anses 

”fånigt” och ”bögigt”. Fundberg förklarar denna företeelse med att pojkar jämför sig med 

något som inte är önskvärt. Genom att betona motsatsord som dessa lär sig pojkar hur de ska 

uppföra sig som en ”riktig man”. En av de viktigaste arenorna, där denna företeelse sker 

verkar vara inom idrotten. Även Fagrell belyser fenomenet att gå från pojke till man, vilket 

också en av våra intervjuade illustrerar med uttalandet att pojkar vill bli som fotbollsstjärnor.  

 

Det är även viktigt att poängtera att det faktiskt är två intervjupersoner som egentligen inte 

riktigt vet vad andra flickor och pojkar tycker om de olika aktiviteterna. Dessa anser att det 

beror på individen om det är roligt eller inte. Det är svårt att säga om deras svar har sin grund 

i att de inte har någon föreställning om kvinnligt och manligt eller om det faktiskt är deras 

ståndpunkt att allas åsikter är unika och inte beroende på kön.  

 

Social integration 
Social integration innebär att kön delas upp i olika kategorier utifrån förväntningarna som 

existerar, till exempel menar vi att det finns föreställningar om att kvinnor arbetar som 

sjuksköterskor och män som läkare. Innan lektionernas start observeras en stor skillnad i 

flickornas och pojkarnas uppförande. Pojkarna springer omkring och spelar boll, medan 

flickorna sitter stilla och pratar, vilket kan förklaras av Wilmore och Costill som menar att 

pojkar uppmuntras till att vara mera aktiva än flickor. Detta är ett resultat av genussystemets 

isärhållande som strävar efter att hålla de båda könen skilda från varandra genom dolda regler 

för hur flickor och pojkar ska uppföra sig.  

 

Vid presentation av lektionsinnehållet vid innebandy respektive dans skiljer sig även 

flickornas och pojkarnas reaktioner åt. Flickorna är likgiltiga till bollspelet, medan de har en 

uttalad positiv inställning till dansen. För pojkarnas del upplevs innebandyn som något 

mycket positivt och ingen av dem är negativt inställd till salsan, vilket Redelius också 

kommer fram till i sin studie. Flickornas och pojkarnas olika inställningar till dans och 

bollspel kan grunda sig i att de känner en trygghet respektive otrygghet i olika aktiviteter. 

Flertalet av flickorna känner sig osäkra i samband med bollspel, och eftersom denna aktivitet 

är frekvent förekommande, enligt Lundvall, Meckbach och Thedin Jakobsson, kan deras 
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likgiltighet uppstå ur detta. När däremot dans kommer på schemat känner flickorna en större 

säkerhet i situationen. Pojkarna känner sig trygga med bollspel, vilket studien NU03 styrker, 

och därför skapas positiva känslor när aktiviteten ofta äger rum. Frågan, som kommer från en 

pojke, om salsalektionen ska avslutas med fotboll kan vara en följd av detta. Däremot 

upplever pojkarna en otrygghet gentemot dans, eftersom detta är en aktivitet som de inte har 

så stor kännedom om. Allt detta kan bero på att aktiviteterna är könsmärkta, där dans 

fortfarande upplevs, enligt Fagrell, som lite ”fånigt” för pojkar att hålla på med samt att 

bollspel fortfarande uppfattas, enligt Larsson, som en manlig aktivitet. Idrott och 

hälsaundervisningen verkar starkt influerad av aktiviteter som anses manliga, vilket gör att det 

är viktigt att diskussionen kring genus inom ämnet fortgår och starkt lyfts fram. Valet av 

denna form av aktiviteter missgynnar överlag alla elever och därför är det angeläget att som 

idrottslärare se undervisningens innehåll ur ett större perspektiv. Vi tycker att mer fokus bör 

läggas på att använda fler pedagogiska utmaningar i idrott och hälsaundervisningen, eftersom 

vi tror att fler elever då kan fångas upp. Ett intressant ämne att studera vidare är vilka 

föreställningar om kvinnligt och manligt som finns hos dagens idrottslärare och hur det 

påverkar undervisningens innehåll. 

