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Abstract 
The concept of gender is a constant reoccurring subject of discussion in modern society. What 
is masculine, what is feminine and what difference does it matter? Within the history of 
athletics and physical activity gender has always played an important part. Recent studies 
show that even the smallest child can recognize which physical activity is appropriate for his 
or her gender. The purpose of this study was to see how students in their senior year of high 
school recognized gender appropriate physical activities. Further the purpose was to seek the 
possibility of affecting the students approach to physical activity from an androgynous 
perspective. 
 
Studies show that preadolescents not only recognize gender appropriate physical activities but 
are also quick to point out what physical activity the other gender likes or doesn’t like. Other 
studies show that in physical education for adolescent pupils, the boys are more worried about 
their abilities in dance than the girls are worried about their abilities in ball sports. 
 
The method for collecting data was questionnaires. The participants were divided into women 
and men. The women took part of four lessons in American football while the men took part 
of four lessons in ballet. Afterwards they got to answer the same questionnaires to see if there 
had been any change after the four lessons. 
 
The results showed that there were a few activities that were connected to a specific gender by 
the students. The majority of the activities were classified as androgynous. The women 
described American football as a masculine activity mostly because of the perception that 
there were only men and no women who participated in the sport. The men described ballet as 
feminine activity mostly because of the perception that there were certain symbols they found 
feminine that existed in ballet. After the four lessons, the majority of the women’s perception 
of how appropriate American football was for women did not change much. The majority of 
the men’s perception of how appropriate ballet was for men did. 
 
One of the theories of gender says that it’s more accepted for women to strive towards 
masculinity that for men to strive towards femininity. The result that the men in this study saw 
ballet as more appropriate after the four lessons is therefore interesting. One of the reasons 
can be that some of the men searched for ways to divide ballet into parts that were considered 
masculine and parts that were considered feminine. 
 
KEYWORDS: Gender, Physical activity, Definition, Connell, Power, Physical education 
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Inledning 
Begreppet genus och dess betydelse är en ständigt återkommande diskussion i dagens 
samhälle. Vad är kvinnligt, vad är manligt och vilken roll spelar det? Under historiens gång så 
har människor berättat för oss vad som är passande sysselsättningar för män respektive 
kvinnor, inte minst inom idrotten. För varje år som går så synliggörs och ifrågasätts problem 
kring denna syn på genus vilket hjälper oss att bryta gamla mönster och traditioner som 
skapats av det som förväntats vara kvinnligt och manligt. Dock så finns det en lång väg kvar 
att gå. 
 
I en studie av Schmalz och Kerstetter så skriver de att barns deltagande i idrott och fysisk 
aktivitet kan vara kopplat till genus-stereotyper som skapats av samhället. Författarna skriver 
att barn redan från ung ålder lär sig att känna igen vilka sporter som är passande för just deras 
kön. Trots arbete för jämställdhet så spelar genus alltså en stor roll i barnens val av fysisk 
aktivitet.1

 
 Vad fysisk aktivitet är definierar Caspersen, Powell och Christenson som; 

 …any bodily movement produced by skeletal muscles that results in energy expenditure/…/Physical 
activity in daily life can be categorized into occupational, sports, conditioning, household, or other 
activities.2

 
 

Genus berättar för oss vad som är passande för de olika könen och detta är något som skolan 
har till uppgift att bryta. I nuvarande läroplan för det obligatoriska skolväsendet grundskolan, 
Lpo 94, så står det att skolan har ett ansvar att bryta mot traditionella könsmönster och att 
bemöta flickor och pojkar likadant3. En likadan syn framkommer i kommande läroplan för 
grundskolan, Lgr 11. Där tilläggs även att skolan ska ge elever utrymme att utforska och 
utveckla sina förmågor och intressen oberoende av könstillhörighet.4 I nuvarande läroplan för 
den frivilliga skolformen gymnasieskolan, Lpf 94, så står det att skolans personal ska jobba 
mot att bryta de begränsningar som kan förekomma inom val av utbildning och arbete som 
grundar sig på kön och social och kulturell bakgrund5

 

. I kommande kursplan för Idrott och 
hälsa 1 på gymnasiet står det även: 

Undervisningen ska medvetandegöra och motverka stereotypa föreställningar om vad som anses vara 
manligt och kvinnligt…6

 
 

Det innebär att idrottsundervisningen ska jobba med olika metoder för att kunna bryta 
traditionella könsmönster. Skolan strävar alltså efter ett könsneutralt perspektiv, vilket innebär 
                                                           
1 Schmalz, D L. Kerstetter, D L (2006) Girlie girls and manly men: Children’s Stigma Consciousness of Gender in 
Sports and Physical Activities. Journal of Leisure Research 2006, Vol. 38, No. 4 
2 Caspersen, C J., Powell, K. Christenson. G (1985) Physical activity, exercise and physical fitness: definitions and 
distinctions for health related research. Public Health Report, 100, 126-131 
3 Utbildningsdepartementet (1994) Läroplan för det obligatoriska skolväsendet – Lpo 94 
4 Utbildningsdepartementet (2010) Läroplan för grundskolan – Lgr 11 
5 Utbildningsdepartementet (1994) Läroplan för de frivilliga skolformerna – Lpf 94 
6 Utbildningsdepartementet (2010)  Förordning om ämnesplaner för de gymnasiegemensamma ämnena 
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att könen man/kvinna inte har någon påverkan på eller betydelse i undervisningen. Blir det 
några framsteg i skolans kamp mot genus begränsande kraft? Hur ser en gymnasieelevs syn 
på genus ut inom ämnet Idrott och hälsa? Kan skolan påverka elevers genusbild eller är det 
något som ligger djupare i vår kultur? Detta är exempel på frågor som arbetet avser att 
behandla. 
 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien var att se hur elever på gymnasiet kopplar ihop olika fysiska aktiviteter 
med manligt eller kvinnligt. Vidare var studiens syfte även att utifrån praktiskt genomförande 
se möjligheter till att påverka elevernas inställning till fysisk aktivitet ur ett könsneutralt 
perspektiv. De frågeställningar som ställdes var följande: 
 

• Vilka idrotter och fysiska aktiviteter anser elever i årskurs 3 på den undersökta 
gymnasieskolan vara manliga respektive kvinnliga? 

 
• Med vilka argument stödjer eleverna sina ställningstaganden? 

 
• Kan elevernas attityder till vad som är manliga respektive kvinnliga aktiviteter 

påverkas genom att utföra aktiviteterna utifrån ett könsneutralt perspektiv? 
 

Bakgrund 

Teoretiskt perspektiv 

I studien används begreppet genus som teoretisk bakgrund och tolkningsverktyg. För att 
förklara genus så används teorier hämtade från Yvonne Hirdman, Robert Connell och Birgitta 
Fagrell7

 
. 

Genus 

Ordet genus började få sin betydelse i Sverige under 1980-talet. Hirdman skriver att det togs 
till användning för att kunna särskilja det biologiska könets betydelse från det kulturella 
könets betydelse. Det innebär att man ville visa att det vi kallar för manligt och kvinnligt är 
något som skapas kulturellt och socialt. Man föds inte till man eller kvinna, det är något man 
blir. Hirdman menar att genus är ett sorts system som medför förväntningar och 
föreställningar kring hur en man respektive kvinna ska vara eller göra. Detta skapar mönster 
                                                           
7 Hirdman, Y (1988) Genussystemet – reflexioner kring kvinnors sociala underordning. Kvinnovetenskaplig 
tidsskrift. Nummer 3 /1988 
Hirdman, Y (2001) Genus – om det stabilas föränderliga former. Malmö: Liber AB 
Connell, RW (1987) Gender and Power. Stanford University Press. Stanford, California. 
Fagrell, B (2000) Vakthunden Genus. Genus. Tema forskning 2000/2001. Lärarhögskolan i Stockholm 
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och ordningsstruktur som berättar för oss hur vi ska reagera när vi möter olika beteenden som 
strävar emot de förväntningar och föreställningar som finns.8

 
 

Enligt Hirdman så har män genom tiderna försökt förtrycka kvinnor och kvinnor har själva 
låtit sig underkastas. Genom att beteckna mannen som A förklarar Hirdman detta i tre formler 
som hon valt att kalla: A – icke A, A – a och A - B.9 De två första formlerna, A – icke A och 
A – a förklaras själva hierarkin, de förklarar mannen som normen och hur kvinnan står i 
förhållande till mannen. I formeln A – icke A så beskrivs mannen som människan medan 
kvinnan beskrivs som något annat. Kvinnan är inte bestämd, vad hon än är så är hon 
åtminstone inte av samma sort som mannen. Hirdmans andra formel, A – a berättar att 
mannen och kvinnan är av samma sort, men att kvinnan är en ofullgången man. Ett 
”maskinfel” har uppstått och kvinnan blev resultatet utav en defekt man. Det menas att 
mannen och kvinnan skapas på samma sätt, men att mannen är det perfekta exemplaret medan 
kvinnan är det felaktiga exemplaret. Den tredje formeln, A – B, förklarar dikotomin alltså hur 
mannen och kvinnan bör ses som åtskilda från varandra. Mannen, A, är normen och kvinnan, 
B, är dess motsats. Kvinnan är inte normen och ses därför som ofullgången, men Hon ses 
även som annorlunda. Kvinnan har egenskaper som mannen inte har, men det är också 
egenskaper som mannen inte vill ha. Kvinnan ses då som mannens motsats och Hon är allt 
som Han inte är. Han är inte känslig, svag, passiv etc. utan det blir istället att karaktärisera 
Hon. Det är också maskulinums första lag: att vara man är att inte vara kvinna. Det innebär att 
det är mer accepterat för en kvinna att sträva mot att efterlikna normen (mannen) än vad det är 
för en man att bryta mot den norm som Han är född till och sträva efter egenskaper som 
karaktäriserar kvinnor.10

 
  

Connell skriver att en av de vanligaste föreställningarna hos människor är män och kvinnor 
som grupp har olika karaktärsdrag: olika åsikter, olika färdigheter och olika personligheter. 
Detta kallar Connell för sexual character för att koppla ihop begreppet socialkaraktär och 
kön. Denna uppfattning medför att det ofta ses som att det finns just ett särskilt karaktärsdrag 
som definierar män respektive kvinnor. Det borde alltså finnas just ett karaktärsdrag som 
definierar maskulinitet och ett som definierar femininitet. Detta har resulterat i genusfördomar 
som yttrar sig både uttalat och underförstått. Connell förklarar att det de flesta 
genusfördomarna fungerar som underförstådda i skämt kring de olika könen så som att 
kvinnor inte skulle kunna köra bil och att män inte kan hjälpa till i hemmet. Även om 
påståendena är skämt så vilar det på att alla håller med om att det finns sanning bakom det.11

 
 

När det talas om normer och vad som är normalt så förklarar Fagrell att dessa upprätthålls 
tack vare ”Vakthunden Genus”. Så fort någon bryter mot det normala så börjar Vakthunden 
Genus att morra. Det menas att så fort den börjar morra så vill människor ta avstånd från den 

