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Abstract 

Inom idrottens värld råder skillnader mellan kön gällande förväntningar på egenskaper. 

Historiskt har män setts som det starkare könet av såväl genetiska som sociokulturella skäl. På 

grund av sociokulturella förväntningar har män tidigt strävat efter att bli fysiskt starkare för 

att nå de maskulina attributen inom idrotten. Skillnader gjordes tidigt mellan kön och 

kvinnans fysiska aktivitet har tidigt underskattats. Än idag lever normer och strukturer 

gällande de olika könens förutsättningar inom idrotten vidare och vi har intervjuat elever för 

att ta reda på hur de ser på genusskillnader inom idrotten. Våra intervjuer har skett på två 

grundskolor i två olika årskurs treor. Genom intervjuerna vill vi ta reda på hur eleverna 

upplever könsskillnader inom idrott, om det finns några attribut inom idrotten som framstår 

som specifikt maskulina respektive feminina och vilka attribut som är av vikt för att uppfattas 

som framgångsrik inom idrotten. Vårt mål är att nå grunden till och följden av dessa 

eventuella genusskillnader. Genom att samtala med barnen och analysera deras svar vill vi nå 

kunskap om elevernas uppfattningar gällande genusskillnader och hur påverkade barnen är 

utifrån ett sociokulturellt perspektiv med fokus på genus. Vi ställer frågor om barnens 

upplevelse om idrott, könens uppdelning och hurvida olika kön passar för olika idrott eller 

inte.   
 

I resultatdelen har vi dragit slutsatser om det sociokulturella samhället och genusskillnader 

som råder där, samt dess inverkan på elevernas åsikter. Barnen är starkt påverkade av såväl 

media som strukturer som finns i samhället och deras svar är formade därefter. I resultatet har 

vi exempelvis nått slutsatser om att samtliga barn har en uppfattning om manligt och kvinnligt 

inom idrotten och vi kan därmed klargöra att genusskillander existerar. Resultatet vi uppnått 

är av största vikt då man når kunskap om var påverkan om genusskillnader kommer ifrån och 

därmed vad som behöver ändras för att uppnå förändringar. Vårt arbete är skildrat ur ett 

elevperspektiv för att nå barnens uppfattningar av genusskillnader inom idrotten.   

 

Nyckelord:  Genusskillnader, Idrott, Elevperspektiv, Sociokulturellt perspektiv, 

Genusperspektiv  
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Förord 

 

Arbetet runt vårt examensarbete har varit mycket intressant och gett oss mycket tankar. Vi 

brinner båda starkt för idrottsämnet och för att motverka genusskillnader som finns inom 

idrottens värld. Genom arbetet har vi nått många insikter som vi kommer ha hjälp av i våra 

framtida lärarroller för att förändra genusskillnaderna som råder i idrottens värld. Vi har även 

nått insikt i hur barnen tänker och hur formade de är av samhällets normer och strukturer 

vilket är viktigt att få förståelse om för att kunna förändra.   
 

I vårt arbete har vi fått stor hjälp av våra handledare som vi haft under vår slutpraktik då de 

har ställt upp med att hjälpa oss att få ut vårt material och gett oss tillfälle att genomföra våra 

intervjuer, vilket vi är oerhört tacksamma över. Vi har även fått hjälp av våra handledare och 

gruppmedlemmar i vår examensgrupp.    

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   4	  4	  4	  

Inledning 
När vi bestämde oss för ämnet vi ville behandla i vårt examensarbete diskuterade vi olika 

områden. Vi talade om genusskillnader och våra egna upplevelser under vår skolgång från 

grundskolan till gymnasiet och kom in på faktumet att vi ofta har upplevt ett behov av att visa 

oss duktiga i starten av en ny klass. Vi problematiserade detta faktum och tyckte båda att detta 

var viktigare för oss att göra på grund av att vi är tjejer, och att killar lättare blir accepterade i 

idrottens värld utan att behöva bevisa sig duktiga. Sedan talade vi om fenomenet att vi så fort 

vi nått denna acceptans fått kommentarer som “hon räknas som en kille” och då känt stolthet 

över att blivit accepterad som en duktig “idrottsman”. Vi insåg genast problemet i att vi känt 

glädje över detta och kände båda en lust att forska i varför samhället ser ut på detta vis och 

vad det har för inverkan på individer. Om problemet som vi upplevt kvarstår i skolans värld 

idag vill vi belysa detta och på så vis påverka att ändringar kan ske inom skolans värld.  

 

I idrottens värld svävar kommentarer runt oss som ”kasta inte kärringkast” eller ”men hon 

räknas ju som en kille”. Dessa kommentarer påverkar vårt förhållningssätt och vår syn på 

idrotten. I den idrottsliga världen stöter man på många diskurser och en central sådan är att 

killar är bättre än tjejer på idrott, idrotten är ”deras värld” och man bör besitta de maskulina 

dragen för att vara framgångsrik där. Ur en sociokulturell synpunkt kan man se hur dessa 

strukturer och normer påverkar oss som individer till att tycka att killar är mer framgångsrika 

än tjejer inom idrottens värld. Vi har  olika krav på personer i idrotten beroende av genus och 

reagerar kanske därför om en kvinna överskrider till kraven som finns för en man och omvänt. 

Vårt normativa samhälle och strukturerna som råder där påverkar således individer och deras 

förhållningssätt gällande genusskillnader.  

 

Att idrotten ses som männens värld blir även klart då vi jämför idrottsmän och idrottskvinnor 

idag. På fotbollsgalan år 2013 blev fotbollsspelaren Anders Svensson hyllad och belönad med 

en bil på grund av sin långa karriär och sitt deltagande i det svenska landslaget medan Therese 

Sjögran, Anders Svenssons motsvarighet i det kvinnliga landslaget, inte blev 

uppmärksammad överhuvudtaget. Detta har blivit starkt debatterat och kommentarer om hur 

manlig och kvinnlig idrott inte kan jämföras har uppkommit. Vår studie är därmed i allra 

högsta grad aktuell då vi vill studera elevernas syn på genusskillnader och hur påverkade de 

är av hur samhället ser ut. En rapport från skolverket (2010) visar att idrott och hälsa är det 

enda ämnet i grundskolan där killar har högre betyg än tjejer. Detta tolkar skolverket delvis 
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beror på att de betyg som sätts bygger på tävlingsidrottsliga aktiviteter och mätbara förmågor 

som fler killar än tjejer har erfarenhet av ifrån sin fritid i exempelvis fotboll och innebandy. 

Rapporten visar även att lärarnas genusmedvetenhet och bedömningsförmåga behöver 

utvecklas för att vi ska få en mer jämställd idrott i skolan.  
 

I vår egen uppväxt upplever vi att vi stött på olika normer och värderingar. En av oss har först 

inte upplevt några genusskillnader för att senare i livet, i nya konstellationer av människor, 

alltid har känt kravet att från början bevisa sig ”duktig” för att sedan räknas som jämställd, 

medan en av oss alltid har känt dessa krav från omgivningen. Är detta något som enbart 

tjejerna måste göra, eller gör killarna det likvärdigt och är det maskulina attribut man måste 

bevisa sig ha för att anses som duktig? Detta är något vi hoppas få veta mer om genom vår 

undersökning. 
 

Denna studie anser vi vara viktig då det är viktigt att uppmärksamma elevernas synvinkel på 

genusskillnader och hur dessa skapas. Framförallt i vår roll som framtida idrottslärare behöver 

vi vara medvetna om den påverkan som kan inverka på barnens syn och hur vi kan förhindra 

eller förstärka denna. Enligt läroplanens värdegrund ska ingen i skolan utsättas för 

diskriminering på grund av bland annat sitt kön och detta ska aktivt motarbetas. I läroplanen 

för idrott och hälsa (Skolverket, 2011 s.51) står det att undervisningen ska skapa 

förutsättningar för alla att delta kontinuerligt i skolans fysiska aktiviteter och bidra till att 

skapa en god kroppsuppfattning och en tilltro till sin egen fysiska förmåga. Eleverna ska även 

ges förutsättningar för att ta ställning i frågor som rör idrott, hälsa och livsstil.  

Problemområde 

Det råder ett stort problem i dagens samhälle då människor fortfarande blir indelade och 

bedömda utefter kön, klass och etnicitet och inte ses som individer. En individ anses besitta 

olika egenskaper beroende av kön och om man överskrider dessa genusgränser övergår man 

till att ha manliga respektive kvinnliga egenskaper istället för att vara just den individens 

egenskaper. Hur eleverna ser på detta påverkas självklart av åsikterna som råder i samhället. 

Barn föds in i normer och strukturer och formas därefter. Att ses som manlig respektive 

kvinnlig för att erhålla vissa egenskaper och ibland även för att accepteras är vanligt 

förekommande och påverkar självklart individens syn på kön. Det ses som positivt att vara 

manlig och negativt att vara kvinnlig och därmed skapar vi en underordning av kvinnor inom 

idrotten. Idag så får killar högre betyg i idrott och hälsa än tjejer och en anledning till det kan 
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vara att de manliga egenskaperna som fart och styrka värderas högre inom idrottens värld än 

de feminina egenskaperna som grace och smidighet. Dessa normer är svåra att bryta och för 

att göra detta ville vi undersöka hur elever i tredje klass såg på genusskillnader inom idrotten. 

Intressant att veta är när problemet uppstår för att senare kunna motarbeta det och jobba mot 

en mer jämställ idrottsvärld. 

Syfte & Frågeställningar 

Syftet med vårt arbete är att undersöka genusskillnader inom idrotten ur ett elevperspektiv. 

Genom att intervjua ett urval elever ska vi dokumentera deras upplevelser gällande de olika 

könsidentiteterna inom idrotten och dra en jämförelse till den vetenskapliga forskningen för 

att utreda grunden till och följderna av dessa upplevelser. Följande tre frågor ligger till grund 

för vår studie och det är dem vi har utgått ifrån när vi formulerat våra intervjufrågor. 
 

• Hur upplever eleverna könsskillnader inom idrott?  

• Finns det attribut inom idrotten som framstår som specifikt maskulina respektive 

specifikt feminina?  

• Vilka attribut är viktiga för att uppfattas som duktig/framgångsrik? 

Genus, samhälle och idrott 

Från den dagen människan föds görs en skillnad mellan kvinnor och män på grund av 

biologiska förklaringar, vi föds med olika kön. Män och kvinnor har olika kroppar och 

därmed skiljer sig den fysiska kapaciteten dem emellan. En ständig jämförelse och särskiljan 

görs mellan könen i dagens samhälle. Det börjar med allt från att välja olika färg på kläder till 

att tillskrivas olika egenskaper, inte utefter individen utan efter könet. Hirdman (2003 s.65) 

talar om maskulinums första lag ”att vara man är att inte vara kvinna” och vilka känslor lagen 

framkallar. Faktumet att om man inte är kvinna är man en man är självklart, men ändå skapas 

så mycket annat i detta uttryck.  

Kön och genus 

När man talar om kön och genus finns det flera olika definitioner på dess betydelse. Kön och 

genus separeras och ses som två olika begrepp med olika betydelser. Vi har valt den definition 

som är vanligast där begreppet kön syftar till de skillnader som finns mellan män och kvinnor 

och som ges en biologisk förklaring, alltså den biologiska distinktionen mellan honor och 
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hanar. Genus, som även kallas “socialt kön”, är socialt och kulturellt betingat. Här syftas det 

till de sociala och kulturella skillnaderna mellan män och kvinnor, alltså det konstruerade 

(Carlson, 2001 s.10). Detta är dock inte en helt oproblematisk uppdelning då dessa två 

begrepp ofta går in i varandra. I mötet med andra människor kategoriserar vi in de vi möter 

utefter de skillnader vi ser. Connell (2009 s.95) menar att bebisar redan från början blir 

placerade i ett könsfack, killar får exempelvis en blå tröja och tjejer får en rosa vid födseln. 

De blå bebisarna ges därefter attribut som att det ska vara tuffare och hårdare än de rosa 

bebisarna som ska vara mer passiva, fogliga och även sötare än de blå bebisarna. Dessa 

uppfostras vidare genom att ges könsbestämda leksaker såsom lastbilar, leksakspistoler och 

fotbollar till de blå barnen och dockor, smink och fina kläder till de rosa barnen. Connell 

(2009 s.95) menar att barnen växer upp och killarna får lära sig att fixa bilar, räkna matematik, 

tjäna pengar och förföra de föredetta rosa bebisarna. Tjejerna får lära sig att laga mat, göra 

vad de blir tillsagda, vara en god förebild och se attraktiva ut för de föredetta blå bebisarna. 

Detta är normer och värderingar som hela tiden bekräftas av miljön runtom, i media, av 

skolan, av föräldrar och vänner och man socialiseras in i en könsroll med förutbestämda 

egenskaper. Säljö (2010 s.66) menar att vi lär oss att uppmärksamma, beskriva och agera i 

verkligheten på det sätt som omgivningen tillåter.  