 

En annan följd av att innebandy upplevs som en manlig idrott är att flickornas och pojkarnas 

kunskapsnivå i vår studie skiljer sig åt. Fagrell menar att pojkar har större kompetens i 

bollspel, vilket observationen visar då flickorna bland annat rådfrågar pojkarna om klubbans 

vinkel. Detta syns även under både övningen och det ”riktiga spelet”, där pojkarna har bättre 

teknik, högre intensitet och är mer aktiva, medan många flickor blir stillastående och backar 

tillbaka. Trots detta har både flickorna och pojkarna en medelsnittpuls på 127 slag/min och 

dessutom uppskattar flickorna sin egen ansträngningsgrad i innebandyn lika högt som 

pojkarna. Å ena sidan visar pulsklockorna samt elevernas skattningar att det i vår studie inte 

finns några skillnader i ansträngningsgrad mellan könen, men å andra sidan åskådliggör 

observationen motsatsen. Ekbloms, Ekbloms och Oddssons forskning uppvisar samma sak 

som vi har observerat, att det finns stora skillnader mellan könen. De kommer fram till att 

pojkar har en högre prestationsförmåga i styrka och kondition och även Westerståhl menar att 

pojkarna har en högre intensitet. Skillnaden mellan flickors och pojkars fysiska kapaciteter 

beror, enligt Wilmore och Costill, på att under och efter puberteten förändras flickors livsstil 

och de får dessutom en lägre muskelutveckling samt en högre fettlagring. Stora variationer 

inom könen kan också upptäckas i vår studie, då spridningen i snittpuls är stor inom 

respektive kön. Även elevernas upplevda ansträngningsgrad pekar på detta, där det inom 
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respektive kön finns en stor differens. Vi tror att orsakerna till att skillnaderna inom kön är så 

stora kan vara att ungdomar i denna ålder har kommit olika långt i utvecklingen samt att deras 

idrottsintressen på fritiden har stor betydelse. Elever som idrottar utanför skolan, menar vi, 

har ofta bättre förutsättningar i idrott och hälsaundervisningen, än de som aldrig rör på sig. 

Denna forskningsansats hade varit intressant att granska vidare. 

 

Under det pedagogiska spelet ökar flickornas förutsättningar genom att de syns mer och att de 

verkar tycka att det är roligare. Detta kan bero på att spelet genererar ett lägre tempo samt att 

fokus inte ligger på någon enskild individ. När de pedagogiska reglerna används, för att alla 

ska kunna delta på sina egna villkor, kommer några av pojkarna med invändningar. Men 

ingen kommer med protester under det ”riktiga spelet”, med Riksidrottsförbundet regler, trots 

att pojkarna dominerar och flickorna blir mer inaktiva. Detta anser vi har sin grund i att 

flickor och pojkar är vana vid att utöva sin aktivitet med andra inom sitt eget kön på fritiden, 

samt att media förmedlar en viss bild av hur idrotter ska fungera. När de sedan som elever 

kommer till idrott och hälsaundervisningen och ska delta i olika idrotter, tror vi att de har en 

föreställning om att det ska vara som i deras föreningar. En pojke slänger ur sig 

kommentaren: ”Inga kärringmål!” Enligt Fundberg är detta ett sätt att, inom idrotten i 

Riksidrottsförbundets regi, lära pojkarna hur en man ska bete sig i olika situationer genom att 

betona motsatsen. Uttrycket talar om hur pojkarna inte ska spela eller uppföra sig på plan. 

Tonvikten som ligger i uttalandet att inte skjuta som en kärring innebär enligt oss att skotten 

ska vara hårda och distinkta. Frasen, som pojken i vår intervjustudie uttrycker, har han 

förmodligen lånat från sin egen idrottsklubb. Det vore intressant att närmre studera om det 

pedagogiska spelet och Riksidrottsförbundets spelformer genererar olika effekter, lärande och 

eventuellt hur dessa inverkar på eleverna. 