                                                           
8 Hirdman, Y (1988)  
9 Hirdman, Y (2001)  
10 Hirdman, Y (2001) 
11 Connell, RW (1987)  
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som bryter mot normen för att tillfredsställa vakthunden. Något påminner personerna att 
”detta är inte normalt, tillåt det inte”. Syftet med Vakthunden Genus är just att upprätthålla det 
som tidigare bestämts som accepterat beteende för män respektive kvinnor. Fagrell skriver att 
detta säkerhetssystem för att upprätthålla könsrollerna är djupt förankrat i vår kultur. Det 
innebär att få vågar gå emot Vakthunden Genus eftersom för att bli accepterad som 
samhällsmedborgare så bör man uppträda som män respektive kvinnor förväntas att 
uppträda.12

 
 

Tidigare forskning 

Genus inom sport och fysisk aktivitet 

I en kartläggning över svenskars motionsvanor år 2009 av Riksidrottsförbundet så svarade 
512 000 att de har fotboll som motionsvana. 407 000 var män och 105 000 var kvinnor, det 
vill säga betydligt fler män. När det kommer till styrketräning var det 774 000 män och  
661 000 kvinnor som svarat att de bedriver det, fler män men inte så stor skillnad. De som 
använde sig av dans som motionsform var 89 000 män och 429 000 kvinnor, stor skillnad 
mellan könen då det var dels få män samt många kvinnor.13 I en annan kartläggning av 
Riksidrottsförbundet över föreningsaktiva år 2005 var det 6461 som utövade sporten 
amerikansk fotboll. Utav de var 5573 män och 888 kvinnor. Betydligt fler män än kvinnor.14 
En liknande bild syns i en studie som gjordes i Norge av Klomsten, Marsh och Skaalvik. De 
listar att det är 265 538 män och 85 680 kvinnor som i Norge utövar fotboll. De skriver också 
att det är 7685 män och 24 811 kvinnor som utövar dans. De ställer dessa siffror mot det 
resultat de fick i sin undersökning om vad elever på högstadiet anser vara maskulint och 
feminint inom sporter och vilka sporter som de själva utövar. Resultatet var att 81 pojkar och 
40 flickor utövade fotboll medan 1 pojke och 42 flickor utövade dans. Det visade sig alltså att 
antalet flickor som utövade fotboll i förhållande till pojkar stämde till viss del överens med 
den totala siffran. Det gjorde dock inte antalet pojkar som utövar dans i förhållande till 
flickor.15

 
 

I en studie av Li, Harrison jr och Solmon så frågade de högskolestudenter om män och 
kvinnors förmågor inom sport och fysisk aktivitet. Resultatet de fick var att majoriteten av 
männen tillskrev kvinnorna deras färdigheter och sa att kvinnorna hade sämre förmåga att 
lyckas eller förbättras inom sport och fysisk aktivitet. Den bilden stämde överens med 
kvinnornas svar som själva sa att de inte hade lika stor förmåga att lyckas eller förbättras som 
männen. Författarna skriver att kvinnor har under århundraden fått höra att de är svagare och 
har sämre färdigheter än män inom fysisk aktivitet. Det har resulterat i att kvinnor tappat tron 

                                                           
12 Fagrell, B (2000) Vakthunden Genus 
13 Riksidrottsförbundet (2009) Svenska folkets tävlings- och motionsvanor – Motion 2009 kön 
14 Riksidrottsförbundet (2006) Kvinnor och män inom idrotten 2005 – Statistik från riksidrottsförbundet 
15 Klomsten, A. Marsh, H. Skaalvik, E (2005) Adolescents’ Perceptions of Masculine and Femenine Values in 
Sport and Physical Education: A Study of Gender Differences. Sex Roles, Vol. 52.  
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i att de kan utvecklas och förbättra sina förmågor inom sport och fysisk aktivitet. Författarna 
förklarar att hur mycket kvinnor än försöker så kanske de ändå inte kan öka sin förmåga just 
för att genus-stereotypen som tillskrivits kvinnor håller dem tillbaka.16 I en studie av Hardin 
och Greer undersöktes bl.a. medias roll i just tillskrivandet av genus. I sin undersökning kom 
de först och främst fram till att män och kvinnor som studerar på högskola inte hade några 
svårigheter att specificera vilka idrotter som passade män respektive kvinnor. Författarna 
skriver att deltagarna, både män och kvinnor, som följde specifika sporter som sändes i tv 
eller radio i stor majoritet svarade att de sporterna var manliga. De skriver att det kan bero på 
att media endast visade de manliga utövarna av sporterna. Författarna skriver att några sporter 
som hade rörelser eller särskilda drag som deltagarna karaktäriserat som kvinnliga ansågs 
ändå vara manliga. Det visade sig att även i dessa sporter så framställdes endast de manliga 
deltagarna i media.17

 
 

Även barn kan känna igen vilka sporter och fysiska aktiviteter som är passande för deras kön, 
detta kommer fram i en studie av Schmalz och Kerstetter. De har frågat 444 elever i åldern 
åtta till tio år på skolor i USA efter vilka aktiviteter som de anser passar pojkar respektive 
flickor. Det resultat som kom fram var att över 65 % ansåg att balett är en aktivitet som endast 
passar flickor medan över 70 % ansåg att amerikansk fotboll är en aktivitet som endast passar 
pojkar. Balett kan därför ses som en aktivitet som barnen ansåg vara typiskt kvinnlig medan 
amerikansk fotboll kan ses som en aktivitet som barnen ansåg vara typiskt manlig.18 
Författarna skriver även att barnen fick svara ifall de själva utövade en aktivitet som de ansåg 
vara manlig respektive kvinnlig. Det visade sig då 109 stycken av deltagarna svarat att de 
utövade någon aktivitet som de ansåg vara kvinnlig varav 91 % av svaren var från flickor. 
Sedan var det 123 stycken av deltagarna som svarade att de utövade någon aktivitet som de 
ansåg vara manlig varav 65 % av svaren var från pojkar. Författarna skriver att barnens 
deltagande i aktiviteter som anses vara manliga respektive kvinnliga stämmer överens med 
just genus-stereotypen som finns. Detta är för att det är en majoritet av flickor som utövar 
aktiviteter som anses vara kvinnliga och en majoritet av pojkar som utövar aktiviteter som 
anses vara manliga. Författarna noterar dock att det är fler flickor som utövar aktiviteter som 
anses vara manliga än vad det är pojkar som utövar aktiviteter som anses vara kvinnliga.19 
Schmalz och Kerstetter avslutar studien med att påpeka att även om barnen kunde urskilja 
några aktiviteter som typiskt kvinnliga och typiskt manliga så gällde det endast 5 av 30 
aktiviteter. De resterande 25 aktiviteterna kunde klassas som neutrala aktiviteter eftersom 
majoriteten av barnen svarat att de passade båda könen lika bra.20

 
 

                                                           
16 Li, W. Harrison jr, L. Solmon, M (2004) College Students’ Implicit Theories of Ability in Sports: Race and 
Gender Differences. Journal of Sport Behavior. Sept 2004: Vol. 27 Issue 3. p. 291-304 14p. 
17 Hardin, M. Greer, J D. (2009) The Influence of Gender-role Socialization, Media Use and Sports Participation 
on Perceptions of Gender-Appropriate Sports. Journal of Sport Behavior Jun2009, Vol. 32 Issue 2, p207 20p. 
18 Schmalz, D L. Kerstetter, D L (2006) 
19 Schmalz, D L. Kerstetter, D L (2006) 
20 Schmalz, D L. Kerstetter, D L (2006) 



10 

 

Barn kan även välja ut specifika aktiviteter som de tror att det egna och det andra könet är 
intresserade av att utöva eller inte utöva, det är något som syns i en studie av Birgitta Fagrell. 
Fagrell har intervjuat 60 barn, flickor och pojkar, i åldrarna sju och åtta för att ta reda på hur 
dessa barn tolkar vad som är manligt och kvinnligt. Barnen fick svara på vilka aktiviteter som 
de skulle vilja utföra och då svarade majoriteten av pojkarna antingen fotboll, hockey eller 
bordtennis som första och andra val. Ingen pojke svarade balett/dans eller konståkning. 
Majoriteten av flickorna svarade ridning eller konståkning i första och andra val. Ingen flicka 
valde balett som första eller andra val men en tiondel av flickorna valde det som tredje val. 
Ingen flicka valde aktiviteterna ishockey, fäktning, rally eller skytte. Fagrell skriver att 
flickorna undviker att välja aktiviteter som förknippas med kraft och våghalsighet medan 
pojkar undviker att välja aktiviteter som förknippas med estetisk skönhet och dans.21

 
 

När det kommer till vad pojkar tror att flickor vill ägna sig åt så skriver Fagrell att majoriteten 
av pojkarna tror att flickorna vill ägna sig åt balett. Majoriteten av pojkarna tror även att 
flickorna inte vill ägna sig åt boxning. När pojkarna sedan tillfrågades vad de tror att pojkar 
vill ägna sig åt så svarade majoriteten antingen ishockey eller fotboll. Vad de trodde att pojkar 
inte ville ägna sig åt var enligt majoriteten balett. Samma frågor ställdes till flickorna. Fagrell 
skriver att majoriteten av flickorna svarade att de tror att pojkarna vill ägna sig åt fotboll och 
att de inte vill ägna sig åt balett. När det kommer till vad flickorna trodde att flickor vill ägna 
sig åt så svarade majoriteten att de trodde att flickor vill ägna sig åt antingen ridning eller 
balett. Det som flickorna till största del inte trodde att flickor ville ägna sig åt var fäktning.22 
Fagrell skriver att barnens syn överensstämmer med varandra ganska väl, både flickorna och 
pojkarna lyckades peka ut snarlika aktiviteter som de tror att de båda könen vill eller inte vill 
ägna sig åt. Fagrell lyfter dock fram att barnens syn inte riktigt stämmer överens med vad, 
först och främst, flickorna vill utöva för aktivitet. Balett pekas t.ex. ut av både pojkar och 
flickor som en aktivitet som de tror att flickor vill ägna sig åt. Detta trots att balett valdes först 
som tredje val av endast en tiondel av flickorna.23

 
  

Fagrell skriver att de båda könen är snabba på att peka ut vad det andra könet är och tycker 
om. Hon beskriver det som att genus är förkroppsligat hos barnen, det är något som de ser 
som naturligt. Barnen kan inte förklara varför de tycker som de tycker utan det är ”bara så det 
är”. De båda könen blir att känna igen vissa aktiviteter som naturliga för ett visst kön och ser 
det därför som att just den aktiviteten passar ett visst kön. Det i sin tur leder till det formas 
aktiviteter som flickor ska ägna sig åt och aktiviteter som pojkar ska ägna sig åt. Fagrell 
skriver att eftersom dessa aktiviteter tolkas som passande för olika kön så kommer de 
egenskaper och värden som kopplas till aktiviteten tillskrivas ett visst kön som i grupp. Det 
innebär att om fotboll anses som en passande aktivitet för pojkar så tillskrivs pojkar t.ex. 
egenskaperna av lagspel, tacklingar och springande. För flickornas del så om balett anses vara 