 

Människan gör en distinktion utifrån hur människan klär sig, hur frisyren är klippt eller hur 

kroppsformen ser ut. Vi ger oftast dessa ytliga och synliga attribut, såsom axelbredd, 

fotstorlek, kläder och frisyr, en biologisk förklaring men det är egentligen en blandning av 

både kön och genus. De genusstrukturer som råder i samhället formar hur vi klär och för oss i 

sociala sammanhang. Redan från födseln tilldelas vi ett kön och lär oss hur vi ska klä och föra 

oss i sociala sammanhang utifrån vårt kön, därför blir de synliga attributen även en del av vår 

genusidentitet (Carlson, 2001 s.30). Vidare menar Connell (2009 s.24) att vi bör släppa 

fokusen på skillnaderna och se till relationerna istället. Genus handlar framförallt om de 

sociala relationerna inom vilka individer och grupper agerar. Dessa sociala relationer skapar 

varaktiga mönster som kan kallas strukturer och genus kan därför ses som en social struktur.  

 

Connell (2009 s.6) menar på att vara en man eller kvinna är inget som är förutbestämt utan det 

är något vi blir och som är ständigt under konstruktion. Det är en process från födseln där vi 

utvecklar en genusidentitet som maskulin eller feminin. Likväl som dessa konstruktioner 

kommer utifrån, från normer och värderingar i samhället, kommer de även innifrån oss själva. 

Vi placerar själva in oss i ett fack som antingen kvinna eller man, som sedan bekräftas genom 
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hur vi beter och för oss i olika sammanhang. Connell (2008 s.51) beskriver genus som ett 

utvecklande samspel mellan olika situationer och sociala strukturer, de olika genusformerna 

kan således ses som olika livsstilar snarare än fixerade karaktärstyper. Kvinnor och män följer 

dock en allmän uppsättning förväntningar som är knutna till deras kön och delas således in i 

två könsroller, en manlig och en kvinnlig. Connell (2009 s.79) menar att dessa könsroller kan 

ses som naturliga och en del av våra biologiska skillnader såsom att män är fysiskt starkare 

och snabbare, män är tekniskt skickliga och kvinnor bra på petgöra, män har en starkare 

sexualdrift, män gillar sport, kvinnor gillar skvaller, män är aggressiva, kvinnor är 

omvårdande, män är rationella, kvinnor har intuition och så vidare. Det finns således 

kvinnliga och manliga attribut och kvinnans egenskaper drar mer åt det försiktigare och 

svagare hållet inom kroppsliga attribut, medan männen strävar efter att vara starka och 

modiga. Tanken att detta är naturliga skillnader som ligger till grunden för de sociala 

strukturerna bekräftar de genushierarkier som existerar och ger dem en naturlig förklaring. 

Dock är detta något som inte har bevisats, det finns inget som tyder på att dessa skillnader är 

något som är biologiskt och oföränderligt. Det som står klart är att hur våra kroppar växer och 

fungerar påverkas av sociala processer såsom utbildning, livsmedelstillgång, arbete, 

sexualvanor, och dessa faktorer struktureras av genus. Därför kan inte de sociala 

genusmönstren skyllas på endast biologiska faktorer utan de sociala strukturerna påverkar 

också kroppen och utformar de förhållanden som kroppen ska utvecklas och leva i. 

 

Genusmönster kan ha stora skillnader olika kulturella kontexter emellan och innehåller många 

dimensioner samtidigt såsom, identitet, arbete, makt och sexualitet. Sociala strukturer, såsom 

genus, är i ständig förändring eftersom det är något som skapas socialt, genom strukturernas 

förmåga att forma det individuella handlandet. Alltså är det inte så lätt att säga att det som är 

biologiskt givet är kön och resten är genus, det som inte är medfött eller direkt orsakade av 

biologin. Detta eftersom genusegenskaper ses som grundläggande för personligheten och är 

svåra att ändra. Redan vid födseln kategoriserar vi in barnet efter kön och vi blir därefter 

formade och konstruerar således en genusidentitet där vissa egenskaper knyts an till det kön 

man tillhör.  

Genusskillnader inom idrotten 

Inom idrotten har historiskt sätt också gjorts en skillnad. ”Idrotten är skapad av män, för män” 

var en fras som hade stor genomslagskraft under 1990-talet i texter om idrott (Larsson, 2001 

s.12). Idrotten sågs tidigt som ett för kvinnor avskilt socialt rum och idrottsarenorna sågs som 
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en plats där kraftmätningar mellan män gjordes (Tolvhed & Cardell, 2011 s.44). Skillnaderna 

mellan män och kvinnor är inte något som bara finns där inom idrotten utan som vi själva 

konstruerar. Förvisso har vi olika kroppar och olika fysisk förmåga, men dessa skillnader 

gäller såväl individer som kön. Larsson (2001 s.19) menar att kön som en konstruktion 

innebär att vår tids uppfattningar om kön är socialt och historiskt konstruerade. Även 

Fundberg (2003 s.23) behandlar detta ämne då han menar att maskuliniteter är situationella 

och relationella. Maskuliniteter skapas både utifrån tid, rum och sociala sammanhang, liksom 

i relation till andra faktorer som klass etnicitet och sexualitet. Andersson (Tolvhed & Cardell, 

2011 s.48) menar att kön i likhet med “ras” har förankrats genom kroppsliga skillnader och 

därigenom skapat en social över och underordningsrelation. Ett behov av att skapa ett 

maktförhållande finns och vi särskiljer medvetet könen utifrån deras olika egenskaper och 

kroppsliga förhållanden. Larsson (2001 s.21) diskuterar Foucaults syn på subjekt och hur 

kvinnan som subjekt underkastas och skapas. Kvinnan är således en historisk produkt, då det 

är förutbestämt hur hon bör prestera och förhålla sig till idrott. 
 

Under tidigt 1900-tal sågs kvinnors idrottande som något onaturligt och man menade att det 

kunde leda till att kvinnan miste sin kvinnlighet (Larsson, 2001 s.134). Kvinnor avråddes från 

uthållighets- och överkroppsträning och istället blev hänvisade till de former av fysisk 

aktivitet som ansågs skänka dem den rätta “kvinnliga” spänsten och smidigheten. Deltagande 

i manliga aktiviteter ansågs kunna förmanliga henne, liksom manligt deltagande i kvinnliga 

aktiviteter kunde förkvinnliga honom. Det fanns således en uppfattning och särskiljning om 

manligt respektive kvinnligt, en viss sorts uppsättning av egenskaper man skulle erhålla 

beroende av vilket kön man föddes till (Tolvhed i Tolvhed & Cardell, 2011 s.29). I skolorna 

infördes gymnastik enligt uppfattningen att könsskillnaderna inte handlade så mycket om art 

utan mer om grad; tjejer var helt enkelt en mindre fullbordad version av killar och kunde 

därför inte utför aktiviteterna lika väl (Skolverket, 2010 s.19). Det fanns en uppfattning om att 

varje människa besitter en begränsad mängd energi som det gäller att hushålla med och att 

kvinnor hade en mindre mängd energi än män. Män kunde därmed slösa mer på sin energi 

och var således mer ämnade för fysiska aktiviteter medan kvinnors energi gick åt till 

reproduktionsorganen (Larsson, 2001, s.134). Den fysiska prestationen liksom den muskulösa 

kroppen är definitionsmässigt manlig och kvinnan har tillskrivits egenskaper som att vara 

passiv. Det finns alltså olika synsätt om manligt respektive kvinnligt och att de båda könen 

tillskrivs olika egenskaper och förväntningar (Andersson i Tolvhed & Cardell, 2001, s.48) 

Detta ledde till en förändring inom skolans gymnastik där tjejerna får ägna sig åt estetisk 
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gymnastik och killarna åt tävlingsidrotten, detta för att tjejerna skulle utvecklas mot grace och 

killarna mot styrka (Skolverket, 2010, s.19).  

 

Även senare i tiden fortsätter män att fostras till att vara det starkare könet, då kvinnan ses 

som mer känslostyrd och därför svagare (Fundberg, 2003 s193). Under senare hälften av 

1900-talet framhärdade staten att jämställdhet var ett eftersträvansvärt mål och att den 

individuella utvecklingen skulle främjas. Detta var dock inom genusordningens ramar och 

killarnas och tjejernas fysiologiska skillnader fortsatte att betonas inom gymnastiken 

(Skolverket, 2010, s.19). Även Fagrell (2000 s.150) belyser i sin studie av genusskillnader 

inom idrotten i skolan, att idrotten som genusregim förstärker bilden av skillnader mellan män 

och kvinnor då det anses manligt att vara stark, modig och duktig respektive kvinnligt att vara 

försiktigare, lugnare och gracilare. Andersson (Tolvhed & Cardell, 2011 s.48) tar liksom 

Fagrell upp dessa skillnader mellan män och kvinnor och belyser hur tjejer gömmer sina 

kroppar och blir inaktiva för att leva upp till kvinnligheten, medan killar idrottar redan från 

puberteten för att bygga muskler. Trots att ingen större fysisk skillnad mellan kön i tidig ålder 

finns görs alltså en könssegregering och även Fagrell (2000, s.150) skriver om hur killars och 

tjejers syn på genus följer en könsstereotyp mall redan i tidigt stadie. Det görs alltså tidigt en 

uppdelning av kvinnliga och manliga egenskaper. 
 

Att göra en skillnad genom genus är enligt Hirdman (2003 s.65) att göra en skillnad där 

skillnad inte finns. Könen hålls därför isär trots att det inte är nödvändigt. Tolvhed (Tolvhed 

& Cardell, 2011 s.49) skriver om hur männens kroppar sedan den moderna idrottens 

expansion under 1800-talet blivit starkare då dem kontinuerligt tränat föt att nå “maskulina” 

muskulösa kroppar. Även Andersson (Tolvhed & Cardell, 2011 s.48) behandlar ämnet och 

menar att människan, såväl kvinnor som män, utvecklar muskler vid ansträngning av kroppen, 

men till följd av normer och strukturer har inte kvinnan gjort detta i lika stor grad som 

mannen. Kvinnors idrottsdeltagande har begränsats utifrån argument om att kvinnokroppen är 

svagare och behöver skyddas och trots att kvinnorna visade sig kapabla satte sig makthavare 

emot och ifrågasatte kvinnors förmåga att utstå större fysiska ansträngningar (Tolvhed & 

Cardell, 2011 s.49). 

 

På 1980-talet aktualiserades jämställdhetsfrågan och skolans syn på ämnet idrott ändrades 

från ett fostranssyfte till att fokusera mer på utveckling. Idrotten hade tidigare präglats av en 

könsspecifik och könssegrerad undervisning där tjejerna skulle fokusera på estiska uttryck i 
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dans och gymnastik och killar på styrka och smidighet. Detta ändrades i och med Lgr 80 till 

samundervisning där jämställdhet och hälsoaspekten ställdes i fokus (Skolverket, 2010 s.20). 

För att bryta de diskurser som råder i samhället krävs ett kollektivt motstånd vilket tidigare 

inte fanns då manliga idrottare gjorde ett motstånd eller visade ett ljummet intresse mot 

kvinnornas del i idrotten (Larsson, 2001 s.135). Det var därför svårt för kvinnorna att träda in 

i den manliga domänen. Även i den nuvarande läroplanen, Lgr 11, sätts fokus på att utveckla 

ett fysiskt och psykiskt välmående och att undervisningen ska vara lika för alla och anpassas 

efter allas förutsättningar och villkor oberoende av könstillhörighet (Skolverket, 2011). Trots 

detta så är genus och könsmönster en stor del av idrotten i skolan och studier visar att det görs 

skillnader. 

Tävlingsidrotten 

När man i dagens samhälle talar om idrott tänker de flesta på tävlingsidrott och inte på fysisk 

aktivitet under gemensamma former. Detta kan också vara en stor faktor till att 

genusskillnader görs inom idrotten. Inom tävlingsidrotten är könen uppdelade och man 

särskiljer manligt och kvinnligt. Tävlingsidrotten utvecklades redan från början till stor del av 

manliga idéer och ideal och utgör således en speciell genusregim (Fagrell, 2000 s.151). Då 

idrotten är utformad utefter manliga idéer och ideal är det självklart att kvinnan hamnar i 

skymundan och mannen ses som idealet inom idrotten. Under tidigt 1900-tal var kvinnligt 

idrottande begränsat och accepterades fortfarande inte (Larsson, 2001 s.130). Sedan har 

kvinnorna långsamt tagit sig in mer inom idrotten men fortfarande kan man se det som att 

kvinnan har tagit sig in i mannens värld och därmed skapas en genusskillnad. Fagrell (2000 

s.151) diskuterar avsaknaden av forskning om den idrottande kvinnan och dess effekter på 

genusskillnaderna. Forskningen utgår till störst del från den manliga idrottaren som ideal 

vilket självklart påverkar vår syn på idrotten som en manlig domän. Kvinnan har alltså varken 

haft lätt att få tillträde till den organiserade idrotten eller haft möjlighet till att forma idrotten 

utefter egna förutsättningar (Fagrell, 2000 s.152).  