 

Denna självsäkerhet som pojkar skapar verkar våra manliga respondenter inneha under 

innebandylektionen, vilket grundar sig i deras trygghet och höga kunskapsnivå inom denna 

idrott. Flickornas självsäkerhet utstrålas under salsan, men den tror vi enbart beror på 

trygghet. Detta tror vi beror på att observationen visar att nivån på flickornas och pojkarnas 

utförande är likartad. Vi vill här poängtera att det är många flickor och pojkar som är duktiga 

på att dansa, men minst lika många som har svårigheter med det. Trots detta verkar många 

flickor ändå uppleva en form av trygghet som kommer från klassens föreställning om att dans 

är något som flickor ska behärska, vilket vi bygger på att de ger pojkarna råd om hur stegen 

ska utföras. De förväntningar som finns på det motsatta könet i klassen visar också på en 
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förförståelse för hur de olika könen ska uppföra sig. Detta tydliggörs när det jublas då 

pojkarna klarar stegen i danskoreografin och när applåder utdelas till flickorna när de gör mål. 

När respektive kön klarar av något som de inte förväntas göra så uppmärksammas det. Då 

flickorna klarar dansstegen eller när pojkarna gör mål är det ingen som kommenterar det. 

Detta tror vi kan bero på att dans anses vara något feminint som flickor ska behärska. Likaså 

verkar det vara naturligt att pojkar är duktiga på innebandy, eftersom det uppfattas som en 

manlig idrott. Detta bekräftar Larssons uttalande om att idrotter är könsmärkta. 

 

Flickorna i vår studie har inte den kunskapsnivå som föreställningarna i klassen visar. Deras 

och pojkarnas ovana vid dans kan därför vara en förklaring till att den genomsnittliga 

hjärtfrekvensen, i jämförelse med Ekbloms och Nilssons studie (140 slag/min), var låg. 

Flickorna hade 117 slag/min och pojkarna 120 slag/min. Detta stämmer också överens med 

vad eleverna själva tror när de uppskattar sin egen ansträngningsgrad. Dessutom observeras 

det att båda könen har samma låga intensitetsgrad, vilket kan bero på att det är en aktivitet, 

enligt Lundvall, Meckbach och Thedin Jakobsson, som väldigt sällan förekommer på 

idrottslektionerna. Om eleverna hade haft en större vana vid dans hade kanske 

rörelseaktiviteten varit större, liksom att de kanske inte hade upplevt situationen som pinsam 

eller besvärlig. Precis som innebandy- visar salsalektionen att det inte finns någon skillnad i 

fysisk ansträngningsgrad mellan könen. Däremot uppvisas skillnader inom könen under 

salsan, där stora differenser i snittpuls kan noteras hos flickor respektive pojkar. Även deras 

upplevda ansträngningsgrad förevisar detta. Det vore intressant att forska vidare på hur 

ansträngningsgraden mellan olika aktiviteter skiljer sig samt hur detta inverkar på flickors och 

pojkars aktivitetsgrad. 

 

Vi vill även starkt belysa att det finns både flickor och pojkar som bryter mot genussystemet. 

En flicka visar sin tävlingsinstinkt under bollspelslektionen, genom att slå klubban i marken 

och bli arg över att ha släppt in ett mål. Detta går emot föreställningen, som i viss mån lever 

kvar, om att det inte är helt accepterat för kvinnor att tävla, vilket Fagrell påvisar i sin studie. 

Under salsalektionen är det framför allt två pojkar som utmärker sig genom att de är mycket 

följsamma och dansanta. I intervjun framkommer det även att dessa håller på med dans på 

fritiden, vilket kan förklara deras danssäkerhet. Det finns en stark känsla under salsalektionen 

av att alla är glada och tycker att det är roligt att dansa, eftersom mycket skratt hörs i salen. Vi 

tycker att det stödjer det som vi tidigare har diskuterat om att könsöverskridande 

idrottsdeltagande idag är mer accepterat. Att välja en dansform som ligger rätt i tiden tror vi 
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också har stor betydelse för hur eleverna uppfattar aktiviteten. Vårt val av salsa och 

tillhörande musik kan ha påverkat studien på så sätt att de kände igen sig, eftersom dansstilar 

som salsa blir mer och mer populärt. Hade vi istället valt en klassisk styrdans (foxtrot eller 

vals) kanske elevernas beteende hade sett annorlunda ut.  