                                                           
21 Fagrell, B (2000) De små konstruktörerna – Flickor och pojkar om kvinnligt och manligt i relation till kropp, 
idrott, familj och arbete. HLS Förlag (Högskoleförlaget vid Lärarhögskolan i Stockholm) 
22 Fagrell, B (2000) 
23 Fagrell, B (2000) 
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en passande aktivitet för flickor så tillskrivs de t.ex. egenskaperna av rytmik, känsla och 
estetisk skönhet.24

 
  

Genus och idrottsundervisning 

I en studie av Lundvall och Meckbach så frågade de elever i årskurs 9 vad de tyckte om 
idrottsundervisning och dess innehåll. Det visade sig då att en stor del flickor känner sig 
utanför i aktiviteter så som bollspel, alltså att pojkar får ta större plats än de. De flesta 
pojkarna kände sig istället oroliga inför momentet dans där de också ansåg sig ha sämre 
färdigheter än flickorna. Den största könsskillnaden fanns just inom momentet dans eftersom 
det var fler pojkar som kände sig oroliga inför dans än vad det var flickor som var oroliga 
inför bollspel. Det var alltså fler flickor som ansåg att de behärskade bollspel än vad det var 
pojkar som ansåg sig behärska dans.25 En liknande syn träder fram i en studie av 
Constantinou, Manson och Silverman. De undersökte hur flickor i årskurs 7-8 på en skola i 
USA uppfattade könsroller inom ämnet idrott och hälsa och hur mycket inflytande de ansåg 
sig ha på undervisningen. Den bild som trädde fram i intervjuerna med flickorna var att 
majoriteten ansåg att pojkarna i klassen var mycket mer tävlingsinriktade och tog mycket 
större plats i undervisningen. De svarade dock att detta var en positiv faktor som motiverade 
flickorna till att vilja vara med mer. Flickorna beskriver det som att lektionerna blir roligare 
av pojkarnas aggressivitet och tävlingsinriktning eftersom det enligt dem höjer kravet på 
prestation från deras sida.26 Författarna skriver att flickorna nämligen ser sig själva som 
tävlingsinriktade och vill gärna delta och prestera i sporter som anses vara opassande för deras 
kön så som amerikansk fotboll och brottning. Flickorna svarar att de både vill tävla med och 
mot pojkarna just för att visa vad de går för och att det tävlingsinriktade klimatet gynnar deras 
förutsättningar.27

 
 

Synen att pojkar tar större plats i idrottsundervisningen belyses i en studie av Larsson, Fagrell 
och Redelius. De har observerat hur lärare agerat gentemot de olika könen i årskurs åtta till 
nio. Det resultat som författarna kom fram till var att det som ansågs som större utrymme för 
pojkarna kunde ses som både positivt och negativt för pojkarna. Vid flera tillfällen ska flera 
lärare ha gett ironiska kommentarer till de pojkar som inte presterade bra i aktiviteter som de 
förväntades att prestera bra i. Att flickorna skulle ha fått liknande kommentarer var inget som 
observatörerna kunde upptäcka. Det innebär att genom negativ feedback så synliggjorde 
lärarna att det förväntas mer utav pojkarna än av flickorna. Å andra sidan så skriver 
författarna att pojkarna i större utsträckning än flickorna uppmuntrades till att visa upp sina 

                                                           
24 Fagrell, B (2000) 
25 Lundvall, S. Meckbach, J (2008) Mind the gap: physical education and health and the frame factor theory as a 
tool for analysing educational settings. Physical Education & Sport Pedagogy.  13:4, 345- 364 
26 Constantinou, P. Manson, M. Silverman, S (2009) Female Students' Perceptions About Gender-Role 
Stereotypes and Their Influence on Attitude Toward Physical Education. Physical Educator Spring2009, Vol. 66 
Issue 2, p85 12p. 
27 Constantinou, P. Manson, M. Silverman, S (2009) 
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färdigheter.28 I samma studie visade det sig även att om en pojke presterade mycket bra i en 
aktivitet som ansågs vara kvinnlig så uppmärksammades det inte. Samma var för flickor som 
presterade mycket bra i en aktivitet som ansågs vara manlig. Författarna skriver att istället för 
att uppmärksamma flickornas goda prestation i de manliga aktiviteterna så började lärarna 
istället heja på pojkarna att de skulle besegra flickorna. Författarna skriver att det var mer 
vanligt att lärarna hyllade pojkarnas fysiska förmågor och deras maskulina drag än vad 
flickorna blev uppmärksammade för deras prestationer.29

 
 

En annan syn på lärares feedback gentemot pojkar och flickor i idrottsundervisningen går att 
se i en studie av Nicaise m.fl. De har observerat lärare och elever i årskurs 10 på en skola i 
Frankrike under idrottslektionerna för att se hur lärare och elever interagerar med varandra. 
Det visade sig då att varken pojkarna eller flickorna sökte lärares uppmärksamhet mer och att 
lärare varken gav pojkarna eller flickorna mer eller mindre uppmärksamhet. Författarna 
skriver att det alltså inte gick att se att pojkarna skulle haft en tydligt större plats i 
undervisningen. Den feedbacken som gavs var dock i större utsträckning för flickorna i form 
positiva där de fick höra hur bra de utförde tekniker eller hur bra de kämpade. Feedbacken 
som gavs till pojkarna var istället av negativ karaktär i form av kritik och förväntningar på att 
de skulle göra bättre ifrån sig. Författarna skriver att det verkade som att feedbacken till 
flickorna och pojkarna gavs ut utan tanke på elevernas förmågor och kunskap utan efter vilket 
kön de tillhörde.30

 
 

Metod 

Metodval 

Den metod som användes i undersökningen var enkätinsamling. Den första enkäten som 
användes (se Bilaga 1) utformades för att svara på min första frågeställning. Enkäten var 
utformad med flera olika aktiviteter där eleverna endast kunde svara ifall de ansåg 
aktiviteterna var manliga, kvinnliga eller neutrala. Frågorna var därför styrande eftersom det 
endast fanns rum att svara med de tre alternativen31

                                                           
28 Larsson, H. Fagrell, B. Redelius, K (2009) Queering physical education. Between benevolence towards girls 
and a tribute to masculinity. Physical Education & Sport Pedagogy Jan2009, Vol. 14 Issue 1, p1 17p. 

. I andra enkäten (se Bilaga 2 och 3) 
användes skattningsskalor för att mäta elevernas attityder kring de genusstämplade fysiska 
aktiviteterna. En 5-gradig skala användes vilket är en av de vanligaste skalorna för att 
deltagarna lättare kan särskilja betydelsen mellan de olika skalstegen. Verbalisering av 
skalstegen, vilka skalsteg som ska förankras med ett uttryck för vad skalstegen representerar, 

29 Larsson, H. Fagrell, B. Redelius, K (2009) 
30 Nicaise, V. Cogérino, G. Fairclough, S. Bois, J. Davis, K (2007) Teacher feedback and interactions in physical 
education: Effects of student gender and physical activities. European Physical Education Review October 2007 
vol. 13 no. 3 319-337 
31 Hassmén, N. Hassmén, P (2008) Idrottsvetenskapliga forskningsmetoder. Stockholm: Natur och Kultur. 
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blev skalsteg 1, 3 och 5.32

 

 Det var för att 1 och 5 skulle fungera som motpoler med 3 som lika 
mycket av båda. 

Urval 

Studien riktade in sig mot att undersöka attityder till genusstämplade fysiska aktiviteter hos en 
grupp gymnasielever. Urvalet bestod av en klass gymnasieelever i en ort i mellersta Sverige. 
Tillsammans med en lärare i idrott och hälsa så gjordes överenskommelsen att utföra 
undersökningen i en klass i årskurs-3 (18-19 år). Det gjordes därför ett bekvämlighetsurval 
eftersom den klassen var mest lättillgänglig.33

 

 Undersökningen skulle ske i lektionsmiljö. Det 
gick därför att ge eleverna skäl för att delta i lektionsupplägget som undersökningen 
innefattade utifrån nuvarande läroplan och kursplan. Klassen var jämnt könsfördelad, 14 män 
och 14 kvinnor men utifrån bekvämlighetsurvalet så blev det ett bortfall då några elever inte 
var närvarande på lektionen när första enkäten delades ut. Deltagargruppen blev att bestå av 
13 män och 9 kvinnor. Ytterligare ett bortfall skedde när andra enkäten delades ut. Alla elever 
som deltagit i första enkäten valde att inte delta i andra enkäten på grund av personliga skäl. 
Några valdes även bort från undersökningen på grund av att de inte var närvarande på 
lektionerna. Slutligen så var det åtta kvinnor och nio män som deltog i andra och tredje 
enkäten. 

Etiska överväganden 

När enkäterna delades ut till deltagarna så gjordes alla uppmärksammade om undersökningens 
syfte. En förklaring av syftet hade även skrivits på enkäten som de kunde läsa. Hade någon en 
fråga fanns undersökningsledaren på plats för att kunna svara. Alla deltagare gjordes 
medvetna om att det var frivilligt att delta och att alla skulle behandlas med största möjliga 
konfidentialitet.34 Det stod som information på enkäten men det tydliggjordes för eleverna 
även vid utdelningen av enkäterna att deltagandet var helt anonymt. Elever kan även vara 
rädda för att svaren de ger kan ha någon inverkan på betyg eller liknande. Det gjordes därför 
tydligt för eleverna att svaren endast skulle läsas av undersökningsledaren och bara användas 
till undersökningens syfte, det kunde alltså inte påverka betyg eller liknande. 35

 
 

Genomförande 

Vid första mötet med klassen som undersökningen planerats att genomföra med så 
presenterades undersökningsledaren. Det förklarades då att en studie hade tänkt genomföras 

                                                           
32 Hassmén, N. Hassmén, P (2008) 
33 Hassmén, N. Hassmén, P (2008) 
34 Forskningsetiska nämnden (2008) Forskningsetiska anvisningar för examens- och uppsatsarbeten vid 
Högskolan Dalarna 
35 Forskningsetiska nämnden (2008) 
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under lektionstid där de skulle få prova på områden som de eventuellt inte är vana vid. 
Veckan efter delades enkät 1 (se Bilaga 1) ut. Aktiviteterna i första enkäten valdes utifrån 
olika motionsvanor som presenteras i Riksidrottsförbundets årliga undersökning Svenska 
folkets tävlings- och motionsvanor – Motion 2009 kön och olika idrottsformer som nämns i 
Kvinnor och män inom idrotten 2005 – Statistik från riksidrottsförbundet36

 
. 