 

Idrotten i skolan präglas till stor del av tävlingsidrotten och betydelsen av tävling och 

prestation har ett stort inflytande. Dessa aktiviteter och arbetsformer skapar könsskillnader då 

föreningsidrotten är förknippad med vissa föreställningar om manligt och kvinnligt. Det är 

alltså till en viss del innehållet av undervisningen som skapar könsskillnader och vad det är 

för egenskaper som kopplas samman med de olika aktiviteterna (Skolverket, 2010 

s.23).  Rapporten (Skolverket, 2010 s.43) visar även att elevernas engagemang i ämnet idrott 
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och hälsa i skolan till stor del styrs av könsmönster. Studien visar att det, inom exempelvis 

bollekar, görs skillnad beroende på vilka som har inflytande över lektionen. Då killar har varit 

i majoritet och dessutom ofta haft mer bollvana är det de som har styrt dessa lektioner och 

tjejerna har blivit passiva eller inte velat vara med alls. De gånger då tjejerna har varit i 

majoritet vid bollek har de visat upp så kallade manliga egenskaper och varit aktiva, spelat 

aggressivt och tagit spelet på allvar.     
 

Kring sekelskiftet (1800) växte den moderna idrotten fram i England och tävlingsmomenten i 

idrotten har sedan dess stått i rampljuset (Patriksson, 1982 s.15).  Även om samhället har 

förändrats något och pedagoger försöker lyfta fram idrottens alla olika delar så lever det 

fortfarande kvar att det är svårt att tänka sig idrott utan tävling. Skolverkets rapport visar att 

tjejer är mer negativa till tävlingsmomentet inom idrott och mer passiva på lektionerna, då de 

oftast är centrerade runt olika tävlingsidrotter såsom bollekar. Undervisningen läggs troligtvis 

oftast upp efter de elever som är aktiva på lektionerna, vilket är de eleverna som även är 

aktiva på fritiden i föreningsidrotter där tävlan är i fokus (Skolverket, 2010 s.25). Patriksson 

(1982, s.16) menar att tävlingsmomenten har accepterats av allt fler och kommit att bli en 

närmast självklar del av idrotten om man ser till historien. Tävlingsidrotten är den delen av 

idrott som får mest uppmärksamhet och detta gäller framförallt när det kommer till 

massmedia (Patriksson, 1982 s.16). Människan blir således ständigt påmind och påverkad av 

bilden att män och kvinnor ska delas upp inom idrottens värld och att det finns olika krav på 

kön gällande resultat. Denna uppdelning som görs mellan män och kvinnor i idrottens värld 

ifrågasätts sällan, inte ens i grenar där fysisk styrka har marginell eller ingen betydelse 

(Tolvhed & Cardell, 2011 s.49).  

 

Självklart bekräftar detta diskursen om att män är det starkare könet då det tydligt syns i 

media att männen lyckas bättre inom tävlingsidrotten, som också kommer att gälla idrotten i 

stort då den gestaltas med tävlingsidrotten. Connell (2009 s.18) tar upp hur mycket vi blir 

påverkade av det som visas i media, exempelvis det evenemang som är ett av världens 

populäraste efter Oscarsgalan; amerikanska Super Bowl, där männen visas upp som stora, 

kraftiga, och bepansrade män som rusar in i varandra i jakten på en boll och kvinnor beskådas 

i pauserna som smala kvinnor som dansar runt i små korta kjolar och ler åt publiken. Sådana 

evenemang är vanliga, välkända och tydligt genuspräglade vilket påverkar genusstruktuerna.  

Tolvhed (Tolvhed & Carldell, 2011 s.50) skriver vidare att manskroppen är överlägsen 

kvinnokroppen och att detta får konsekvens för kvinnor som är överlägsna sina motståndare 
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inom idrotten då de drabbas av misstankar om att de egentligen är män. Patriksson (1982 s.16) 

menar att det även finns definitioner av idrott som inkluderar fysisk aktivitet som inte är av 

tävlingskaraktär. Dock tenderar dessa definitioner att vara väldigt vida och räknar in nästa all 

fysisk aktivitet som en form av idrott. Man kan därför dra slutsatsen att det som anses 

som ”riktig idrott” oftast är tävlingsidrott.   
 

Idrotten sågs tidigt som en arena för tävling och betoning av effektivitet, mätbarhet, rekord 

och konkurrens gjordes (Tolvhed & Cardell, 2011 s.44). Tolvhed (Tolvhed & Carldell, 2011 

s.45) skriver vidare om hur idrottens historia består i att lyfta fram segrare och man talar om 

“oförglömliga legendarer” och gör ständigt referenser och tillbakablickar till rekord och 

historiska händelser i media. Idrotten har således kommit att förknippas starkt med tävling 

och lusten i idrotten har kommit i skymundan. I Tolvhed och Cardell har Brabazon (2011 s.46) 

problematiserat hur artefakter och kvarlevor inom idrottens arenor har förvandlats från 

historia, minnen och identiteter till ikonisering av sammanhang, gestalter och resultat. 

Idrottens värld ses alltså ofta som en form av tävling och fokuseringen på resultat är central. 

Idrottens utveckling 

Idrotten har setts som en manlig domän och trots att dagens kvinnor idag idrottar till lika stor 

del påverkar detta faktum självklart hur relationen mellan genus och idrott ser ut. Inte förrän 

1969 (Larsson, 2001 s.139) sågs uttrycket ”idrott åt alla” som en självklarhet och denna 

långsamma utveckling bevittnar om hur lång tid kollektivt motstånd kan ta. Även idag ligger 

värderingar om att idrotten till största del är en manlig domän kvar och åsikterna om att en 

framgångsrik kvinna besitter manliga egenskaper och att män kan besitta kvinnliga 

egenskaper hänger kvar. Tolvhed (Tolvhed & Cardell, 2011 s.49) menar att idrott kan bidra 

till att återskapa och förstärka, men även utmana traditionella markörer för könsåtskillnad. 

Även om idrotten skiljer könen åt och en maktrelation ofta påvisas kan vi alltså genom 

idrotten utmana denna maktrelation och arbeta för ett jämställt samhälle. 

Teoretiskt perspektiv 

I vår studie tar vi utgångspunkt i elevernas utsagor angående genusskillnader inom idrotten 

för att ta reda på till vilken del de upplever att genusskillnader finns och utefter detta skapa ett 

medvetande om barnens syn på genusskillnader och vad det kan innebära. Vi ifrågasätter om 

eleverna präglas av samhällets strukturer i sina värderingar och om detta är något som de 

själva senare kommer återskapa. Det är av vikt att påvisa var inverkan kommer ifrån för att 
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kunna motverka eventuella skillnader som finns. Genom våra intervjuer försöker vi ta reda på 

hur eleverna ser på dessa könsroller, genom att analysera deras svar, vilka egenskaper de tar 

upp och hur de pratar om och ser på de olika sporterna, försöker vi komma fram till hur de 

uppfattar könsrollerna. 

 

Vi har gjort vår undersökning utifrån ett sociokulturellt perspektiv där man menar att 

omvärlden tolkas i gemensamma och kollektiva mänskliga verksamheter (Säljö, 2010 s.66), 

samt kopplat detta till ett genusperspektiv. Utifrån det sociokulturella perspektivet sätts 

människans samspel med andra i fokus och det är i samspelet med andra som vi gör våra 

erfarenheter. Enligt det sociokulturella perspektivet föds vi in i och utvecklas inom ramen för 

samspel med andra människor och omvärlden förtolkas eller medieras tillsammans med 

personerna i omgivningen (Säljö, 2010 s.66).  

 

I vår studie har vi enligt det sociokulturella perspektivet utgått från att barnet föds in i en 

uppfattning om genusskillnader som formar denne till att tycka därefter. Vi tror inte att barnen 

själva gör skillnad kön emellan förrän påverkan från omvärlden har synliggjort skillnader dem 

emellan. Människor är starkt påverkade av sin omgivning och formar sina tankar och 

värderingar därefter. Connell (2009 s.95) menar att om individen följer dessa normer och 

värderingar fås en positiv förstärkelse i form av exempelvis ett leende från sin mor, acceptans 

från vänner, framgång i dejting eller annat som omedvetet förstärker vårt beteende. Om inte 

dessa normer och värderingar följs får det negativa konsekvenser, allt ifrån konstiga blickar 

till faktiska fysiska slag. Enligt Säljö (2010 s.67) är barnet i en grundläggande och existentiell 

mening starkt beroende av den vuxne. Genom såväl tal och kroppsspråk som förhållningssätt 

visar den vuxne sina värderingar och åsikter och barnen lär sig därefter.  
 

Inom idrottens värld görs en uppdelning mellan könen, detta sker i tävlingsidrotten för att 

man skall mäta sig med sitt eget kön. Även om inte samma uppdelning sker i övrig idrott är 

det just tävlingsidrotten som ofta ses som ”idrott”. Människan föds därför in i en uppfattning 

om att idrotten ska vara uppdelad på grund av att olika kön erhåller olika kapacitet. I enighet 

med det sociokulturella perspektivet blir det på så vis tydligt hur samhällets ramar om av vad 

tävlingsidrott är påverkar könsindelningen och åsikter om köns olika kapacitet inom vanligt 

idrott. I det sociokulturella perspektivet är kommunikation och språkanvändning centralt och 

ett barn tänker med och genom de intellektuella redskap i form av språkliga uttryck som de 

stött på och tagit till sig av andra i sin omgivning (Säljö, 2010 s.67). Barnet ”lånar” således 
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först kunskaper och åsikter av andra vilket innebär att barnet även ”lånar” andras fördomar. I 

en idrottssituation kan därför uppdelning mellan eller åsikter om skilda kön existera tidigt på 

grund av kunskaper och åsikter som barnen lånat av föräldrar, pedagoger eller andra i sin 

omgivning. Säljö (2010 s.68) menar vidare att kommunikation är länken mellan det inre 

(tänkandet) och det yttre (interaktion). Kommunikationen är alltså avgörande för hur åsikterna 

och normerna som råder i samhället förmedlas. 

 

På grund av att det är i samspelet med omgivningen som individer påverkas kan detta se 

väldigt olika ut beroende av miljö och det är därför svårt att få en klar bild över hur elevernas 

syn på genusskillnader inom idrotten ser ut. Validiteten i vår undersökning kan därför 

ifrågasättas då vårt urval på grund av tidspress inte är tillräckligt stort för att vara 

generaliserbart. Vi har dock försökt att genom vårt urval med tiden vi har att uppnå så hög 

validitet som möjligt i vår undersökning.     

Metod 

Vi valde att göra en kvalitativ undersökning där vi har intervjuat tolv elever, sex flickor och 

sex pojkar, för att få fram deras åsikter gällande genusskillnader inom idrotten. Anledningen 

till att vi valde intervjuer var att vi ville ge barnen möjlighet att prata fritt för att få fram deras 

åsikter och förhållningssätt till ämnet. Vi använde oss av semistrukturerade frågor, vilket 

innebär att även om vi följde en viss struktur och mall i vår intervju var frågorna även 

ostrukturerade då vi anpassade oss utefter elevernas olika svar och ändrade något i vår 

struktur beroende av intervjupersonen. Genom att se barnens kroppsspråk och höra deras 

tonläge ansåg vi att det blev lättare att skapa en uppfattning om deras inställning till ämnet 

och därmed också lättare att ställa motfrågor för att nå ett bättre resultat. 
 

Populationen vi valde att undersöka var elever på grundskolan och vi gjorde även ett urval där 

vi valde att intervjua elever från årskurs tre. Vi valde att genomföra vår intervju på två olika 

skolor och utförde intervjuerna på våra VFU-skolor då vi har ett kontaktnät på de skolorna 

och känner barnen väl vilket vi tror har påverkan på intervjuerna. Validiteten i intervjuerna 

kan påverkas av allt från miljön till kontakten mellan den som intervjuar och den intervjuade, 

och om en osäkerhet finns parterna emellan kan också svaren påverkas. Doverborg och 

Pramling Samuelsson (2012 s.14) betonar vikten av att skapa en accepterande miljö vid en 

intervjusituation och kontakten intervjupersonen skapar med barnen för att stimulera deras 
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tankeutveckling. På grund av detta valde vi att genomföra intervjuerna tillsammans så att 

varje barn hade en trygg punkt och någon de har en god kontakt med närvarande under 

intervjun. Vi intervjuade vidare lika många tjejer som killar då vi ville ha åsikter och 

ställningstaganden från båda könen.   
 