 

Slutsats 
Föreställningarna säger att pojkar är duktiga på bollspel och flickor är bra på dans. Eleverna i 

vår studie bekräftar att pojkarna är mer positiva till samt känner en större trygghet i innebandy 

än flickorna. Inom salsan verkar det som att gränserna håller på att suddas ut, där båda könen 

tycker dans är roligt. Elevernas olika kunskapsnivåer inom bollspel och dans samt den 

biologiska mognaden gör att det i vår studie är större skillnad inom än mellan kön i 

ansträngningsgrad. Det visar att alla kvinnor och män är unika och att det därför är skillnad på 

dig och mig, men det är samhällets föreställningar om kön som gör att det är särskild skillnad 

på dig.  
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Bilaga 1 
 
KÄLL- OCH LITTERATURSÖKNING 
 
Frågeställningar:  

• Hur uppfattar flickor och pojkar bollspel och dans? 

• Hur tror flickor och pojkar att andra individer upplever bollspel och dans? 

• Hur beter sig flickor och pojkar under en lektion i bollspel respektive dans? 

• Är det någon skillnad i ansträngningsgrad mellan respektive inom kön i bollspel och 

dans? 

 
VAD?  
Ämnesord Synonymer 
idrott  
genus  
fysisk aktivitet 
dans 
bollspel 
pulsklocka 
ansträngningsgrad 
skola 

idrottslektioner  
kön, flickor och pojkar 
fysisk ansträngningsgrad 
salsa 
innebandy 
 
 
gymnasieskola 

 
VARFÖR? 
Vi har valt ovanstående ämnesord för att hitta böcker som behandlar vårt ämne och som kan ge oss en 
bild av hur dagens forskning ser ut. De generella ämnesorden valde vi för att utvidga vårt sökområde, 
medan de specifika användes för att avgränsa.  

 
HUR? 
Databas Söksträng Antal  

träffar 
Antal relevanta 
träffar 

GIH biblioteket 
 
Libris 
 
Artikelsök 

idrott +genus 
fysisk aktivitet +genus 
idrott *flickor 
idrott *pojkar 
idrott OCH genus 

102 
6 
44 
31 
7 

11 
1 
3 
2 
2 

 
KOMMENTARER:  
Vi tycker att det gick bra att hitta material om framför allt genus, flickor och pojkar samt 
idrottsundervisningen. Biblioteket på GIH har hjälpt oss i många situationer. Dock var det svårare att 
hitta information om ungdomars fysiska ansträngningsgrad.  

 

 



Bilaga 2 
 

INNEBANDYLEKTIONSPLANERING 

 

Uppvärmning 

Tunnelkull – en kullare, när en elev blir kullad ställer denne sig bredbent och för att bli fri 

måste en kamrat krypa igenom dennes ben.  

 

Övning 

Kombinerad passnings- och skottövning – hälften av eleverna på varje sida, hälften av dessa 

på varje sida av målet. 

 

1
2 

4 

3 

5

innebandymål 

elev 

kon 

löpväg 

passning av boll 

skott 

A

 
1. A löper upp till konen. 

2. A rundar konen. 

3. B passar bollen till A. 

4. A tar emot bollen. 

5. A skjuter på mål. 

 

 



Upprepa fast åt andra hållet, vilket innebär att B löper runt konen och får en passning av C. B 

skjuter sedan på mål. Eleverna som står på andra sidan salen gör exakt likadant.  

  
Pedagogiskt spel  

Fyra mål och fyra innebandybollar – eleverna delades upp i tre lag. Två lag spelade mot 

varandra där de skulle försvara två mål och samtidigt göra mål på två mål med fyra bollar. 