Veckan efter det hade resultatet från första enkäten sammanställts (se tabell 2) och det 
presenterades för eleverna. Det blev då första passet då genus diskuterades. Anledningen till 
det är för att om genus diskuterats innan första enkäten kan eleverna eventuellt blivit 
påverkade till att svara på ett sätt som de kanske förväntats att svara istället för vad de 
egentligen tycker. Det som diskuterades var varför eleverna trodde att de hade just den bilden 
av vad som var kvinnligt och manligt inom olika fysiska aktiviteter. I slutet av lektionen 
delades andra enkäten ut (se Bilaga 2 och 3). Utifrån de svar som gavs i första enkäten valdes 
två aktiviteter ut, en som kvinnorna i majoritet ansåg vara manlig och en som männen ansåg 
vara kvinnlig. De aktiviteterna som valdes var amerikansk fotboll för kvinnorna och balett för 
männen. Män och kvinnor delades då upp i klassen för att bara männen skulle få delta i det 
som de ansåg vara kvinnligt och kvinnorna i det som de ansåg vara manligt. 
 
Lektionerna i idrott och hälsa var 80 minuter en gång i veckan. På grund av tidsbrist så blev 
valet därför att genomföra männens aktivitet första hälften av lektionen och kvinnornas 
aktivitet i andra hälften. Alla pass blev därför ungefär 30-40 minuter långa. Efter varje pass så 
fick eleverna reflektera enskilt kring ifall det fanns något i lektionen som de ansåg var 
manligt, kvinnligt eller neutralt. De skulle också reflektera kring varför de ansåg det. Efter att 
alla pass var genomförda fick eleverna besvara enkät 3 (se Bilaga 3 och 4) som hade likadana 
frågor som enkät 2. Den enda skillnaden var att första frågan hade bytts ut och placerats sist 
för att passa följderna av undersökningen. 
 

Pass 1 Män 

Första passet med balett för männen hade som syfte att introducera hur man kan jobba med 
balett i skolan. Efter en genomgång av balettens historia så fick eleverna prova på olika 
styrke- och balansövningar som utgick ifrån bålen. Detta var för att kraften och balansen inom 
balett utgår för det mesta ifrån bålmuskulaturen. Avslutningsvis så fick eleverna prova på en 
utav grundpositionerna i balett, tendu. Ställningen övades under en längre tid för att ge 
eleverna en chans att lära sig den bra. 
 

Pass 1 Kvinnor 

                                                           
36 Riksidrottsförbundet (2009) Svenska folkets tävlings- och motionsvanor – Motion 2009 kön.  
Riksidrottsförbundet (2006) Kvinnor och män inom idrotten 2005 – Statistik från riksidrottsförbundet 
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Första passet med amerikansk fotboll för kvinnorna hade som syfte att låta eleverna vänja sig 
vid den äggformade bollen. De fick börja med att berätta sina associationer kring bollen sedan 
visades hur den hanteras inom sporten amerikansk fotboll. Eleverna fick prova att kasta bollen 
till varandra och göra överlämningar av bollen på olika sätt. Efteråt fick de leka två lekar där 
bollen skulle på olika sätt förflyttas över planen. Detta var för att använda spelidén av 
amerikansk fotboll utan att behöva någon större regelgenomgång. 
 

Pass 2 Män 

Andra passet för männen hade som syfte att visa olika former av rörelser som kan förekomma 
inom balett. Fyra stationer med ritningar på förslag till rörelser fanns, stationerna var balans, 
hopp, rotation och lyft. Gruppen delades in i par som fick prova på alla stationer inom paren. 
Lektionen var planerad som så att de först skulle få prova de förslag på rörelser som fanns 
uppritade och efter det försöka hitta på egna rörelser som passade in på just den stationen. I 
slutet av lektionen fick alla par visa upp någon rörelse som de själva kommit på till 
stationerna.  
 

Pass 2 Kvinnor 

Andra passet för kvinnorna hade som syfte att introducera dem till själva sporten amerikansk 
fotboll. Lektionen började med att bollen placerades i mitten av salen med hälften av 
deltagarna på varsin sida om den. Efter det placerades eleverna ut olika där ena sidan skulle 
föreställa en typisk anfallsformation och den andra sidan skulle föreställa en typisk 
försvarsformation. Sedan gjordes en genomgång över varje spelare och positions olika 
uppgifter och funktion. Efter genomgången av positionerna så gjordes en enkel 
regelgenomgång i samband med konstruerat spel. De fick prova olika spel som skapade olika 
situationer. Efter varje spel och efter att situationen uppstått gavs en förklaring till varför och 
vad reglerna i spelet säger. Till sist fick deltagarna prova att spela både anfall och försvar och 
konstruera egna spel och taktiker. 
 

Pass 3 Män 

Tredje passet för männen fungerade som en fortsättning på det andra passet. Syftet med passet 
var att kunna kombinera de rörelser som de lärt sig inom balans, hopp, rotation och lyft till 
musik. Lektionen började med att ledaren instruerade hur ett balettprogram skulle kunna se ut. 
Efteråt delades eleverna in i två grupper, det blev fyra i första gruppen och fem i andra på 
grund av att alla deltagare inte var närvarande. Instruktionerna som gavs var att de skulle 
konstruera ett sorts balettprogram som innehöll två tydliga balansrörelser, två hopp, två 
rotationer och två lyft. Sedan fick de lyssna in sig på musiken som användes och börja 
fundera kring vilka rörelser de ville använda sig av. De fick ta emot tips och idéer kring hur 
de skulle kunna lägga upp sin dans, annars hade de tillgång till helt fri kreativitet. Så fort båda 
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grupperna hade skapat och tränat in sin dans så fick de veta att de skulle framföra dansen på 
nästa pass.    
 
 

Pass 3 Kvinnor 

Tredje passet för kvinnorna fungerade även det som en fortsättning på andra passet. Syftet 
med passet var att öka deltagarnas förståelse för de olika positionerna och hur spelet fungerar. 
Lektionen bestod av mycket repetition från andra passet för att det inte skulle finnas några 
oklarheter i positionernas och reglers funktion. Deltagarna fick konstruera egna spel och 
taktiker för att senare kunna spela helt självgående. Så fort alla deltagare grundat någon form 
av spelförståelse så bestod resten av lektionen utav matchspel mellan två lag. 
 

Pass 4 Män 

Fjärde passet för männen handlade om de två gruppernas egna danser och deras framförande 
av danserna. Grupperna gavs cirka 15 minuter för att förbereda sig och träna in det sista innan 
framförandet. Efter 15 minuter släpptes resten av klassen in för att få ta del av gruppernas 
danser. Båda grupperna framförde sina danser och fick stående ovationer av publiken. 
 

Pass 4 Kvinnor 

Fjärde passet med kvinnorna var en lektion utomhus där de fick spela amerikansk fotboll i 
snö. Syftet med passet var att få deltagarna att spela en match med lite mer fysisk interagering 
så som tacklingar. Efter att en plan gjorts upp och deltagarna delats in i lag så fick de 
instruktionerna om att det var samma regler som de använt sig av tidigare, den enda nya 
regeln var att de nu skulle få tacklas. Efter det fick de två lagen ställa upp sig i en offensiv 
respektive defensiv kedja för att visa att de lärt sig skillnaden mellan de två. Sedan var 
matchen igång och deltagarna fick skapa och konstruera egna spel och taktiker. Till en början 
hade de två lagen svårt att anpassa sig till utemiljön, snön och till tacklingarna. Efter en stund 
hittade de lösningar till de nya problemen genom att förenkla deras taktiker. Matchen flöt 
sedan på utan problem och deltagarna skötte både domslut och spel utan hjälp från ledare. 
 

Förberedelsearbete 

För att införskaffa kunskap kring dansen balett så kontaktades en dansstudio i en stad i 
Mellansverige. Via e-post gavs information kring balettens ursprung och bakgrund samt tips 
på grundrörelserna inom balett. De specifika rörelserna fanns sedan instruerade i videoklipp 
på internet som gav en visuell uppfattning om hur rörelserna fungerade. Allt eftersom ökade 
svårighetsgraden på övningarna vilket ökade kravet på träning. Cirka 30-60 minuter 
spenderades dagligen för att öva in känsla för dansen och rörelserna. 
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För att införskaffa kunskap kring sporten amerikansk fotboll observerades ett flertal matcher 
inom National Football League (NFL). Rörelser och tekniker var saker som redan tränats in 
via praktiskt genomförande. Delar av regelboken inom NFL studerades för att få djupare 
förståelse för de olika reglernas syfte. Även samtal med en tränare för en amerikansk 
fotbollsklubb i mellersta Sverige pågick för tips och idéer. 
 

Bearbetning av resultat 

För att tolka de motiveringar som gavs till varför deltagarna ansåg att amerikansk fotboll var 
en typiskt manlig idrott och balett var en typiskt kvinnlig idrott så användes teorierna som 
presenterades under rubriken Teoretiskt perspektiv. Motiven som framkom fördes in i olika 
kategorier. Kvinnornas motiv kategoriserades utifrån följade utsagor: 

• Mängd 
• Media 
• Tuff sport 
• Killar gillar… 

Männens motiv kategoriserades utifrån dessa utsagor: 
• Symboler 
• Naturligt 
• Mängd 
• Tjejer gillar… 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



18 

 

Resultat 

Resultatet i studien presenteras i detta avsnitt i form av tabeller med förklarande text. Först 
presenteras svaren som eleverna gav kring vilka aktiviteter de anser vara manliga, kvinnliga 
eller neutrala. Sedan presenteras varför eleverna ansåg att amerikansk fotboll och balett var 
manligt respektive kvinnligt. Till sist presenteras de eventuella skillnaderna mellan före och 
efter de praktiska passen. 

Skattning av Aktiviteter – Manligt, kvinnligt eller neutralt 

Så här svarade eleverna på första enkäten som delades ut (se Bilaga 1): 
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Det som går att utläsa ur tabellen är att alla deltagare svarat att de anser att amerikansk fotboll 
är manligt. Det är den enda aktiviteten som kvinnorna och männen är helt eniga. Tittar man 
istället på styrketräning så är svaren spridda. Majoriteten av kvinnorna anser att styrketräning 
är neutralt medan majoriteten av männen anser att styrketräning är manligt. På aktiviteten 
balett så är männen helt eniga, de anser att balett är kvinnligt. Hos kvinnorna så har istället två 
tredjedelar svarat att balett är kvinnligt och en tredjedel svarat att balett är neutralt. 
 
För det mesta så anser de flesta av deltagarna att aktiviteterna är neutrala. Detta syns dock 
tydligare hos kvinnorna. De har svarat att fyra stycken aktiviteter är helt och hållet neutrala; 
tennis, orientering, löpning och klättring. Hos männen är det många som svarat att de flesta 
aktiviteter är neutrala men det är ingen aktivitet som alla anser det. På alla aktiviteter är det 
någon eller några, antingen man eller kvinna, som kopplar ihop aktiviteten med manligt eller 
kvinnligt. Det går dock att se att männen kopplar ihop aktiviteterna med manligt och kvinnligt 
mer än kvinnorna. 
 