I vår intervju använde vi oss av bilder, frågor och följdfrågor för att nå barnens åsikter om 

genusskillnader inom idrotten. Doverborg och Pramling Samuelsson (2012 s.20) påpekar 

vikten av vilka frågor man ställer och vilken metod man använder och vilken betydelse det 

har för vilka svar man erhåller. Doverborg och Pramling Samuelsson (2012 s.25) menar 

vidare att det inte enbart är frågorna som är av vikt utan även uppföljningen av barnens svar 

är av största betydelse för hur samtalet utvecklas. Detta tog vi i åtanke när vi planerade för 

våra intervjuers frågor och motfrågor. Vår intervju var semistrukturerad då vi inte fick 

möjlighet att intervjua barnen under exakt samma förhållanden samtidigt som vi följde en viss 

struktur och ordning i våra frågor. Enligt Doverborg och Pramling Samuelsson (2012 s.25) är 

de yttre omständigheterna en avgörande faktor för hur intervjusituationen utvecklas vid såväl 

val av plats som vid tanke på allt från att inspelningsmaterialet redan ska finnas på plats till att 

ha ögonkontakt med barnen. Det kan därför ha påverkat vårt resultat då vi inte fick möjlighet 

att styra över de yttre omständigheterna till den grad vi önskat. Bilderna vi visade barnen hade 

vi målat själva och de symboliserar olika idrottssituationer med olika kön på aktörerna, där 

barnen får välja vilken bild de anser vara symbolisk med idrotten ifråga och vi diskuterade 

därefter deras åsikter med dem för att komma till djupet med undersökningen. Enligt 

Doverborg och Pramling Samuelsson(2012 s.35) är det önskvärt att ta olika medel till hjälp 

med intervju, så som bilder, för att uppnå ett bättre resultat. Inspelningsmaterialet bestod av 

två mobiler och en ipad och vi hade även med oss en dator för att ständigt säkerhetskopiera 

och lägga över material. 

Genomförande 
När vi bestämde oss för vårt arbete utgick vi från oss själva och våra egna erfarenheter och 

upplevelser inom idrottens värld. Vi problematiserade vad genusskillnaderna som vi upplevt 

har haft för inverkan på oss själva och vart detta startade. Vi bestämde därför att vi ville 

undersöka elever i årskurs tre för att fånga upp en bild av deras syn på genusskillnader inom 

idrotten. Alltså togs beslutet att vår studie skulle vara vinklad från ett elevperspektiv och att vi 

ville utgå från en kvalitativ metod genom intervjuer och funderade därefter över hur bred vår 
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undersökning skulle vara. När vi talat om validitet i undersökningar under föreläsningar har 

vikten av att skapa en trygg miljö för barnen påpekats och om fördelen av att ha en god 

relation till dem. Vi valde därför att genomföra intervjuerna på våra skolor som vi arbetat på 

under vår praktik, då vi har kontaktnät där och känner eleverna väl. När vi bestämt oss för 

vilket urval vi ville göra på skolorna tog vi kontakt med våra gamla handledare. Genom mail 

informerade vi våra handledare om vår undersökning och vad vi ville genomföra för 

undersökning och frågade om vi fick lov att intervjua eleverna på skolan. Vi skickade även 

med ett informationsbrev till föräldrarna om hur undersökningen skulle gå till och föräldrarna 

gavs möjlighet att avstå undersökningen för sina barn. Därefter bokade vi in två tillfällen då vi 

skulle komma till skolorna och genomföra våra intervjuer. 
 

Vi genomförde våra intervjuer under två dagar på två olika skolor. Till den första skolan kom 

vi när lektionen redan hade börjat och vi fick plocka ut elever från lektionen för att genomföra 

intervjuerna. Eleverna hade blivit informerade av sin lärare om upplägget men innan varje 

intervju gick även vi igenom hur intervjun skulle gå till och varför vi utförde den för att 

eleverna skulle känna sig trygga i situationen. Doverborg och Pramling Samuelsson (2012 

s.27) påpekar vikten av att innan en intervjusituation berätta för barnet vad samtalet ska 

handla om och varför samtalet ska ske för att för att skapa trygghet i samtalet. Eleverna 

meddelades att de skulle spelas in och samtliga gav sitt medgivande till situationen. På den 

första skolan hade vi inte möjlighet att sitta i ett och samma rum under intervjuerna, utan fick 

efter de två första eleverna byta sal beroende av vart klassen behövde vara. Under 

intervjuerna hade vi med oss inspelningsmaterial i form av varsin mobil och en ipad, en dator 

för att lägga över materialet på och bilder tillhörande intervjun. Genomförande av 

intervjuerna skedde under hela förmiddagen då vi fick ta hänsyn till elevernas schema och 

skolarbete. På grund av att vi enbart hade en dag per skola att intervjua kunde vi inte heller 

planera för yttre faktorer som Doverborg och Pramling Samuelsson (2012 s.25) behandlar 

som exempelvis tidpunkter för intervjuerna, och vissa av intervjuerna inträffade precis innan 

rast vilket kan ha påverkat barnens svar och därmed vårt resultat. Intervjuerna varade i 

ungefär 15 minuter per elev. På den första skolan intervjuade vi sju elever, då intervjuerna 

gick lite snabbare än väntat tog vi in fler elever för att få mer material.  
 

Även på den andra skolan blev vi styrda av elevernas schema och just denna dagen skedde en 

omstrukturering av schemat på grund av julsånger. Våra intervjuer tog därmed plats i skolans 

matsal. Vi informerade barnen precis som på den första skolan och deltog även här båda två i 
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varje intervju. Under intervjuerna varierade vi något gällande vem som ställde huvudfrågorna 

och motfrågorna varierade ständigt beroende av vad vi tyckte var nödvändigt i intervjun. Vi 

hade med oss samma material, men på denna skola hann vi enbart med de sex elever vi tänkt 

intervjua. En elev togs sedan bort från insamlandet av material då dennes förälder ville det 

och vårt material består således av svar från sju elever från skola ett och fem elever från skola 

två.  
 

Intervjuerna gick till på så vis att vi först ställde inledande frågor om vad idrott och sport är då 

vi ville leda in dem i ämnet, göra situationen bekväm och se deras åsikt om vad idrott faktiskt 

är. Sedan ledde vi in barnen på genusskillnader inom idrotten genom att fråga om det hade 

varit önskvärt att dela upp idrotten könen emellan. Doverborg och Pramling Samuelsson 

(2012 s.32) skriver om att man bör inleda intervjusituationer med övergripande frågor för att 

senare leda in på mer specifika frågor då bättre resultat kan uppnås. Efter dessa inledande 

frågor visade vi bilder på olika idrotter där barnen fick identifiera sporterna. Detta gjorde vi 

för att se om det fanns någon skillnad mellan könen gällande vilka idrotter de kände till. Vi 

använde oss av både genusneutrala och mer genusbetonade sporter såsom dans, boxning och 

orientering. Eleverna fick sedan titta på bilder om tre där en och samma sport utfördes på bild 

ett av enbart tjejer, bild två på enbart killar och bild tre en blandning av könen. Eleverna 

uppmanades att välja den bild som för dem visade vad idrotten är. Detta för att få en bild av 

om de ser kön som en aspekt i de olika sporterna och om det finns vissa attribut som är mer 

eftertraktade i vissa sporter. Efter detta frågade vi eleverna vilken idrott de helst skulle vilja 

utöva följt av en diskussion om vilka idrotter de trodde att tjejer respektive killar skulle vilja 

utöva. Vi ville få syn på deras eventuella fördomar om de respektive könen och se om de även 

applicerade de fördomarna på sig själva som individ. Vi ifrågasatte ständigt varför eleverna 

tyckte som de gjorde och ställde motfrågor utefter svaren vi erhöll för att nå djupet i deras 

svar. 
 

Under intervjun försökte vi tänka mycket på stämningen och att vi båda skulle vara lugna för 

att även överföra detta lugn till eleverna. Doverborg och Pramling Samuelsson (2012 s.32) 

talar om att ge barnen tid och att skapa en behaglig och trygg miljö för att gynna 

intervjusituationen. Det var därför viktigt för oss att barnen kände sig trygga i situationen och 

att det blev en behaglig upplevelse för dem trots att de blev inspelade. Vi insåg även att de 

mest givande och ärliga svaren skulle komma fram om eleverna kände sig trygga att tala fritt. 

Innan varje intervju började talade vi även allmänt med barnen för att skapa en god miljö.  
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Analysen skedde sedan genom att vi tillsammans tolkade barnens svar i samband med deras 

kroppsspråk. Vi tolkade barnens svar utefter hurvida de tvekade eller verkade säkra på sin sak 

och vi försökte se deras svar från olika synvinklar för att göra en så rättvis tolkning som 

möjligt. Eftersom en analys som utförs av oss själva kan ha ett tveksamt resultat, då vi själva 

kan tolka in och få fram felaktiga slutsatser, försökte vi förhindra detta med hjälp av både 

bilder och frågor för att bli så säkra som möjligt på att vår analys skulle bli så riktig som 

möjligt.  

Resultat/Analys 

Här följer resultaten vi uppnått från våra intervjuer vi genomfört på två olika skolor i två olika 

årskurs treor. Många av svaren vi erhållit skiljer sig från person till person och vi kan se hur 

olika individer har olika åsikter, men till stor del påminner svaren om varandra och vi kan se 

klara mönster i elevernas svar. Vi har valt att dela upp våra intervjufrågor och elevernas svar 

utefter den ordningen vi ställde dem, sedan analyserar vi deras svar. Namnen på eleverna är 

helt fiktiva för att skydda deras anonymitet. 
 

När vi inledde vår intervju började vi med att fråga vad idrott är för att ta reda på hur de 

upplever idrotten samt ta reda på om de anser att det finns någon skillnad mellan sport och 

idrott och i så fall vad skillnaden är.  
 

Tre av tjejerna ansåg att det var en skillnad mellan idrott och sport medan tre av tjejerna inte 

såg någon skillnad. När de tjejer som såg skillnad lyfte fram varför det var skillnad gav de 

orsaker såsom  

 

         Jo att sport brukar man springa mycket och så men idrott brukar man vad heter 
det, alltså man brukar röra på sig men brukar inte jättemycket.. ibland brukar 
man hoppa och sånt (Anna) 

 
         [...]Idrott är att man till exempel gör en hinderbana och så men sport är liksom att 

man inte blandar ihop allting i en enda stor hinderbana till exempel(Karin) 
  
         Ehh det är nån slags ehh inte sport utan man säger att man hittar på något 

sportigt, till exempel hänga i ringar eller hinderbana (Karin) 
 
         I idrott [...]sportar man ju inte bara, man kan göra staffetter också(Emma). 
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 Flera av tjejerna talade om idrott som “man övar upp konditionen, blir stark, tränar sin hälsa, 

lär sig olika saker, provar på olika sporter” och om sport som “tävling, rena sporter 

exempelvis ridning, fotboll, ej ihopblandat”.   
 

Fyra av killarna beskrev idrott som en träningsform, där man tränar upp sin bollkontroll, sin 

balans och sina muskler samt att man gjorde det för att det var roligt. En kille svarade inte på 

frågan och en kille ansåg att det inte fanns någon skillnad. När de fyra killarna som ansåg att 

det var skillnad sedan talade om sport beskrev de det mer som en tävlingsform, antingen 

individuell eller i lag. De gjorde således en skillnad mellan idrott och sport och skiljde 

exempelvis mellan fotboll i skolan (idrott) och fotboll i tävlingsform (sport).  

 

        Typ på sport som fotboll och typ idrott fotboll då har man ju såhär, ja då har man 
ju mindre bana och så har vi ingen riktig fotbollsplan när vi kör(Robin) 

 
        Man kan tävla i sport och så och vinna grejer och sånt och i idrott så ehh då 

tränar man(Kalle) 
 

När de talade om enbart idrott verkade de mer tänka på skolidrotten och kommenterade på 

följande vis :  

 
         Det är nånting som man lär sig mycket med bollar hälsa och sånt som bollkontroll 

och balans(Kalle) 
 
         Idrott kan va som att man blir piggare och man piggar upp sin kropp, men man 

kan köra det för att det är roligt och man vill göra sig lite piggare(Lasse) 
 
        Det är när man typ tränar upp muskler, har kul och kämpar för det man gör(Anton) 
 
         Det går mest ut på att aa, träna sig i kondition, styrka och teknik och så, lyssna 

och samarbeta(Johan) 
 

De flesta av barnen, såväl killarna som tjejerna, gör en skillnad på idrott och sport och det 

verkar som att de symboliserar idrott med idrotten i skolan och sport med tävlan utanför 

skolan. Därav verkar barnen påverkade av idrottslärarens försök till att bredda barnens syn på 

idrott men följden blir att de särskiljer idrott från sport. Eleverna verkar se idrotten som en 

form att träna upp sina olika färdigheter till sporten och det är sport och därmed även tävling 

som ses som det centrala i idrottens värld.        
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Under vår intervju talade vi med barnen om tolv olika idrotter; skidor, ishockey, fotboll, balett, 

ridning, badminton, simning, golf, rally, boxning, tyngdlyftning och orientering. Vi frågade 

barnen vilken av dessa tolv idrotter som de själva helst skulle vilja utöva. När vi valde dessa 

sporter utgick vi från Fagrells studie (2000) och använde oss av ett urval av de sporter hon 

använde. Vi kunde inte ta alla sporterna då det hade blivit för många och för omfattande att gå 

igenom med eleverna så vi gjorde ett urval. Vi ville ha sporter som var manligt respektive 

kvinnligt genusbetonade samt en del som var mer genusneutrala. Många av dessa idrotter 

visste vi att eleverna hade erfarenhet av men ville också använda oss av idrotter där de inte 

hade lika mycket erfarenhet av för att se vilka föreställningar de hade om de sporterna.  
 