Det lag som inte spelade för tillfället fick göra tio sit-ups, tio armhävningar och tio upphopp.  

 
Match 

Två mål och en boll – samma tre lag som ovan men med endast sex spelare på varje lag vilket 

innebar att vissa blev avbytare. Det lag som vilade fick göra samma styrkeövningar som ovan 

igen. 

 

Nedvarvning  

Stretching – de muskler som använts under lektionens gång stretchades. 

 



Bilaga 3 
 

SALSALEKTIONSPLANERING 

 

Uppvärmning 

Danskull – en kullare, när en elev blir kullad gör denne något dansrörelse, för att bli fri måste 

någon kamrat komma och härma den kullades rörelse. 

 

Övning 

Grundsteg – eleverna övar i en stor ring på grundstegen i salsa, vilket innebär steg fram och 

tillbaka, steg åt sidan samt steg bakom för att öppna upp. 

 

Dans 

Två och två - eleverna går ihop flicka och pojke så långt det räcker för att öva de olika 

grundstegen. Först övas steget som går fram och tillbaka, följt av sidstegen och avslutningsvis 

öppna upp steget. Eleverna får även lära sig en snurr efter tredje öppna upp steget. De håller 

upp händerna framför sig som fattning. 

 

Koreografi 

Salsakoreografi - alla elever dansar tillsammans två och två, och utför de rörelser som hör till 

koreografin och musiken.  

 

Nedvarvning 

Stretching – eleverna stretchar de muskler som använts under lektionen. 

 



Bilaga 4 
 

BORGSKALAN   OMARBETAD  
BORGSKALA 

      
  
7 Extremt lätt   1   
  
8    2   
 
9 Mycket lätt   3   
 
10    4   
 
11  Lätt   5   
 
12    6   
 
13 Något ansträngande  7   
 
14    8   
 
15 Ansträngande  9   
 
16    10   
 
17 Mycket ansträngande  11   
 
18    12   
  
19 Extremt ansträngande  13   
 

 

Vid redovisning av resultaten har den omarbetade Borgskalans nivåer sammanförts enligt 

följande: 1, 2-3, 4-5, 6-7, 8-9, 10-11 samt 12-13.

 



Bilaga 5 

 

OBSERVATIONSOMRÅDEN 

 

1. Elevernas attityder till dans respektive bollspel. 

 

2. Varför rör eleverna på sig? 

 

3. Varför rör eleverna inte på sig? 

 

4. På vilket sätt är eleverna fysiska aktiva?  

 

5. Skillnader mellan kön? 

 

 



Bilaga 6 
 

INTERVJUFRÅGOR 

 

1. Vad tycker du om bollspel på idrottslektionerna? Varför? 

 

2. Vad tror du flickor respektive pojkar tycker om bollspel på idrottslektionerna? Varför? 

 

3. Vad tycker du om dans på idrottslektionerna? Varför? 

 

4. Vad tror du flickor respektive pojkar tycker om dans på idrottslektionerna? Varför? 

 

 



Bilaga 7 

 
MISSIVBREV 

 

2006-09-12 

Till vårdnadshavare för elev i klass X 

 
Hej, 

 

under tre tillfällen i höst kommer eleverna i klass X att observeras vad de gör under lektioner i 

ämnet Idrott och hälsa. Dessutom kommer de elever som vill bli intervjuade och bära 

pulsklockor. 

 

Detta ligger till grund för en C-uppsats på Lärarprogrammet vid Gymnastik- och 

idrottshögskolan (GIH). Några frivilliga elever kommer även att bli intervjuade.  

 

De forskningsetiska reglerna kommer att följas mycket noggrant. Alla elever är anonyma och 

kan när som helst avbryta sin medverkan.  

 

Om du som vårdnadshavare har någon fråga eller invändningar mot att ditt barn medverkar 

kontakta Béatrice Gangnebien xxxx - xx xx xx före den 26 september 2006. 

 

Med vänliga hälsningar 

Béatrice Gangnebien och Helena Makkonen 

Gymnastik- och idrottshögskolan 
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