Några fältanteckningar gjordes när resultatet från första enkäten presenterades för deltagarna. 
Eleverna fick frågan varför de trodde att alla svarat att amerikansk fotboll var specifikt 
manligt. Männen var då först att svara med att amerikansk fotboll är en tuff sport och att det 
är många hårda tacklingar som de ansåg att kvinnor inte klarade av. Kvinnorna i gruppen 
började genast protestera och menade att de visst klarar av fysiskt tuffa sporter. Efteråt 
ställdes samma fråga kring balett, varför de trodde att alla män i gruppen svarat att det var 
något specifikt kvinnligt. Då var männen först med att påpeka att kvinnor har lättare för dans 
än män och att det är mer naturligt för dem. Återigen började kvinnorna protestera. Det som 
skedde var alltså att männen började med att säga ”så här är det…” och efteråt fick kvinnorna 
protestera att ”så är det inte”. 
 
Efter att ha ställt frågor kring deras motiv till att svara så som de gjort i enkäten började det 
komma fram att de egentligen inte visste varför de svarat som de gjort. Det bara kom 
naturligt. Det fanns ingen tanke bakom svaren utan det var bara så de fått lära sig att saker och 
ting är. 
 

Amerikansk fotboll och balett 

I nedanstående tabell presenteras hur eleverna svarade på första frågan i andra enkäten (se 
Bilaga 2-3). De kategorierna som framträdde hos kvinnorna var Mängd, Media, Tuff sport och 
Killar gillar… . Mängd var svar som handlade om antal utövare, Media om bl.a. TV och films 
påverkan. Tuff sport var svar som handlade om att amerikansk fotboll var en hård, fysisk sport 
och Killar gillar… handlade om att kvinnorna ansåg att män hellre utövade sporten. 
 
Männens kategorier var Symboler, Naturligt, Mängd, Tjejer gillar… . Symboler var svar som 
handlade om att det fanns olika saker inom balett som förknippades som kvinnliga, 
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exempelvis rörelser och klädsel. Kategorin Naturligt handlade om att det helt enkelt var 
naturligt att balett var kvinnligt. Mängd var en likadan kategori som för kvinnorna och det 
samma för Tjejer gillar… fast gällande balett.  
 
Tabell 2: Du har i tidigare enkät svarat att du anser att amerikansk fotboll/balett är en typiskt manlig/kvinnlig 
idrott. Motivera varför du anser det. 
 

      Kvinnor – Amerikansk fotboll N: 8                               Män – Balett  N: 9 
Mängd 7 Symboler 4 

Media 3 Naturligt 3 

Tuff sport 3 Mängd 3 

Killar gillar… 3 Tjejer gillar… 1 

 

Börjar vi med att titta på kvinnornas svar så var det kategorin Mängd som var det vanligaste 
motivet. Alla kvinnliga deltagare förutom en ansåg att mängden av män (eller saknaden av 
kvinnor) som utövar amerikansk fotboll var en anledning till varför de förknippade sporten 
som manlig. Ett exempel på svar som gick under kategorin Mängd är 
 

Jag har aldrig sett en tjej utöva det och kan inte tänka mig hur det ser ut. Därför kopplar jag det till killar. 
 
Det innebär att eftersom personen i fråga inte har stött på någon kvinna som utövar 
amerikansk fotboll så blir sporten automatiskt manlig. Motivet Media gick hand i hand med 
motivet Mängd, ett exempel på det är 
 

För att man i filmer nästan bara får se män/killar spela det och för att alla jag känner utövar/utövat det har 
varit killar. 

 
Ett liknande svar är 
 

Jag har inte sett några tjejer som spelar det, varken på TV eller i verkligheten. 
 
TV och film har alltså inte gett dessa två personer någon bild om att det skulle finnas några 
kvinnliga utövare av amerikansk fotboll. Eftersom de senare inte heller stött på någon kvinna i 
verkligheten som skulle ha utövat sporten så klassar de sporten som manlig. 
 
 Motiven Tuff sport och Killar gillar… var också motiv som gick hand i hand. Exempel på de 
motiven är 
 

Amerikansk fotboll är en ”hård sport” och killar gillar hårda sporter. 
 
Ett annat exempel är 
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Det är en tuff sport som jag anser att killar hellre spelar än tjejer. 

 
Det som går att tolka utifrån de svaren är att de kopplar ihop tuffa och hårda sporter med 
maskulinitet vilket gör amerikansk fotboll till en manlig sport. De båda deltagarna anser också 
att män i högre grad än kvinnor tycker om att spela tuffare och hårdare sporter. Det innebär att 
de kopplar amerikansk fotboll till manligt eftersom de anser att det är mer angeläget för män. 
 
Tittar vi istället på männens svar så var det kategorin Symboler som var det mest 
förekommande motivet till varför de ansåg att balett var en kvinnlig idrott. Motivet Symboler 
förekom när deltagarna förknippade balett med olika rörelser, föremål eller liknande som de 
själva ansåg vara kvinnliga. Ett exempel på svar inom Symboler är 
 

För att det är en typiskt kvinnlig idrott, hoppa och skutta till flummig musik. 
 
Hoppen, skutten och den flummiga musiken blir tillsammans enligt deltagaren något som är 
kvinnligt. Eftersom deltagaren förknippar hoppen, skutten och den flummiga musiken med 
balett så anser personen att balett är typsikt kvinnligt. Ett annat exempel är 
 

Dansa i trikåer med ett omanligt rörelseschema säger det mesta. 
 
Deltagarens uppfattning är här att rörelserna i dansen är omanliga vilket är en anledning till 
varför personen anser att balett är kvinnligt. Trikåer är också något som deltagaren anser vara 
kvinnligt och som denne kopplar till balett. Nästa motiv som förekom var motivet Naturligt. 
Motiven som gick under den kategorin handlade om att deltagarna helt enkelt såg svaret som 
helt naturligt, något som alltid varit och alltid kommer vara. Ett exempel är 
 

Det ligger i naturen att det är så. 
 
Personen menar att balett är kvinnligt eftersom det bara är så, det finns ingen egentlig 
förklaring annat än att det tillhör det normala. Ett liknande svar är 
 

För att dansa är mer kvinnligt och det har alltid varit så, därför känns det som det. 
 
Samma här, deltagaren har ingen egentlig förklaring till varför han tycker att balett är 
kvinnligt annat än att personen anser att det alltid varit så. 
 
Nästa motiv som förekom i männens svar var ett liknande motiv som kvinnorna använde sig 
av, nämligen Mängd. Ett exempel på motivet Mängd från männen är 
 

För att det är fler kvinnor som utför det. 
 
Ett liknande svar är 
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För att det är fler kvinnor som utövar det. 
 
När männen svarar med motivet Mängd så konstaterar de helt enkelt att det är fler kvinnor 
som utövar balett. Ingen utav de svarade att de bara stött på kvinnor som dansar balett eller att 
de inte träffat på någon man som utövar balett. Det sista motivet gavs av endast en utav 
männen men det liknade kvinnornas Killar gillar… och det gick därför under namnet Tjejer 
gillar… det motivet löd så här 
 

Alla tjejer ville bli små ballerinor när de var små. 
 
Deltagaren anser alltså att balett är kvinnligt eftersom dennes uppfattning är att kvinnor hellre 
dansar balett än män. 
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Amerikansk fotboll och balett – Före och efter 

Tabell 3: Deltagarnas närvaro vid de fyra praktiska passen. 
I kolumnen för deltagare står de koder som deltagarna tillgavs för att svaren i enkäterna skulle kunna jämföras. A 
- # står för de kvinnliga deltagarna och B - # är de manliga deltagarna. O i tabellen står för att deltagaren var 
närvarande medan X står för att personen inte var närvarande. 
 
Deltagare        Pass  1        2       3       4  
A – 1 O X O O 

A – 2 O O O O 

A – 3 O X O O 

A – 4 O X O O 

A – 5 O O O O 

A – 6 O X O O 

A – 8 O X O O 

A – 9 X O O O 

B – 2 O X O O 

B – 3 O O O O 

B – 4 O O O O 

B – 6 X O O O 

B – 8 O O O O 

B – 9 O O O O 

B – 10 O O O O 

B – 11 O O O X 

B – 12 O X O O 

 
Nedanför visas en tabell för hur deltagarna svarade på frågorna två, tre och fyra i andra 
enkäten (se Bilaga 2-3) innan de praktiska passen var genomförda. I tabellen ses också hur 
deltagarna svarade på frågorna två och tre i tredje enkäten (se Bilaga 4-5) som då är samma 
frågor fast efter de praktiska passen var genomförda. Fråga ett i tredje enkäten valdes att inte 
presenteras i resultatet eftersom den inte var relevant. 
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Tabell 4: Före och efter. 
Tabellen läses som så att under deltagare så är kvinnorna överst med koderna A - # och männen unders med 
koderna B - #. Kolumnen Utövar? står för fråga två i andra enkäten Är amerikansk fotboll/balett en idrott som du 
själv utövar på fritiden? Kolumnen Intresse-1 står för frågan Skatta ditt intresse för att prova på eller utöva 
idrotten amerikansk fotboll/balett som de svarade på i andra enkäten innan de praktiska passen. Kolumnen 
Intresse-2 är då samma fråga som ställdes igen efter de praktiska passen i tredje enkäten. Kolumnen Passar-1 är 
frågan Hur uppskattar du att idrotten amerikansk fotboll/balett passar ditt kön? som ställdes innan de praktiska 
passen i andra enkäten. Passar-2 är då kolumnen för samma fråga som ställdes efter de praktiska passen i tredje 
enkäten. 
Deltagare 
Kvinnor N=8 Utövar? Intresse-1 Intresse-2 Passar-1 Passar-2 
A – 1 Nej 4 4 3 3 
A – 2 Nej 4 2 3 3 
A – 3 Nej 4 4 3 3 
A – 4 Nej 5 3 5 3 
A – 5 Nej 4 2 3 5 
A – 6 Nej 4 1 3 3 
A – 8 Nej 2 3 2 3 
A – 9 Nej 5 4 2 2 
Män N=9 Utövar? Intresse-1 Intresse-2 Passar-1 Passar-2 
B – 2 Nej 2 1 1 3 
B – 3 Nej 2 1 2 3 
B – 4 Nej 2 1 3 3 
B – 6 Nej 2 1 4 3 
B – 8 Nej 3 3 2 3 
B – 9 Nej 3 3 2 4 
B – 10 Nej 2 1 3 3 
B – 11 Nej 1 3 2 3 
B – 12 Nej 1 3 2 2 
 
Det som går att utläsa i tabellen är att ingen utav deltagarna utövade någon utav aktiviteterna 
på fritiden. Börjar vi med att titta på de kvinnliga deltagarna var för sig så går det att se en 
minskning i intresse för amerikansk fotboll mellan tillfälle 1 och tillfälle 2 hos bl.a. A – 6. 
Deltagaren svarade vid första tillfället att dennes intresse låg mellan Medel och Högt intresse, 
personen var alltså från början intresserad av att utöva amerikansk fotboll. Deltagaren 
motiverade sitt svar med 
 

Det ska bli kul att prova på. Har aldrig testat det förut vad jag kan komma ihåg. 
 

Vid andra tillfället hade intresset sjunkit till lågt intresse och deltagaren motiverade svaret 
med 

Nej det var inget för mig. 
 