Fem av sex tjejer valde en idrott de själva ville utöva och en annan idrott till vad de trodde att 

flickor över lag helst ville utöva. Till sig själva valde två av tjejerna ridning, två fotboll, en 

simning och en längdåkning som den sport de helst ville utöva. När de sedan fick välja vilken 

sport de trodde att sitt eget kön helst ville utöva valde dem på följande sätt; tre valde ridning, 

två balett och en simning. När tjejerna fick välja en sport som de tror att killar helst vill hålla 

på med valde tre av tjejerna rally, två boxning och en fotboll. 
 

När vi frågade tjejerna varför de tror att tjejer helst vill utöva sporterna de valde fick vi svar 

som:  
 

Balett, är typ mest tjejer som håller på med(Lisa) 
 
För att det är mer tjejer som dansar balett(Sara) 
 
Ridning, jag vet inte det bara känns så(Emma) 
 
Tjejer kanske gillar liksom mer djur och så(Emma) 
 
För att det är många tjejer som simmar(Anna) 

 

 När vi frågade varför de ville utöva den sporten de valde till sig själva fick vi svar som;  

 

Det är roligt 
 
Jag har hållt på sen jag var liten 

 

Anledningarna till att de trodde varför killar ville utöva de valda sporterna var för att: 
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Killar kanske gillar mer fart än tjejer(Emma) 
 
Det är mer tävling och så(Karin) 
 
De kanske tycker det är coolt med bilar(Lisa) 
 
För att dom tycker det är roligt med fotboll(Anna) 
 
För killar håller på mer med fotboll(Sara) 

 

Tre av sex killar ville helst själva hålla på med fotboll, en med golf, en med boxning och en 

med hockey. När vi frågade dem vad de tror att killar helst utövar för sport svarade tre av dem 

fotboll, en boxning, en tyngdlyftning och en svarade inte. Hälften av killarna valde samma 

idrott till sig själv som till sitt kön, medan de andra skiljde sig. När vi frågade killarna vad de 

tror att tjejer helst vill utöva för sport svarade de nästan uteslutande ridning eller balett 

förutom en kille som svarade simning.  
 

När vi frågade killarna varför de tror att killar helst vill utöva de sporterna de valde fick vi 

svar som: 

 
För att där är det jättemånga som ehh, men tacklar man hårt, och tjejer är inte 
lika vad heter det så för tacklingar och sånt(Kalle) 
 
Eller aa asså tjejerna kanske inte gillar lika mycket att slåss och så och killar är 
mer hårdhänta, jag vet inte varför det är så men det brukar vara så(Lasse) 
 
Fotboll är en jättekänd sport, det är ju jättemånga i världen som spelar 
fotboll(Anton) 
 
Nästan alla killar gillar att spela fotboll, vissa kanske inte gillar det alls.. Tjejer 
kan ju också köra fotboll men..(Robin) 

 

Sedan frågade vi killarna om varför de tror att tjejerna vill utöva de sporter de valde fick vi 

svar som: 

 

För att det är jättemånga som håller på och rider och ritar hästar och sånt och så 
tycker de om att dansa och de gör det på fritiden(Kalle) 
 
Mm.. för.. att de tycker det är ehh.. kul, killarna kanske inte har intresse för 
sånt(Lasse) 
 
Ehh för simning.. ehh för att simning.. då simmar man och tjejer brukar gilla 
vatten ibland och ridning ehh vad heter det.. tycker hästar, tjejer tycker mycket 
om hästar(Anton) 
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För att det är typ fem i min klass som gillar hästar(Anton) 
 
Ehh jo killar kan ju också dansa, men jag känner inga killar som håller på med 
dans(Johan) 
 
Nästan alla tjejer jag känner gillar hästar(Robin) 

 

Tjejerna gjorde mer skillnad när de valde idrott till sig själva och till sitt eget kön. Enbart en 

av tjejerna valde samma idrott till sig själv som till sitt kön. Killarna valde till större del 

samma idrott till sig själv som till sitt eget kön. När tjejerna fick välja idrott till sig själva var 

de mer benägna att välja idrotter som ses som mer könsneutrala, så som fotboll och 

längdåkning, medan killarna valde idrotter till sig själva som kan ses som “klassiskt manliga”, 

exempelvis hockey och boxning. En tillhörande faktor till att ridning kan ha valts mycket är 

att de flesta av tjejerna och killarna som valde ridning åt det kvinnliga könet kom från en och 

samma skola och vi kan därför dra slutsatsen att intresset för ridning kan gälla just den skolan.  
 

Till vår nästa fråga i intervjun visade vi barnen tre olika bilder som visade samma sport. På 

bild ett var det bara killar på bilden, bild två visade enbart tjejer som utövade idrotten och på 

bild tre var det både killar och tjejer som utövade idrotten. Bilderna vi visade var på sporterna 

simning, fotboll, ishockey och balett. Anledningen att vi valde just de idrotterna är på grund 

av deras status i dagens samhälle då vi anser att ishockey och balett är mer könssegregerade 

och fotboll och simning mer könsneutrala. Vi bad barnen välja vilken av de tre bilderna som 

de tyckte visade bäst vad idrotten var och att de skulle motivera sitt svar. 
 

Bild 1 - Simning 

Av tjejerna valde tre av tjejerna bilden med bara tjejer, en av tjejerna valde bilden med 

blandat killar och tjejer, en tjej såg ingen skillnad och sista tjejen valde två bilder varav den 

ena var den med bara killar och den andra den med bara tjejer. Motiveringen till deras val 

bestod av kommentarer såsom: 

 

För man tävlar aldrig med killar(Lisa) 
 
För att den verkar lite bättre på något sätt(Anna) 
 
Jag tycker att två kvinnor ska tävla mot varann och två killar mot varann och två 
barn tycker jag(Karin) 
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Jag tycker bara att det är lite orättvist för den minsta, till exempel om jag tävlar 
mot min brorsa då vet jag att han kommer vinna för han är ju äldst(Karin) 
 
Jag tycker killarna är lite sportigare, men vissa i min klass kan inte ens simma, 
och jag tycker inte att man ska tävla en kille och en tjej för jag tycker inte att det 
är så rättvist(Karin) 
 
För att de ser lite mer laddade ut(Åsa) 
 
Ehh en kille och en tjej, när jag kollar på tv så brukar det inte vara så 
heller(Emma) 
 
Nej men de är ju likadana(Sara) 

 

Av killarna valde tre av killarna bilden med både tjejer och killar, en av killarna valde två 

bilder varav en var bilden med bara killar och en var bilden med bara tjejer, en valde bilden 

med bara killar och en av killarna såg ingen skillnad. Vid frågan om deras motivering av valet 

svarade de: 

 

Jag kan knappt se någon skillnad(Kalle) 
 
För att det är en kille och en tjej och i simning tycker jag att det ska va blandat, 
där kan det faktiskt vara olika som har intresse för det är inte bara tjejer där och 
inte bara killar(Lasse) 
 
Jag vet inte riktigt de är nästan likadana, den ligger i mitten och man ser väldigt 
tydligt på glasögon och siffrorna på bassängen(Anton) 
 
Ehh finns det några tjejer här eller bara killar? Jaha, det är väl samma här.. 
tjejer tävlar väl också i simning fast tjejer och killar tävlar inte samtidigt(Johan) 
 
För att jag ser att det brukar vara samma, eller killar är samma typ som tävlar 
och tjejer som tävlar i en och så(Peter) 
 
Jag tar nog.. jag bara tar någon(Robin) 

 

I detta moment ser vi ingen större skillnad mellan vad tjejer och killar tycker. Båda könen 

verkar vara överrens om att simning kan utövas av såväl killar som tjejer men att de oftast inte 

utövar sporten tillsammans. Detta kan bero på att de främst sett simning på tv där könen är 

uppdelade. Flera av barnen sysslar även med simning på sin fritid vilket kan påverka hur de 

ser på sporten. Alla barn har en klar bild av simning då alla måste lära sig att simma och 

därför kommit i kontakt med sporten i skolan, dock verkar det ändå som de relaterar sporten 

simning till tävlingssporten som de sett på tv.  
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Bild 2 -  Fotboll 

Av tjejerna valde tre av dem bilden med bara killar, två av dem valde den med både killar och 

tjejer och en av dem valde två bilder varav en var den med bara killar och en var den med 

bara tjejer. Motiveringen till valen löd på följande sätt: 

 

Det är både tjejer och killar som spelar det(Lisa) 
 
För att han är på väg att skjuta och då ser man att det är fotboll(Anna) 
 
För att det är en stor målvakt om man säger så, eller han är väldigt lång och hon 
är ju såhär väldigt liten.. aa och så tycker jag också att.. att alltså jag vet inte jag 
bara väljde den(Karin) 
 
Alla är koncentrerade på bollen(Åsa) 
 
Det är nog inte så vanligt att tjejer spelar med killar, ehh det är nog mest därför.. 
jag vet inte(Emma) 
 
För där ger sig ingen på bollen, eller bollen är bakom dem(Sara) 

 

Av killarna valde tre av dem bilden med bara killar, en av dem valde bilden med både killar 

och tjejer, en av killarna valde två bilder varav den ena var bilden med bara killar och en var 

bilden med bara tjejer och en av killarna valde först bilden med bara killar men ändrade sig 

till bilden med både tjejer och killar då vi frågade om motiveringen. Motiveringen till deras 

val var följande: 

 

För det ser ut som de passar varandra och sånt och skjuter.. ja alla får vara med 
och sånt(Kalle) 
 
Föör.. jag tycker att fotbollslagen borde vara tjejer i ena laget och killar i ena 
laget, asså när man kör fotboll så brukar det oftast vara en tjejgrupp och en 
killgrupp(Lasse) 
 
Det spelar inte så stor betydelse om det är tjejerna eller killarna men jag bara tog 
killarna nu(Lasse) 
 
För att det är både tjejer och killar som spelar, det spelar ingen roll vilket kön 
man är man kan ändå leka tillsammans, men om det hade vart en match på tv 
bara killar för jag brukar inte titta på tjejfotboll, det sänds lite fler matcher med 
killar bara(Anton) 
 
Jag tycker båda dem ehh för det finns ju både herrfotboll och damfotboll, ehh då 
vet jag inte vilken jag ska ta(Johan) 
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Det brukar inte vara så ofta att tjejer och killar är på planen samtidigt(Johan) 
 
Här i skolan har jag spelat med tjejer men inte på fotbollscuper eller så(Johan) 
 
För att det är killar i laget(Peter) 
 
Eller det kan vara blandat ibland eller nånting eller..(Peter) 
 
För jag har aldrig sett en fotbollsmatch med tjejer och killar i(Robin) 

 

Vid valet av bild gällande fotbollen valde ingen enbart tjejbilden även om båda könen var 

ense om att alla kunde spela fotboll. Majoriteten svarade killbilden men faktumet hur spelarna 

var uppställda på bilden verkar ha spelat in, även om vissa uppgav åsikter om att det var på 

grund av genus de valde bilden. Överhuvudtaget kom svaren om fotbollen att handla mer om 

sportsliga positioner och teknik då barnen verkar ha en klar bild över hur sporten ser ut när 

den utövas. Detta kan bero på att barnen är mer vana vid sporten och ser bortom kön. Fotboll 

är en sport som ständigt spelas på raster och visas på tv och barnen har en klar bil över hur 

sporten ska utövas och därmed kan deras svar ha påverkats på följande vis. Det kan också 

vara så att uppställningen på killbilden visar på manliga egenskaper som är eftertraktade när 

man spelar fotboll, de anser att det är en aktiv bild där spelarna är på väg att skjuta och ska 

tjejerna spela fotboll får de visa att de också har dessa egenskaper. 
 