A – 6 var alltså från början intresserad av att utöva amerikansk fotboll men insåg efter passen 
att sporten inte var något som tilltalade henne. Den enda utav de kvinnliga deltagarna som 
efter att passen genomförts höjde sitt intresse för amerikansk fotboll var A – 8. Vid första 
tillfället motiverade personen sitt svar med 
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Finns andra sporter som är/verkar roligare.  

 
Vid andra tillfället svarade deltagaren 
 

Det var väl roligt att prova men det är inget som intresserar mig. 
 
Personen anser fortfarande att sporten inte är intressant men att det ändå var positivt att prova 
på. 
 
Går vi vidare och tittar på kolumnerna Passar-1 och Passar-2 så går det att se att t.ex. A – 4 
vid första tillfället svarade att amerikansk fotboll passade kvinnor väldigt bra men vid andra 
tillfället svarade deltagaren att det passade till viss del. Vid första tillfället motiverade 
deltagaren sitt svar med 
 

Vi är minst lika bra som killarna det är bara att det inte finns tjejlag. 
 
Vid andra tillfället motiverade deltagaren sitt svar 

Tjej mot tjej går det bra. 
 
Deltagaren ansåg alltså från början att amerikansk fotboll passade kvinnor väldigt bra men 
efter genomförda pass så tyckte personen att sporten inte skulle passa kvinnor lika bra om 
män var med och spelade samtidigt. En deltagare som istället höjde sin uppfattning från att 
sporten passade kvinnor till viss del till att sporten passade väldigt bra var A – 5. Vid första 
tillfället skrev deltagaren 
 

Finns risk för skador och vissa tjejer är mer rädda att göra illa sig än de flesta killar. 
 
Vid andra tillfället motiverade deltagaren sitt svar med 
 

Jag tycker det passar den som tycker om det oavsett kön. 
 
Från början ansåg alltså deltagaren att amerikansk fotboll inte passade kvinnor helt enkelt för 
att personen ansåg att kvinnor helt enkelt var skörare än män. Efter att passen genomförts 
hade dock inställningen ändrats och deltagaren ansåg att det passade båda könen lika bra. 
 
En utav de två kvinnorna som svarade oförändrat på både intressefrågan och passandefrågan 
vid båda tillfällena var A – 3. På intressefrågan svarade deltagaren vid första tillfället mellan 
medel och högt intresse och motiverade det med 
 

Kul att prova på någonting nytt och någonting som är manligt. 
 
Vid andra tillfället svarade personen lika och motiverade det med 
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Det är någonting jag aldrig testat på, är alltid lika kul att testa på då. 
 
Deltagaren hade då från början en positiv inställning till sporten som var ny för personen 
vilket var samma inställning efter att passen genomförts. Personen ansåg att det skulle vara 
kul att prova på någonting som den ansåg vara manligt och svarade att sporten passade 
kvinnor till viss del med motiveringen 
 

Det känns som om kvinnorna inte har sån stor chans för ingen tror på dem. 
 
Vid andra tillfället svarade deltagaren med samma uppskattning men med motiveringen 
 

Jag tycker det är neutralt nu. Alla kan utöva det, beror inte på kön! 
 
Trots samma rangordning av svar så hade det alltså skett en viss förändring i inställning 
gentemot synen på amerikansk fotboll som en typiskt manlig sport. Vid första tillfället 
beskrev deltagaren att det saknades tro på att kvinnor skulle klara av sporten. Vid andra 
tillfället förklarade deltagaren att kön inte längre spelade någon roll.  
 
Går vi vidare och tittar på männens svar så går det att se att majoriteten svarade att de stod 
mellan Medel och Lågt intresse till att utöva balett. Alla som svarade det fick också ett sänkt 
intresse för balett efter att passen genomförts. En utav de var B – 2 som motiverade sitt svar 
vid första tillfället med 
 

Har aldrig prövat så det är den enda anledningen till att man är lite nyfiken.  
 
Efter att passen hade genomförts så sjönk intresset för balett hos B -2 och motiverade det vid 
andra tillfället med 
 

De va inte min grej. 
 
Deltagaren var alltså från början inte särskilt positivt inställd mot balett men var lite nyfiken 
för att se vad det var för något. Efteråt visade det sig dock att balett inte tilltalade personen. 
En deltagare som höjde sitt intresse från lågt till medel var B – 11 och motiverade sitt svar vid 
första tillfället med 
 

Känns inte relevant till idrott-B och heller inte till min idrott och fysik. 
 
Efter de fyra passen av balett hade intresset dock höjts och B – 11 motiverade sitt svar med 
 

Jag tycker det verkar intressant! Men inget jag kan och hinner lägga ner tid på. 
 
Deltagaren ansåg först att balett inte var nödvändigt varken för idrottsundervisningen eller för 
personens egen träning. Efter att passen hade genomförts så hade uppfattningen ändrats och 
deltagaren ansåg att balett verkade intressant men att personen inte hade tid att lägga ner på 
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den aktiviteten. B – 11 höjde även sin värdering i frågan kring hur passande balett är för män 
mellan första och andra tillfället. Deltagaren hade vid första tillfället svarat mellan Inte alls 
och Till viss del och motiverade svaret med 
 

Bra att ha rörlighet, men det kan man skaffa genom andra aktiviteter.  
 
Vid andra tillfället hade deltagaren svarat att balett passade till viss del med motiveringen 
 

Det är medel helt enkelt! Både kvinna och man kan utöva denna idrott! Jag ser balett som en jämställd 
idrott numera. 

 
För att tolka motiveringen som gavs vid första tillfället så ansåg deltagaren att balett kunde 
passa män för att träna just rörlighet men att det nödvändigtvis inte hade någon hög prioritet 
inom val av aktiviteter. Efter att alla pass var genomförda hade deltagarens uppfattning 
ändrats till att aktiviteten är lika relevant för män och kvinnor. 
 
En annan som höjde sin värdering inom samma fråga var B – 9 som vid första tillfället 
svarade mellan Inte alls och Till viss del och motiverade det med 
 

Det är helt enkelt väldigt få män som utövar sporten, vad jag själv vet. 
 
Vid andra tillfället hade deltagaren värderat balett som passande mellan Till viss del och 
Väldigt bra med motiveringen 
 

Fungerar bra och passar bättre nu när jag själv provat det. 
 
Det innebär att vid första tillfället så var det deltagarens uppfattning om bristen på manliga 
utövare som uttryckte värderingen av hur passande balett var för män. Efter att passen hade 
genomförts så ansåg deltagaren att balett passade män bättre eftersom personen själv hade fått 
provat på. Den enda manliga deltagaren som hade sänkt sin värdering inom frågan hur 
passande balett var för män var B – 6 som vid första tillfället motiverade sitt svar med 
 

Passar säkert lika bra för killar, bara man vill utöva balett. 
 
Efter att passen hade genomförts motiverade deltagaren sitt svar med 
 

Att göra tunga lyft är kanske män i större utsträckning byggda för. 
 
Vid första tillfället menar alltså deltagaren att det är intresset för balett som styr vilka det 
passar, inte kön. Vid andra tillfället så pekar deltagaren istället ut tunga lyft som en specifik 
sak som gör så att balett passar män till viss del. En av de manliga deltagarna som hade svarat 
oförändrat på frågan om hur mycket balett passar män var B – 4 som motiverade sitt svar vid 
första tillfället med 
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Det kan säkert vara drygt och på så sätt passa killar men jag tror att dom flesta killar inte vill utöva balett. 
 
Vid andra tillfället värderade deltagaren svaret likadant och motiverade det med 
 

Det var stundtals fysiskt jobbigt och därför passar det även mitt kön. 
 
Det innebär att deltagaren kopplar ihop den fysiskt jobbiga delen av balett till vad som är 
manligt och anser därför att balett passar män till viss del. 
 
Tittar vi istället på kvinnorna och männen i grupp så går det att se att majoriteten av både 
kvinnorna och männen sänkte sitt intresse för respektive aktiviteter efter att passen hade 
genomförts. Dock så går det att se att kvinnorna både vid första tillfället och vid andra 
tillfället hade ett större intresse för amerikansk fotboll än vad männen hade för balett. Vid 
frågan om hur de respektive aktiviteterna passade deras kön så svarade kvinnorna vid första 
tillfället att amerikansk fotboll passade kvinnor till viss del i större utsträckning än vad 
männen svarade att balett passade män. Dock så vid andra tillfället så var majoriteten av 
kvinnornas värdering på den frågan mer eller mindre oförändrad medan majoriteten av 
männen hade höjt sin värdering. Det innebär att även om männen fick sänkt intresse för balett 
så ansåg majoriteten att balett passade män bättre efter att de fått prova på aktiviteten. 
 

Resultatsammanfattning 

Vilka idrotter och fysiska aktiviteter anser elever i årskurs 3 på den undersökta skolan vara 
manliga respektive kvinnliga? 
 
Majoriteten av deltagarna i studien har svarat att de anser att amerikansk fotboll är en manlig 
idrott och att balett är en kvinnlig idrott. Utifrån de 20 aktiviteter som presenterades för 
deltagarna blev majoriteten av aktiviteterna klassificerade som neutrala. 
 
Med vilka argument stödjer eleverna sina ställningstaganden? 
 
Det vanligaste motivet till varför kvinnorna valt att kalla amerikansk fotboll för en typiskt 
manlig idrott var Mängd. Det kvinnorna menade med det motivet var att de antingen bara stött 
på manliga utövare eller aldrig stött på någon kvinnlig utövare. Det vanligaste motivet hos 
männen till varför de ansåg att balett var en typsikt kvinnlig idrott var Symboler. Det innebar 
att de kopplade ihop särskilda karaktärsdrag som de ansåg vara kvinnliga till just balett. 
 
Kan elevernas attityder till vad som är manliga respektive kvinnliga aktiviteter påverkas 
genom att utföra aktiviteterna utifrån ett könsneutralt perspektiv? 
 
I denna studie med det urvalet av deltagare från den undersökta skolan visade det sig att 
inställningar gentemot aktiviteter som klassats som manlig respektive kvinnlig förändrades 
hos både männen och kvinnorna efter fyra praktiska pass. Majoriteten av män och kvinnor 
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sänkte sitt intresse för respektive aktivitet. Värderingen av hur passande amerikansk fotboll 
var för kvinnor förblev till största del oförändrad medan värderingen av hur passande balett 
var för män till största del ökade. 
 

Diskussion 

I denna del diskuteras resultatet som framkom i studien. Diskussionsdelen är upplagd som så 
att först så diskuteras undersökningsmetoden, fördelar och nackdelar med studiens metodval. 
Sedan diskuteras resultatet och kopplas till de teorier och den forskning som presenterats 
under rubriken Bakgrund. 

 

Metoddiskussion 

Som metod användes enkäter vilket gjorde att en större del av klassen kunde nås. Det blev 
även enkelt att mäta deras attityder och upplevelser med skattningsskalor. En nackdel med 
enkäterna var dock att eleverna inte gavs så stor möjlighet att ge utförliga svar. Något som 
kunde gjorts annorlunda är att några elever kunde ha valts ut för intervjuer. Det skulle ge 
möjlighet till följdfrågor för att få en djupare förståelse till vad några av deltagarna menat med 
sina svar. 
 