Bild 3 - Ishockey 

Av tjejerna valde fyra av dem bilden med enbart killar och två av dem bilden med blandat 

killar och tjejer. Motiveringen var följande: 

 

För att det är typ både killar och tjejer som brukar spela(Lisa) 
 
För att han är på väg att skjuta och han är snart i mål(Anna) 
 
För att.. asså här ser man lite mer då och så tycker jag att de har prickiga 
hjälmar och då tycker jag att det syns att de har hjälmar på sig, och så ser man 
att de har åkt här(Karin) 
 
Ehh det brukar inte vara så att det är en kille och en tjej(Åsa) 
 
När man kollar på hockey på tv eller så, eller iallafall när jag gör det.. det är inte 
så ofta då, men då är det bara killar som spelar(Emma) 
 
Vet inte de är ganska lika(Sara) 
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Av killarna såg två av dem ingen skillnad, två av dem valde bilden med både tjejer och killar, 

en av killarna valde bilden med bara killar och en av dem valde först bilden med både tjejer 

och killar men ändrade sig sedan till bilden med bara killar. Motiveringen av killarna löd på 

följande vis: 

 

Vet inte riktigt de ser likadana ut(Kalle) 
 
Där är det en kille och en tjej ser det ut som och jag tycker det ska vara blandat i 
hockey(Lasse) 
 
För att det är tjej och kille.. Ehh för.. nej jag tar nog den, för att ehh tjejer kanske 
inte tål lika mycket tacklingar och utslagna tänder(Anton) 
 
För det brukar oftast vara killar som tävlar i ishockey(Johan) 
 
För att det är en tjej och en kille(Peter) 
 
Jag vet inte, alla är typ likadana(Robin) 

 

När vi samtalade om ishockeyn kunde vi tydligt se att idrotten är maskulint dominerad. 

Eleverna, tjejer som killar, valde nästan uteslutande bilden med bara killar och de som valde 

andra bilder talade mer om utrustningen. Vi fick även fram åsikter om att idrotten borde vara 

blandad men det råder en gemensam bild om att idrotten spelas av främst killar. I svaren 

kunde vi även urskilja att deras åsikter var beroende av det de faktiskt sett, och eleverna 

verkar inte vara tillräckligt bekanta med sporten och verkar mest tala om bilden de fått av 

media. Det råder även en klar föreställning av att tjejer inte tål tacklingar och att killar istället 

gillar tacklingar. Även om eleverna inte tror att det gäller alla, verkar detta ändå vara något 

som de flesta av eleverna tror.  
 

Bild 4 - Balett 

Av tjejerna valde tre av dem bilden med enbart tjejer på och tre av dem valde bilden med 

blandat killar och tjejer. Motiveringen till valet följdes av kommenterar som: 

 

Det ser mer ut som de dansar balett, det är liksom typ plié(Lisa) 
 
  För man ser att hon dansar balett för hon står i ballerinadräkt och så gör hon en 
piruette(Anna) 
 
För man ser att det är balett de håller på med, man ser att det är två speglar 
bakom och det brukar det vara på baletten och så(Karin) 
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De är nästan likadana allihop, kanske mest för att det är en tjej på den(Emma) 
 
När jag tänker på balett tänker jag oftare på tjejer än på killar(Emma) 
 
För att där visar de inte riktigt att det är balett och mm, ja men ser det lite bättre 
där(Sara) 

 

Av killarna valde tre av dem bilden med enbart tjejer på, två av dem valde bilden med blandat 

killar och tjejer, och en av dem såg ingen skillnad på bilderna. Motiveringen av valet var på 

följande sätt: 

 
För att det ser ut som de tränar både armar och ben samtidigt, de är typ 
tillsammans och så(Kalle) 
 
Jag vet inte riktigt men det är killar och tjejer med i den(Lasse) 
 
Det är balett och jag tycker inte att det är så snyggt att killar har kjol på 
sig(Anton) 
 
Det är ofta tjejer som håller på med det och inte så många killar(Anton) 
 
För vissa killar tycker det är fjantigt(Anton) 
 
För det brukar vara en tjej och en kille som dansar tillsammans, jag har aldrig 
sett när två tjejer dansar tillsammans eller två killar(Johan) 
 
Vet inte(Peter) 

 

Inom dansen tittade fem av sex tjejer på hur bilden såg ut och gjorde sitt val utifrån vilket som 

såg mest ut som en danssituation. Ingen av de fem tjejerna verkade se till könet. Detta kan 

dock bero på att det är så självklart för dem att det är tjejer som dansar och att det därför inte 

kommenteras. En av tjejerna valde på grund av kön därför att hon oftare tänker på tjejer än på 

killar inom balett. Av killarna uttryckte tre av dem åsikter om att oftare tjejer utövar sporten 

än killar och valde därför bild på grund av kön. Även dem två killarna som valde bilden med 

både tjejer och killar gjorde valet på grund av kön då de menade att det brukar vara en tjej och 

en kille som dansar tillsammans. Samtliga elever var starkt påverkade och gjorde sitt val 

utefter hur de är vana vid att se sporten utövas.    

 

Att eleverna tycker att alla bilder ser likadana ut kan både tyda på att de inte gör någon 

skillnad mellan kön, men det kan även bero på att bilderna inte är tillräckligt tydliga. En 

reflektion i detta är att vi kunde använt fotobilder för att förtydliga men då uppkommer även 
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andra problem såsom påverkan av vilka personer som visas på bilderna, om det är kändisar 

och liknande. 
 

Vår nästa fråga till eleverna var om de skulle föredra att ha enskild idrott, tjejer för sig och 

killar för sig, eller om de ville fortsätta ha blandad idrott som de har förnärvarande. På denna 

fråga svarade samtliga elever, killar som tjejer, att de ville fortsätta att ha blandad idrott med 

både tjejer och killar. Tjejernas motivering till att de ville ha blandade lektioner var 

kommentarer som: 

 

Jag vet inte, det blir inte typ inte så särskilt kul om det bara är killar eller bara 
tjejer(Lisa) 
 
Ja men det är roligt om alla är med, för då blir det ju mer om vi ska leka lekar 
och så, annars blir det kanske ojämnt och så(Anna) 
 
Det blir mycket roligare då istället för bara tjejer(Anna) 

 
Hmm det är lite både och för att med killar med till exempel, jag tycker ju att 
killar är liiite liite snabbare och springer den killen som är i mitt lag så kanske vi 
vinner, det gäller snabbhet och duktighet om man säger så(Karin) 
 
Jag tycker det är bra som det är nu(Emma) 
 
För att när man är bara tjejer till exempel eller bara killar, då asså lär man sig 
bara samarbete med de kompisar man är hela tiden, men när man är blandat så 
lär man sig samarbeta med allihopa(Sara) 

 

Killarnas kommentarer till varför det skulle vara blandad idrott var exempelvis: 

 

Annars skulle det blivit jätteojämt för killarna vill nästan bara va med killarna 
och ifall vad heter det, det blir uppblandat, så blir vissa jättearga(Kalle) 
 
Ehh för vi är inte så himla många killar och då blir det inte lika kul heller(Lasse) 
 
För annars, för vi är mer tjejer i klassen än killar(Anton) 
 
Det spelar ingen roll(Johan) 
 
För det blir roligare istället för att bara ha killar och tjejer(Peter) 
 
För det kan bli bråk, det är mer tjejer i klassen än killar och kan typ jag vet inte 
om det är typ nån tävling eller nånting eller lag mot lag, då kanske killarna 
förlorar oftare för det är typ 13 tjejer i klassen och åtta killar(Robin) 
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Jag vill va tillsammans för jag vill ha typ samma lektion som alla har(Robin) 
 

Eleverna var eniga om att de ville ha blandade lektioner och verkar tycka det är roligt att vara 

tillsammans med det motsatta könet. Några av eleverna tar upp att det blir ojämnt och en dold 

åsikt om skillnader mellan könen kan här finnas. Enbart en tjej benämner orsaken att killar är 

snabbare och att det därmed blir ojämnt, men hon anser även detta vara positivt då hon kan 

vinna lättare om killen är på hennes lag. Vissa gav även uttryck för att det är bra att vara 

blandade då de lär sig att samarbeta med alla. Många av eleverna verkar inte ha förstått frågan 

korrekt och tror att de kommer vara färre elever på idrotten. Svaret kan också komma 

beroende av att de enbart känner till hur det är att vara blandade under idrotten och inte har 

kunskap om hur det skulle vara annars.  
 

På fritiden är fem av sex tjejer aktiva inom en eller flera idrottsaktiviteter. Tre av tjejerna rider, 

två av dem simmar, två av tjejerna går på gymnastik och två av dem spelar golf på sommaren. 

Av killarna är fyra av sex aktiva inom idrott på sin fritid. Tre av dem spelar fotboll, en utövar 

bandy, en av killarna dansar, en utövar gymnastik och en spelar tennis. I svaren på de övriga 

intervjufrågorna kan vi urskilja att barnen är formade utefter vilka sporter de själva utövar och 

är vana vid att se. Ett undantag är dock när de diskuterar vilka idrotter de tror att killar 

respektive tjejer helst vill utöva då de då tenderar att välja idrotter som är stark kopplade till 

respektive kön, så som balett, ridning, ishockey och boxning. Även den killen som själv 

dansade på sin fritid ansåg att balett var något för tjejer och att det inte är så många killar som 

håller på med det för att det anses vara fjantigt. Där gav han uttryck för att det spelar roll 

vilken sorts dans det är och att det påverkar vilka egenskaper som krävs i idrotten. 
 

Validiteten i våra intervjuer kan ifrågasättas då många faktorer kan ha spelat in för att 

elevernas svar kan ha påverkats. Miljön bidrog starkt till att kunna ha stört eleverna och 

därmed även deras svar. Vid ett flertal tillfällen kom både andra elever och lärare in under 

intervjuerna och miljön runt intervjuerna var därmed inte lika lugn och trygg som vi hade 

önskat. Sådana störande faktorer kan ha gjort att elevernas svar kan ha påverkats. Våra 

intervjuer skedde under olika förhållanden vilket kan ha påverkat validiteten i undersökningen. 

Även om vi gjorde vårt bästa för att behålla ett lugn och utstråla en trygghet för att påverka 

intervjuerna på bästa möjliga sätt är vi medvetna om att omständigheterna runt våra intervjuer 

inte var optimala vilket kan ha påverkat vårt resultat. En till faktor som kan ha påverkat 

validiteten är ett eleverna verkade veta vad de ”borde” svara och därför inte svarade helt 
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sanningsenligt. Även detta är en sociokulturell påverkan då vi lär oss hur vi ”borde” tycka och 

tänka runt dessa genusfrågor samtidigt som kroppsspråk och samhällsideal säger något annat. 

Diskussion 

Under våra intervjuer erhöll vi mycket intressanta svar och fick en inblick i hur elevernas 

förhållningssätt till genusskillnader inom idrotten ser ut. Barnen är till allra högsta grad 

påverkade av samhällets strukturer och vi upplevde hela tiden att barnens svar var svar som 

speglade hur samhället “bör vara” men att ändå ett flertal föreställningar och upplevelser 

återfinns i barnen som de själva inte är medvetna om varför. Detta påvisar Säljös argument 

om att barn tar till sig och “lånar” kunskaper och åsikter av personer i sin omgivning och 

barnen är således inte själva medvetna om varför de har vissa åsikter om idrott då de erhållit 

dessa åsikter från det sociokulturella samhället. I vår inledning skriver vi om hur krav ställs på 

personer beroende av vilka omedvetna förväntningar som finns. Kraven som finns på olika 

genus tror vi varierar beroende av vilken skola man går på, vilka individer man möter där och 

olika pedagogers förhållningssätt och därmed kan olika individers uppfattningar skiljas åt 

gällande genusskillnader. Beroende av vad man stött på för normer och värderingar själv 

formas man som människa, men samhället och idealen som råder där och som når oss via 

medias värld är ändå stark och vi tror därför att eleverna till viss del blir påverkade även om 

de inte stöter på skillnaderna med personerna i sin vardag.    

 

Vi upptäckte även att barnen valde ut idrotter till sitt eget kön som är starkt genusbetonade när 

de fick välja vilka idrotter de trodde att könet ville utöva, medan de flesta valde en annan 

idrott till sig själva vid valet för vad man själv vill utöva för idrott. Idéer om vad som anses 

som manliga och kvinnliga sporter verkar leva kvar och attributen om att kvinnor ska vara 

mer försiktiga och gracila medan killarna ska vara starka och modiga syns i våra intervjuer. 

Skolverkets rapport visade att när tjejer var i en majoritet visade de upp en mer aktiv sida vid 

bollspel som de inte gjorde när killarna var i majoritet. Tjejerna tog alltså för sig mer och 

spelade mer som killarna brukade göra istället för det mer passiva bollspelet de i vanliga fall 

ägnade sig åt. Detta kan vara ett tecken på att tjejer känner sig hämmade när de spelar med 

killar och vågar därför inte hävda sig själva och ta för sig på spelplanen. Detta för att det finns 

en viss syn på hur tjejer ska bete sig inom idrotten, de ska vara passiva och försiktiga, men att 

dessa regler kanske luckras upp lite när tjejer möter varandra och det blir mer aggressivt spel.  
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I vår bakgrund skriver vi om att Connell belyser faktumet att normer och värderingar 

bekräftas av sociala sammanhang och vi tror i allra högsta grad att faktorer som vad barnens 

föräldrar, vänner eller personer i deras omgivning har uttryckt för åsikter gällande genus kan 

ha påverkat dem. I samhället råder strukturer om manligt och kvinnligt och barnen blir 

förmodligen omedvetet matade av denna bild. Det är intressant att barnen själva inte kunde 

svara på varför de tror att tjejer vill hålla på med balett och killar med rally eftersom det blir 

tydligt att detta kan vara som vi tar upp i vår bakgrund att Säljö skriver om ”lånade åsikter” 

från samhället. Att det dessutom är vanligt att erhålla positiv förstärkning när genusrollen 

uppfylls såsom Connell behandlar, och vi även tar upp i vår bakgrund, tycker vi är av största 

intresse och en parallell kan dras till varför barnen placerar in respektive kön i starkt 

genusbetonade idrotter såsom balett och rally även om de inte är medvetna om varför. Dessa 

åsikter om vad som är feminint respektive maskulint kan således komma från såväl samhällets 

strukturer om normer om hur det “bör vara” som från individerna själva då även individen har 

placerat sig i ett fack och har behovet av positiv förstärkning då de svarar upp mot könets 

förväntningar. De flesta eleverna valde en annan idrott till sig själva än vad de trodde att sitt 

eget kön ville utöva, dock var tjejerna mer benägna att gå över till de mer maskulint betonade 

idrotterna än vad killarna var att gå över till de feminint betonade sporterna. Detta tror vi kan 

bero på att tjejer blir mer uppmuntrade att prova maskulina sporter än vad killar blir att prova 

feminina sporter, att jämställdhetskampen har mycket gått ut på att tjejerna ska ta mer plats 

och våga mer. Killar har inte samma utrymme att utmana könsrollerna och vi uppfattade att 

det var mer accepterat att en tjej att boxas än vad det var för en kille att dansa balett. När vi 

frågade dem varför de trodde tjejer ville utöva balett och killar rally blev de allra flesta 

mållösa och var inte medvetna om varför de tyckte så. Även detta kan vara ett exempel på hur 

barnen utifrån ett sociokulturellt perspektiv är påverkade av de normer och värderingar som 

finns i samhället. Åsikterna som samtliga elever hade är alltså inte deras utan “lånade” av 

samhällets strukturer så som Säljö argumenterar för.  
 

Killar och tjejer har olika fysiska kapacitet och våra kroppar skiljer åt vilket gör att våra 

förutsättningar är olika. Dock skiljer sig den fysiska kapaciteten inte bara åt vid jämförelse av 

könen utan även inom det egna könet. Egentligen är detta något som skiljer sig från person till 

person och en särskiljan mellan könen anser vi därför inte vara nödvändig. I vår bakgrund 

skriver vi om Hirdmans belysning om citatet ”att vara man är att inte vara kvinna” och dess 

nervösa laddning. Att en man inte är en kvinna är en självklarhet och anledningen till att detta 

citat är nervöst laddat tyder på hur laddad uppdelningen mellan könen faktiskt är. Behovet att 
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påvisa skillnader mellan det kvinnliga och manliga könets egenskaper finns och därmed kan 

man även se att en uppdelning mellan könen och dess status existerar. I bakgrunden tar vi 

även upp Anderssons jämförelse mellan kön och ras och hur ”ras” genom kroppsliga 

skillnader har skapat en över och underordning. Kvinnan ses alltså som underordnad mannen 

och det råder en diskurs om hur deras olika idrottande ska se ut. Människan föds in i dessa 

strukturer och föreställningar och enligt det sociokulturella perspektivet kan man se hur de 

formas därefter. En slutsats likt Focaults syn på kvinnan som subjekt, som vi skriver om i 

bakgrunden, kan därför dras till sannolikheten att mäns och kvinnors prestationer inom 

idrotten påverkas och formas utefter kraven i samhället och att de presterar utifrån vad som 

förväntas av dem. Detta kan vara en av anledningar till varför betygsättningen ser ut som den 

gör idag, att killar har högre betyg inom idrott och hälsa än vad tjejer har.   

 

I vår bakgrund refererar vi till att kvinnan ansågs mista sin kvinnlighet och förmanligas i 

deltagandet av manliga sporter medan mannen ansågs förkvinnligas. Istället för att ses om 

enskilda individer med olika egenskaper ”blev” man alltså det andra könet eller sågs som mer 

lik det andra könet då egenskaper som kännetecknas med kön påvisades. Om man erhåller det 

andra könets egenskaper träder man således över på att vara mer som det andra könet istället 

för att det ses som individuella egenskaper. I bakgrunden skriver vi om att Tolvhed och 

Cardell tar upp att kollektivt motstånd behövs för att avskriva dessa könsroller inom idrotten 

och liksom skolverkets rapport krävs det att pedagogerna blir mer genusmedvetna och 

varierar idrotten för att passa alla individer och deras förutsättningar. Även om det i dagens 

samhälle har blivit mer jämställt finns en lång väg att gå och motstånd behöver visas för att få 

bort könsrollerna. Ett intressant faktum är det Fagrell tar upp som vi behandlar i vår bakgrund, 

då hon diskuterar avsaknaden av forskning om den idrottande kvinnan. Idrotten är 

fortfarande ”mannens värld” och så länge ingen forskning eller idrott utgår från och baseras 

på kvinnan tror vi att detta faktum kommer kvarstå.  Detta märks på upplägget på 

undervisningen i skolan då den centreras runt sporter som är maskulint betonade och de mer 

feminina sporterna inte är lika vanligt förekommande. 

 

I vår bakgrund presenterar vi Patrikssons tanke om att det är tävlingsidrotten som ofta 

representerar idrotten. När vi intervjuade barnen förstod vi också att näst intill samtliga tänkte 

på tävlingsidrott när vi frågade dem vad sport var. Tävling utgör alltså en stor del inom 

idrotten och eftersom tävlingsidrotten är uppdelad mellan kön påverkar detta självklart 

barnens attityder gällande genusskillnader. Detta är också något man tydligt kan se på 
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undervisningen i skolan eftersom det ofta är bollsporter som står i centrum och där 

tävlingsmomentet är en faktor. Skolans undervisning är starkt påverkad av föreningsidrotten 

som oftast är uppdelat efter kön och detta påverkar då elevers syn på könsskillnader 

(Skolverket). Denna uppdelning som görs mellan män och kvinnor inom idrotten ifrågasätts 

sällan trots faktumet som Tolvhed och Cardell tar upp (i bakgrunden) att denna uppdelning 

även görs i grenar där fysisk styrka har marginell eller ingen betydelse alls. De tar även upp 

ämnet att manskroppen ses som överlägsen kvinnokroppen och att konsekvensen för kvinnor 

som är överlägsna sina motståndare blir att de misstänks vara män. En överlägsen kvinna 

träder alltså över till manlighet då hon är fysiskt stark eftersom detta anses vara manliga 

egenskaper och inte kvinnligt accepterade. Detta märkte vi av under våra intervjuer då vissa 

av eleverna uttalade sig om andra tjejer i klassen och att de kunde mäta sig med killarna 

eftersom de erhöll manliga egenskaper som snabbhet och styrka. Eleverna själva kunde inte 

möta killar då de ansåg sig själva vara underordnade och inte lika snabba som killarna. Denna 

syn om manligt och kvinnligt och att man blir mer manlig respektive kvinnlig vid erhållan av 

specifika egenskaper lever alltså kvar och det är självklart problematiskt då det påverkar 

könens status och därmed framkallar en över och underordning könen emellan.   

 

Eleverna påpekade dock ständigt att det inte är någon skillnad mellan killar och tjejer och att 

alla kan utöva samtliga sporter. Vid valet mellan killar och tjejer inom olika idrotter kom 

ständigt kommentarer som “Alla kan göra det“ och “Tjejer och killar är lika bra“ och svaren 

på vilken bild som representerade idrotten bäst berodde många gånger på materialet eller de 

deltagandes ställning på bilderna. Vi upplevde i våra samtal med eleverna att de vet vad man 

“ska svara” och vad som är korrekt. Elever är stark påverkade av personer i sin omgivning 

och pedagogen de har och ofta kan kommentarer som kommer från elever vara exakta citat 

som de fått från sin pedagog. I skolans värld tas ständigt värdegrunden och att alla är lika upp 

och eleverna vet därför vad de ”bör tycka”. I bakgrunden skriver vi om att Säljö pratar om hur 

barnet är starkt beroende av vuxna i sin omgivning och blir påverkade av deras tal, 

kroppsspråk och förhållningssätt. Genom att studera sin pedagog och vuxna i sin omgivning 

lär sig således barnen både att säga “rätt” saker samtidigt som de erhåller de vuxnas fördomar 

om skillnad mellan könen genom att studera deras förhållningssätt och reaktioner i olika 

situationer. Vi tror därför att elevernas spontana åsikt kan skilja sig från vad de faktiskt tycker. 

Enligt rapporten från skolverket (2010) krävs det att pedagogerna utvecklar sin 

genusmedvetenhet vilket vi också tror är jätteviktigt i arbetet med eleverna och att arbeta 
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aktivt för att sudda ut den könshierarki som råder där vissa egenskaper är värda mer än andra 

och att dessa egenskaper kopplas ihop med ett visst kön istället för en individ.  

 

När vi sedan fördjupade oss i frågorna och ställde motfrågor mot eleverna fick vi fram åsikter 

om att skillnader faktiskt finns. “Killar kanske gillar mer fart än tjejer”, “Tjejerna kanske inte 

gillar lika mycket att slåss och så och killar är mer hårdhänta”. Genom Säljö kan vi därför 

förstå förvirringen som råder mellan barnens åsikter om att alla är lika duktiga samtidigt som 

barnen lyfter fram olika attribut och talar om att de olika könen passar bättre för olika 

idrottsliga aktiviteter. Vi upplevde att eleverna har åsikter om manliga respektive kvinnliga 

egenskaper och några elever uttryckte att vissa av tjejerna var bättre då de erhöll de manliga 

egenskaperna. Tolvhed talar om de olika uppfattningarna om manligt och kvinnligt, vilket vi 

skriver om i vår bakgrund, och vilka egenskaper man skall erhålla för att motsvara de olika 

könens förväntningar och även Andersson styrker de olika krav som finns och vi kan genom 

att förstå dessa förväntningar som finns dra en slutsats om att man ses mer som manlig 

respektive kvinnlig då man går emot dessa förväntningar. I bakgrunden skriver vi om att även 

Fagrell tar upp de olika förväntningar som finns på könen och hur idrotten som genusregim 

förstärker dessa genusskillnader och Connell talar om hur man socialiseras in i en könsroll 

med förutbestämda egenskaper. I barnens kommentarer kan vi urskilja sådana åsikter när de 

diskuterar hur “vissa av tjejerna” också var duktiga inom idrotten då de också gillade fart. 

Manliga egenskaper lyfts fram som orsak till att just de tjejerna var bättre på idrotten och det 

visar därför på att det är nödvändigt på att träda över till det andra könets egenskaper för att 

nå framgång inom idrotten. Vi kan därmed förstå Tolvheds (i bakgrunden) belysning om hur 

manskroppen är överlägsen kvinnokroppen och att kvinnor som är överlägsna sina 

motståndare inom idrotten träder över till manlighet då de erhåller egenskaper som inte är 

kvinnligt accepterade. Dock var det svårt att komma till djupet med dessa åsikter på grund av 

faktumet vi diskuterade tidigare att då barnen visste vad de “skulle” säga. I såväl skolans 

värld som i samhället pratar vi om hur genusskillnader inte ska finnas och om allas lika värde 

och barnen har dessa åsikter när man talar med dem, men vi ifrågasätter om åsikterna även 

finns i barnens handling då vi genom våra intervjuer uppmärksammat motsatsen. Situationen i 

våra intervjuer kan även ha påverkats då vi båda är tjejer och barnens svar kan ha påverkats 

därefter. 
 

Något annat som till stor del avgjorde hur eleverna svarade på valet av genusbilderna var 

faktumet av hur de faktiskt sett idrotten utföras. Kommentarer som “Jag har aldrig sett tjejer 
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och killar spela fotboll tillsammans” eller “För det brukar vara så på tv” kom ofta upp. 