En fördel med att undersökningens praktiska genomförande bedrevs under lektionstid var att 
det gav deltagarna en anledning till att vara närvarande. Undersökningstillfällena skedde 
under vanliga skoldagar tillsammans med undervisande lärare så deltagarna skulle vara på 
plats. En nackdel var dock att det inte gick att förutspå frånvaro så som sjukdom eller andra 
personliga skäl och det fanns då varken tid eller lokaler till att skjuta upp passen eller ta om 
passen för de som missade. Det innebar att elever som annars möjligtvis skulle ha varit 
motiverade till att delta missade pass på grund av att de var sjuka eller liknande. Något som 
kunde ha gjorts annorlunda är att kontakta någon annan undervisande lärare i idrott och hälsa 
för att se om det skulle finnas möjlighet till att utnyttja en liten del av dennes tid och lokal. Då 
skulle deltagare som missat något pass ges möjlighet att ta igen det missade passet. 
 
I och med de praktiska passen kan ledarrollen diskuteras eftersom det finns en risk att ledaren 
kan ha påverkat deltagarnas svar. I denna studie var det viktigt att ledaren agerade så 
könsneutralt som möjligt mot deltagarna. Detta för att lektionerna endast skulle belysa 
aktiviteternas innehåll utan att synliggöra någon form av manligt eller kvinnligt perspektiv. 
Det innebär att en ledarroll som presenteras i studien gjord av Larsson, Fagrell och Redelius 
där pojkarna och flickorna synliggjordes olika under lektionen inte var att eftersträva37. 
Likadant gäller synen på feedback från ledare som presenteras i studien gjord av Nicaise m.fl. 
där pojkar och flickor gavs olika former av feedback beroende på vilket kön de hade38

                                                           
37 Larsson, H. Fagrell, B. Redelius, K (2009) 

. Det 

38 Nicaise, V. Cogérino, G. Fairclough, S. Bois, J. Davis, K (2007) 
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var en utav anledningarna till varför gruppen delades upp i män och kvinnor. I och med att de 
var män för sig och kvinnor för sig så minskade risken för att upplägget eller feedbacken 
skulle uppfattas som särskilt utformat för ett visst kön. 
 
Ett problem med bekvämlighetsurval, som gjordes i undersökningen, kan vara att inte alla 
möjliga delar av befolkningen har samma sannolikhet att inkluderas i undersökningen39

 

. Det 
kan ha haft en påverkan i den här studien då bekvämlighetsurvalet resulterade i att endast en 
klass på ett program valdes till att inkluderas i undersökningen. Det innebär att resultatet i 
denna studie kanske inte stämmer överens med alla program och alla klasser. Validiteten i 
studien blev god eftersom enkäterna motsvarade undersökningen syfte och gav svar på 
frågeställningarna. Bekvämlighetsurvalet och det låga antalet undersökningsdeltagare innebär 
dock att studien inte är generaliserbar utan kräver en fortsatt studie med ett större urval. Det 
var även så att fråga ett i tredje enkäten (se Bilaga 4-5) inte vara relevant mot studiens syfte 
och presenterades därför inte i resultatet. Även fråga fyra i tredje enkäten valdes att inte 
presenteras i resultatet eftersom deltagarna svarat för knapphändigt. Innan undersökningen 
började fanns det en viss oro kring ifall de praktiska passen skulle påverka validiteten 
negativt. Detta ifall passen inte skulle utformas könsneutralt och kanske påverka eleverna 
utifrån någon särskild syn på genus. Det blev inte fallet då mycket tanke och planering gick åt 
att få passen och ledarrollen så neutral som möjligt. 

Studiens reliabilitet, trovärdighet, blev även den god eftersom enkäterna delades ut till 
deltagarna på plats och de fick därför frågorna förklarade tydligt och de kunde ställa frågor 
om något var oklart. Reliabiliteten stärktes även av att deltagarna fick syftet med studien klart 
för sig från början och under varje pass, bl.a. genom diskussionsfrågorna som lyftes i slutet av 
lektionerna. Något som kan ha sänkt reliabiliteten är att majoriteten av deltagarna missade 
minst ett pass (se tabell 3). Det innebär då att de som missade något pass inte fick ta del av allt 
innehåll i undersökningen. 
 

Resultatdiskussion 

Manligt, kvinnligt och neutralt 

Det vanligaste motivet till varför kvinnorna ansåg att amerikansk fotboll var manligt var 
uppfattningen av mängden manliga utövare och brist på kvinnliga utövare. Samma motiv var 
även vanligt förekommande hos männen kring balett. Hos deltagarnas svar kring vilka 
aktiviteter de ansåg vara manliga, kvinnliga eller neutrala dök det då upp några intressanta 
perspektiv. Enligt Riksidrottsförbundets kartläggning 2009 så var det 512,000 som uppgav 
fotboll som motionsvana och ca en femtedel var kvinnor. Rent procentuellt var det betydligt 
fler män än kvinnor som uppgav fotboll som en motionsvana.40

                                                           
39 Hassmén, N. Hassmén, P (2008) 

 I denna studie visade det sig 
att en klar majoritet av eleverna valde att kalla fotboll för en neutral aktivitet. En stor del 

40 Riksidrottsförbundet (2009) 
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deltagare, särskilt kvinnliga, påpekade att mängden utövare spelade roll i valet att kalla 
respektive aktivitet för typiskt manlig eller kvinnlig. Det är då intressant att diskutera varför 
vanlig fotboll klassades som neutral. Tittar vi igen på kartläggningen 2009 av 
Riksidrottsförbundet så var det 774,000 män och 661,000 kvinnor som svarade att 
styrketräning var en utav deras motionsvanor. Här var det rent procentuellt inte så stor 
skillnad mellan kvinnor och män.41 I denna studie visade sig dock att majoriteten av männen 
valde att klassa styrketräning som en manlig aktivitet, detta trots den lilla skillnaden rent 
statistiskt. I aktiviteterna amerikansk fotboll och balett som deltagarna klassade som typiskt 
manlig och typiskt kvinnlig går att koppla likadant. Dans rent allmänt var det enligt 
Riksidrottsförbundet 89,000 män och 429,000 kvinnor som hade som motionsvana42. I 
Riksidrottsförbundets kartläggning kring föreningsaktiva 2005 var det 5573 män och 888 
kvinnor som var aktiva inom amerikansk fotboll 43

 

. Det innebär att det är fler kvinnor som 
utövar fotboll än vad det är män som utövar dans eller kvinnor som utövar amerikansk fotboll 
men procentuellt är det en marginell skillnad. Trots det så har majoriteten av deltagarna valt 
att kalla fotboll för en neutral aktivitet medan amerikansk fotboll och balett (som är en form 
av dans) klassades som manlig respektive kvinnlig. 

På vilket sätt blir då mängden utövare en påverkan i synen på manliga och kvinnliga 
aktiviteter? En möjlig synvinkel kan vara den som Hardin och Greer lyfter fram kring 
media44

 

. Beroende på hur frekvent en särskild grupp utövare av en aktivitet porträtteras inom 
TV och film så kan det möjligtvis ge ett intryck om att det bara finns just den gruppen som 
utövar aktiviteten. Tre utav de kvinnliga deltagarna svarade att de såg amerikansk fotboll som 
en manlig aktivitet bl.a. på grund av att de bara sett manliga utövare inom TV och film. Det 
innebär att media kan ha gett bilden av att amerikansk fotboll är en typiskt manlig sport 
eftersom det uppfattats att det bara är män som visas utöva den. Eftersom männen inte 
svarade med att media skulle ha någon särskild påverkan på deras inställning till balett så går 
det bara att spekulera om det skulle ha samma effekt som för kvinnorna.  

Något som kanske kan ha påverkat de manliga deltagarna till att se mängden kvinnliga 
utövare (eller bristen på manliga utövare) som något som gjorde balett typiskt kvinnlig är 
perspektivet som Klomsten, Marsh och Skaalvik gav i sin studie. Det visade sig att antalet 
manliga utövare av dans i Norge var en fjärdedel av det totala antalet utövare. På 
högstadieskolan som författarna gjorde sin undersökning visade det sig dock att på 43 elever 
som utövade dans var det en pojke.45

                                                           
41 Riksidrottsförbundet (2009) 

 Utifrån just den undersökningen kan en kopplig dras till 
att det inte är så många pojkar som ägnar sig åt dans på högstadiet i Norge. Skulle samma bild 
finnas i Sverige kan det vara en utav anledningarna till varför männen i denna undersökning 
valt att använda sig av motivet Mängd för att förklara balett som en typiskt kvinnlig aktivitet. 
Omgivningen man befinner sig i kan ge uttryck till vad som ses som normalt. Skulle det inte 

42 Riksidrottsförbundet (2009) 
43 Riksidrottsförbundet (2006) 
44 Hardin, M. Greer, J D. (2009) 
45 Klomsten, A. Marsh, H. Skaalvik, E (2005) 
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finnas så många pojkar som dansar på högstadiet så kanske elever som nu går på gymnasiet 
kunna ha uppfattningen om att det helt enkelt inte finns så många män som dansar. Just 
eftersom det kanske inte är vanligt hos skolungdomar. Männen kanske då väljer att kalla 
balett för kvinnligt just för att det inte tidigare funnits så många manlig balettdansare i 
närheten under deras skoltid. 
 
En del utav resultatet i denna studie stämde överens med studien som Schmalz och Kerstetter 
gjort. I deras studie visade det sig att barnen inte hade några svårigheter att peka ut särskilda 
aktiviteter som passade pojkar eller flickor bättre. Majoriteten av barnen klassade amerikansk 
fotboll som passande för pojkar och balett som passande för flickor.46 Ett likadant resultat 
visade sig i denna studie också. Något mer som också stämde överens var att även om några 
aktiviteter var väldigt tydligt förknippade med just manligt eller kvinnligt så var det bara ett 
fåtal utav det totala antalet aktiviteter som fanns att välja mellan. Både barnen i Schmalz och 
Kerstetters studie och gymnasieeleverna i denna studie svarade tydligt att majoriteten av 
aktiviteterna var neutrala och passade båda könen. Det innebär att många idrotter och fysiska 
aktiviteter ses som neutrala men att det finns några få aktiviteter som kraftigt ses som typiskt 
manliga eller typiskt kvinnliga. Även några delar av resultatet i Birgitta Fagrells studie stämde 
till viss del överens med denna studie. Barnen i Fagrells studie hade inga svårigheter att peka 
ut aktiviteter som de tror att pojkar och flickor vill eller inte vill ägna sig åt.47

Fagrell lyfter även fram hur förkroppsligat barnens ställningstaganden är. De kan inte riktigt 
förklara varför de tycker som de tycker.