Eleverna blir påverkade av hur samhället faktiskt ser ut och får därmed en bild av hur det “ska 

vara”. Detta innebär inte att eleverna kanske inte själva tycker att de olika sporterna ska vara 

uppdelade utan snarare att det är självklart för dem då det är så de har sett idrotten utföras. I 

bakgrunden skriver vi om hur Patriksson menar att tävlingidrotten får störst utrymme och 

framförallt i massmedia och vi kan därför dra paralleller till varför barnen till största del ser 

idrotten som uppdelad då det är den bilden de får utav media. Tolvhed och Cardell stärker 

detta faktum då de menar att människor ständigt blir påverkade av bilden att män och kvinnor 

ska delas upp inom idrottens värld. Media har således en stor inverkan på elevernas sätt att se 

på idrotten och vilka strukturer som råder i samhället. Vi når en djupare förståelse av mäns 

och kvinnors olika roller från media genom Tolvheds och Cardells påpekan att det finns olika 

krav på kön gällande resultat och hur de belyser att män porträtteras som det starkare könet då 

det tydligt syns i media att männen lyckas bättre inom tävlingsidrotten. Även Connell visar på 

detta, då de belyser bilderna som starkt visar hur de olika könens roller ser ut och hur vi 

framställs olika i media. Vi får därigenom en klarare bild om medias påverkan och kan dra 

slutsatsen att vi ofta är vi så påverkade av hur omgivningen ser ut och bilden vi får av media 

att vi inte funderar över och ifrågasätter varför det är så.  
 

En annan slutsats som vi drog av våra intervjuer är att eleverna verkar ha mer fördomar om 

det andra könet. Eleverna kunde både snabbare och lättare förklara varför det motsatta könet 

ville utöva vissa idrotter, vilka egenskaper de har och varför vissa idrotter är mer lockande än 

andra. Det verkar således vara lättare att ha fördomar om det motsatta könet vilket vi också 

tycker är logiskt då fördomar om det egna könet naturligt luckras upp då individen själv 

motsätter sig normen medan det är svårare att uppmärksamma det hos det motsatta könet. 

 

En annan sida av vår undersökning kan vara att vi läser in uppfattningar om genusskillnader 

där skillnader inte finns hos eleverna. Många av valen av bilder som eleverna gjorde kan ha 

berott på andra faktorer så som utrustning och position av utförare. Eleverna kommenterade 

även på en del av bilderna att de ser mer ut som själva sporten och eftersom bilderna vi visade 

inte var identiska kan eleverna ha valt utifrån andra faktorer än kön. Detta kunde vi specifikt 

se då vi visade bilderna av fotboll. Vi tror att eleverna, såväl killar som tjejer, är så pass vana 

vid idrotten att genus inte längre är lika betydande för deras val. De såg istället på bilderna 

och tittade efter vad som såg mest ut som en fotbollssituation. Dock valde de flesta killbilden 

eftersom den var mer aktiv vilket kan härledas till manliga egenskaper och blir därför mer 
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eftertraktad. När de uttalade sig om dansbilden var det också hur dansarna såg ut och de mer 

feminina egenskaperna stod i fokus såsom grace exempelvis. Vi kan även spekulera i att de 

valde på grund av kön i de andra bilderna då de inte är lika bekanta med sporterna och istället 

valde efter vad de brukar se i media eller liknande. Det vi kan se är att sporterna kopplas ihop 

med vissa egenskaper och individerna besitter då dessa när de utför dessa sporter oberoende 

av vilket kön de är så erhåller de genusbetonade egenskaper.  
 

Sammanfattning 

I samhället råder strukturer som vi som människor inte är medvetna om till hur stor del vi 

faktiskt är påverkade av dem. När vi utmanade eleverna att diskutera för och förklara deras 

åsikter blev detta väldigt tydligt. Eleverna väljer en idrott till sitt eget kön och en annan åt sig 

själv utan att egentligen ha en aning om varför. Det finns fortfarande typiska kvinnliga och 

manliga idrotter och åsikter om vad som är kvinnliga och manliga attribut kvarstår. I vissa 

elever kunde vi till och med se frustrationen till att de inte hade någon som helst aning om 

varför de trodde vissa saker. Detta kan antingen innebära att den enskilda personen ser sig 

själv som en fristående individ och sitt kön som genuspåverkat eller att strukturer om 

genusåsikter ligger kvar så djup i vårt samhälle att det tar tid att få bort. Attributen som råder i 

samhället och som män respektive kvinnor ska svara upp emot anser vi vara starka och svåra 

att bryta då vi tror att såväl kvinnor som män vill uppnå den positiva förstärkelsen att tillhöra 

sitt eget kön. Människan strävar ofta efter acceptans och tillhörighet och det kan därför vara 

en anledning till att attributen lever kvar. 
 

Då vi tittar tillbaka hur det var förr och hur samhället ser ut idag tror vi oss se att en 

förändring har skett och barnen talar för att vårt samhälle nu är jämställt, men vi ifrågasätter 

vad som är tal och vad som är handling. Barnen vet vad de “ska” svara och vilka åsikter de 

“bör” ha. I undersökningen ändrade sig till och med några av eleverna när de förstod att det 

var skillnaden mellan könen vi belyste och deras spontana reaktion och vad de faktiskt tyckte 

när de fick tänka skiljde sig därmed åt. Vi problematiserar frågan om vad eleverna egentligen 

har för tankar och om de kommer fram på samma vis i åsikter som i handling. Detta upplever 

vi svårt att verkligen få reda på och vi kan enbart spekulera i vad vi tror efter elevernas svar 

och reaktioner i våra intervjuer. När vi jämför med Fagrells studie från år 2000 är det dock 

tydligt att barnen vi intervjuade verkar ha erhållit en medvetenhet om kön. Detta kan bero på 

skolans och även samhällets framsteg i arbetet mot jämställdhet.  
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Hur kommer det sig då att det råder en maskulin nervositet att bli benämnd som feminin och 

tvärtom och varför ligger denna rädsla kvar i dagens samhälle? Varför kan inte människor ses 

som enskilda individer och inte bli definierade av genus? Alla oavsett kön besitter olika 

egenskaper och bör inte jämföras utifrån ett genusperspektiv. Människan accepterar till stor 

del fortfarande de strukturer som finns i samhället och lever därefter utan att ifrågasätta 

orsaken, även om detta inte gäller alla. Det krävs kollektivt motstånd för att luckra upp dessa 

lagar och regler och även om det idag ser bättre ut än tidigare i historien så är det fortfarande 

inte jämställt. Än idag hör vi kommentarer där kvinnor räknas som manliga om de är 

framgångsrika och det är negativt betingat att vara feminin. Än idag lär sig barnen att viss 

idrott är för ett visst kön och att man är olika bra beroende av vilket genus man har. För att få 

bort dessa skillnader krävs att en medvetenhet skapas för strukturerna och normerna som 

råder i samhället. En medvetenhet om att vi alla är med och skapar dessa normer genom vårt 

tal och vårt förhållningssätt. Vi lär våra barn att se skillnader som de annars inte skulle ha sett 

och skapar därmed genusskillnader. Vi förstår självklart att detta är något som kommer ta tid, 

men genom att åtminstone skapa en medvetenhet av vad varje individ själv kan göra så når vi 

steget längre. Elevers synsätt på genusskillnader inom idrotten är starkt påverkat av samhället 

vi lever i och värderingar hos människor de lever runt. Att göra idrotten till något gemensamt 

och naturligt, istället för att sätta upp normer genom vårt förhållningssätt till saker är 

avgörande. Tal, kroppsspråk och förhållningssätt som skiljer sig mellan kön påverkar i högsta 

grad och pedagogen spelar därför en stor roll i genusskapandet. Om vi gör skillnad visar vi att 

skillnad får göras och som tidigare påvisat gör barnen som vi gör och inte som vi säger. Vi 

stärker diskurserna i samhället istället för att ta bort dem så länge vi inte ser över vårt eget 

förhållningssätt. 

 

Vid jakten på att nå svar på våra frågor har vi kommit till flera insikter. Eleverna säger att 

skillnader mellan könen inte finns men vid djupare frågor och genom att analysera deras svar 

kan vi se motsatsen och de verkar vara förvirrade i frågan. De verkar ha klart för sig att 

könsmönster finns, men ändå tycka att de kan bryta mönstren själva vilket tyder på att 

mönstren inte är så starka. Än idag ligger dock normer kvar om att tjejer är gracilare och i 

barnens svar hör vi dem argumentera för att tjejer kanske inte vill slåss och tacklas så som 

killar vill. Det finns således kvar attribut i samhället som är maskulina respektive feminina. 

Barnen lyfter även fram attribut som krävs för att vara framgångsrik vilket verkar vara samma 

attribut som de lyfter fram för att benämna pojkars egenskaper, så som fart, snabbhet och 

styrka. Även om de lyfter fram olika attribut i olika sporter verkar det övergripande vara dessa 
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som är de allra främsta och vi kan därför dra slutsatsen att pojkar fortfarande till stor del lyfts 

fram som det mest framgångsrika könet inom idrott och att det är de manliga attributen som 

verkar vara mest önskvärda. Att det ser ut på följande sätt är dock inte konstigt då idrotten är 

skapad av män för män och även forskningen av idrott utgår från männen. För att bryta dessa 

mönster krävs därför att en förändring sker.   

Epilog/Framtida forskningsfrågor 

Efter att ha granskat vår uppsats kan vi dra slutsatsen att en större forskning hade behövts 

göras för att dra klarare slutsatser om ämnet i fråga. För att få bättre svar på våra frågor inser 

vi att fler intervjuer med fler personer skulle ha gjorts och om vi hade haft tid till detta skulle 

vi ha gjort det. Hade vi haft mer tid hade vi även velat göra intervjuer i olika åldrar för att se 

om eleverna syn ändras beroende på hur gamla de är. Vi skulle även önskat att få observera 

barnen för att se hur det faktiskt ser ut inom idrotten i deras handlingar. Vi inser även att våra 

intervjuer kunde varit utformade annorlunda och att vi möjligtvis genom att ha 

gruppintervjuer med barnen skulle ha nått ett annat resultat då dem kunde trigga varandra till 

att prata utifrån ett större perspektiv. Dock anser vi att vi nått en bra grund för förståelse även 

om vi hade velat fortsätta vår undersökning ytterligare för att nå ett bättre resultat. 

 

Vi anser att vi nått ett resultat där vissa slutsatser kan dras men hade önskat mer underlag för 

att öka validiteten i vår undersökning. Genom vår undersökning har vi kommit fram till den 

starka påverkan och inverkan samhället har ur en sociokulturell synvinkel. Individen blir 

formad av normer och värderingar som råder i samhället och vilken grad denna inverkan 

faktiskt har är vi inte fullt medvetna om. Många åsikter “trillar” ur oss och när vi ifrågasätter 

varför har vi inga svar. Det är därför högst intressant att ta denna forskning som starkt påvisar 

att detta fenomen faktiskt finns för att ha som grund till vilket motstånd som behövs byggas. 

Genom att öka medvetenhet och komma på idéer och vägar till att förändra samhällets 

inverkan kan vi arbeta bort dessa fördomar som finns om könens olika egenskaper.  
 

Idrotten är starkt påverkad av fördomar och en särskiljan mellan könen görs ständigt. Att 

idrotten är byggd av män för män har en stor del att kvinnan är underlägsen i en stor del av 

idrottens delar då den faktiskt är anpassad till männen. Att kvinnor även har fostras till att 

vara det gracilare könet medan männen historiskt har byggt upp kroppen till idrott spelar 

självklart också in, och en orättvisa finns redan från början. När kvinnan sedan överskrider 
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dessa gränser ses hon istället som manlig och tvärtom för mannen. Att ta bort dessa attribut 

som särskiljer könen tror vi också kräver ett långt och aktivt arbete. En medvetenhet bör även 

här väckas för att kunna genomföra en emancipatorisk forskning. Vår uppsats är bara starten 

till att väcka en medvetenhet för att framtida forskning ska göras. För att sudda ut de normer, 

värderingar och särskiljningar som görs och luckra upp de genusstrukturer som existerar krävs 

ett större och mer omfattande arbete som vi hoppas göra eller ska göras inom idrottens 

värld.     

 

För att nå ytterligare kunskap om ämnet skulle vi som framtida forskningsfråga velat göra en 

jämförelse mellan olika åldrar för att nå kunskap om när påverkan når eleverna och hur tidigt 

man bör arbeta för att luckra upp strukturerna som råder i samhället. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 

	  
1. Om jag frågar dig vad idrott är, vad säger du då?  

-vad gör man under idrotten?  

 

2. Idrottar du något på din fritid? Utövar du någon annan aktivitet på din fritid? 

 

3.  Vilken idrott utövar man på dessa bilder?  

 

4.Vilken av dessa vilder tycker du bäst visar vad idrott är? 

-varför valde du den? Varför tog du bort dessa bilder? 

 

5. Vilka av dessa idrotter vill du helst hålla på med? 

 

6. Vilken idrott tror du tjejer/killar helst vill hålla på med?  

-Varför tror du att det är så? kan även tjejer/killar hålla på med det? Varför/varför inte?  

-Finns det bara vissa som kan det? varför tror du att det är så? 
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Bilaga 2 
 

Här kommer ett urval av de bilder vi använde i våra intervjuer: 
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