  I denna studie 
förekom det kommentarer från kvinnorna om att de ansåg att män hellre utövade tuffa sporter 
med tacklingar och liknande. Det förekom också kommentarer om att kvinnor i viss 
utsträckning inte tycker om/klarar av tuffa sporter. Det förekom också kommentarer från 
männen om att kvinnor hellre vill utöva balett och att de inte tror att män vill utöva balett. Det 
innebär att uppfattningen att det andra könet hellre vill skulle vilja utöva en särskild aktivitet 
kan kopplas till uppfattningen om att aktiviteten skulle passa det könet bättre. 

48

 
  

Något liknande gick att se i männens motiv kring att balett vore något naturligt kvinnligt. De 
kunde inte riktigt förklara varför de tyckte att balett var kvinnligt bara att det var helt naturligt 
att det var så. Vad det beror på kan vara att synen på att balett skulle vara en typiskt kvinnlig 
aktivitet har existerat så pass länge att ingen i deras omgivning har sagt emot det. De som 
kunde förklara varför de tyckte som de tyckte var de manliga deltagarna som motiverade sina 
svar med kategorin Symboler. De symboler som lyftes fram var karaktärsdrag som deltagarna 
ansåg vara kvinnliga. Det går att se likheter med deras svar i Connells teori kring sexuall 
character, att kvinnor och män har exempelvis särskilda karaktärsdrag som definierar just det 
könet49

                                                           
46 Schmalz, D L. Kerstetter, D L (2006) 

. I denna studie tog det uttryck via uppfattningar om att särskilda rörelser eller särskild 
klädsel som kan hittas inom balett skulle vara typiskt kvinnligt. Det innebär att så länge 

47 Fagrell, B (2000) De små konstruktörerna 
48 Fagrell, B (2000) De små konstruktörerna 
49 Connell, RW (1987) 
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deltagarna ser exempelvis rörelserna inom balett som kvinnliga så kommer de att se balett 
som något kvinnligt. 
 
Bilden som Lundvall och Meckbach beskriver, att pojkar skulle känna sig oroliga inför 
momentet dans i idrottsundervisningen50, var inget som syntes i denna studie. Ingen utav 
männen uttryckte sig med någon form av oro inför passen med balett. Det behöver dock inte 
betyda att det inte var något som existerade utan bara att det inte sades. Något som tog uttryck 
var istället det låga intresset för balett hos männen. Flera beskrev att de inte såg någon mening 
i att utöva balett vilket går att likna med Hirdmans teori kring A – B. Den beskrev mannen 
och kvinnan som olika, att kvinnan har egenskaper som mannen inte har men heller inte vill 
ha.51

 

 Det kan alltså betyda att männen inte hade något vidare intresse till att utöva balett just 
för att de inte såg någon relevans i att lära sig, vad de kan tycka är, kvinnliga egenskaper. 

Intresse och inställning 

Ett intressant perspektiv på frågan kring intresse för respektive aktivitet var att det syntes att 
kvinnorna, både före och efter passen, hade ett högre intresse för att prova på amerikansk 
fotboll än vad män hade för balett. Det kan möjligtvis bero på det som Hirdman säger att det 
är mer accepterat för en kvinna att sträva mot att efterlikna mannen än för en man att 
efterlikna en kvinna52. Det innebär att kvinnorna eventuellt känner ett större intresse för 
amerikansk fotboll för att det är just något som de anser vara en manligt. I och med att de ska 
få spela amerikansk fotboll så ges de en chans att sträva mot normen. Männen å andra sidan 
vill, enligt Hirdman, inte sträva efter att efterlikna kvinnan53 och har därför möjligtvis inget 
intresse att prova på balett som de anser vara kvinnligt. Att kvinnorna från början hade ett 
högt intresse för att utöva amerikansk fotboll som ansågs vara typiskt manlig stämde överens 
med studien som Constantinou, Manson och Silverman utförde. Flickorna i deras studie ville 
gärna delta i fysiskt tuffa sporter så som amerikansk fotboll.54

                                                           
50 Lundvall, S. Meckbach, J (2008) 

 Likadant var det i denna studie. 
Kvinnor motiverade sitt intresse för att utöva amerikansk fotboll med att de gillade fysiskt 
tuffa aktiviteter. Varför intresset för respektive aktiviteterna sjönk hos de flesta deltagarna 
efter att alla pass hade genomförts går att diskutera. Det kan ha att göra med att 
lektionsupplägget inte tilltalade eleverna. Tittar man dock på motiveringarna som deltagarna 
svarat med så säger de flesta som sänkt sitt intresse att aktiviteterna helt enkelt inte var något 
för dem. Viktigt att poängtera är att deltagare som sänkte sitt intresse inte nödvändigtvis 
sänkte sin värdering till hur passande de såg aktiviteten var för sitt kön. Kvinnliga deltagaren 
A – 5 exempelvis sänkte sitt intresse för amerikansk fotboll efter att passen hade genomförts 
från en fyra till en tvåa. Deltagaren höjde dock sin uppskattning av hur passande aktiviteten 
var för kvinnor från en trea till en femma. 

51 Hirdman, Y (2001) 
52 Hirdman, Y (2001) 
53 Hirdman, Y (2001) 
54 Constantinou, P. Manson, M. Silverman, S (2009) 
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En utav deltagarna lyfte fram perspektivet som Li, Harrison jr och Solmon tar upp i sin studie 
kring hur kvinnor anses ha sämre förmåga inom sport och fysisk aktivitet55. Den kvinnliga 
deltagaren i denna studie skrev att kvinnor inte har någon chans eftersom ingen tror på deras 
förmågor. Vart den synen kommer ifrån kan till viss del bero på det som Larsson, Fagrell och 
Redelius upptäcker i sina observationer. Genom lärares negativa kommentarer till pojkar så 
skickas signaler till flickorna att läraren helt enkelt ställer högre krav på pojkarna. Författarna 
lyfter också fram hur.56 Skulle det vara fallet hos deltagaren i denna studie kan det ha 
påverkat negativt i värderingen av hur personen finner att amerikansk fotboll passar kvinnor. 
Detta eftersom personen redan ansåg att amerikansk fotboll var en manlig sport och om 
kraven skulle vara högre på män så kanske deltagaren finner att sporten inte passar kvinnor 
lika bra. Larsson, Fagrell och Redelius lyfter även fram att när flickor gjorde bra ifrån sig 
inom aktiviteter som ansågs vara manliga försökte läraren få pojkarna att prestera bättre för 
att inte låta flickorna vinna57. Det går att koppla till ”Vakthunden Genus” som Birgitta Fagrell 
skriver om. Vakthunden börjar morra och skälla så fort det är någon som går utanför det 
normala. En flicka som presterar bra inom en manlig aktivitet blir då enligt Fagrell något 
utanför det normala och säger till folk att försöka stoppa det.58 Det kan därför vara en utav 
anledningarna till varför ena deltagaren skrev att kvinnor inte har någon chans inom 
amerikansk fotboll. Det behöver inte vara på det sättet eftersom Nicaise m.fl. presenterade ett 
resultat ifrån Frankrike där det verkade som att endast flickorna fick beröm för sina 
prestationer59

 

. Det beror antagligen på vilken sorts lärare det är som ansvarar för klassen, det 
kan därför vara en idé att som fortsatt forskning se vilken sorts påverkan lärare har i elevers 
syn på kvinnligt och manligt. 

Ett intressant resultat i denna studie är att efter de fyra passen var genomförda så var 
kvinnornas värdering på hur passande amerikansk fotboll var för kvinnor mer eller mindre 
oförändrad. Hos männen hade en klar majoritet istället höjt sin värdering kring balett. Det är 
viktigt att poängtera att kvinnorna från början hade skattat amerikansk fotboll som mer 
passande för kvinnor än vad männen hade skattat balett som passande för män. Dock så går 
det lite emot teorin som Hirdman lyfter fram att det inte är accepterat för mannen att försöka 
efterlikna kvinnan60. Börjar vi dock analysera motiveringarna till varför några av deltagarna 
har ökat sina värderingar så syns det att de lyfter fram saker de hittade i balett som de ser som 
manligt. En deltagare skrev bl.a. att tunga lyft inom balett passade män mer. De deltagarna 
såg alltså inte aktiviteten som neutral utan de valde att särskilja på saker i balett som var 
manligt och saker som var kvinnligt. Det innebär att de letade symboler som passade in på 
männens sexual character som Connell beskriver61

                                                           
55 Li, W. Harrison jr, L. Solmon, M (2004) 

. Det kan innebära att vissa deltagare 

56 Larsson, H. Fagrell, B. Redelius, K (2009) 
57 Larsson, H. Fagrell, B. Redelius, K (2009) 
58 Fagrell, B (2000) Vakthunden Genus 
59 Nicaise, V. Cogérino, G. Fairclough, S. Bois, J. Davis, K (2007) 
60 Hirdman, Y (2001) 
61 Connell, RW (1987) 
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egentligen inte ansåg att aktiviteten blev mer passande för män efter att alla passen 
genomförts utan att de bara lärde sig känna igen olika rörelser eller karaktärsdrag som de 
annars anser är manliga. 
 

Slutsats 

Trots att en stor del av deltagarna motiverade sina ställningstaganden med att mängden 
utövare spelade roll visade det sig dock att deras föreställningar inte behövde stämma överens 
med det verkliga antalet utövare inom olika aktiviteter. Deltagarnas föreställningar om 
manligt och kvinnligt sitter djupt förankrat i deras attityder vilket forskning också stärker. 
Både intresse för respektive aktivitet och synen på hur passande aktiviteten var för det 
specifika könet visade sig vara högre värderat hos de kvinnliga deltagarna. Detta kan bl.a. 
förklaras med teorier om att det är mer accepterat för kvinnor att vilja efterlikna mannen än 
tvärtom. Teorierna säger nämligen att mannen ses som normen medan kvinnan ses som något 
avvikande, något som även kan speglas i manliga respektive kvinnliga idrotter. Denna studie i 
just den undersökta klassen visade dock att det går att påverka attityderna via praktiskt 
genomförande. Dock så visade det sig att några fortfarande kan urskilja vad som de anser är 
manligt respektive kvinnligt. 
 
Förslag på fortsatt forskning vore att undersöka hur stor påverkan idrottslärare har på elevers 
syn på manligt och kvinnligt inom idrott (både skolämnet och föreningsidrott) och fysisk 
aktivitet. 
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Bilaga 1: Enkät – Fysiska aktiviteter 
 
Hej! 
 
Jag heter Johannes Fagrell, är 21 år och studerar på Högskolan Dalarna i Falun. Just nu läser 
jag kursen Idrott III för lärarstuderande och ska utföra en undersökning kring genus. Syftet 
med studien är att undersöka vilka idrotter och fysiska aktiviteter som elever i årskurs-3 på 
gymnasiet anser är manliga, kvinnliga eller könsneutrala (varken manligt eller kvinnligt). Det 
är frivilligt att delta i undersökningen och de som deltar är och förblir anonyma. Svaren i 
enkäten kommer endast att läsas av mig och kommer inte att användas till något annat än 
studiens syfte. 
 
Enkäten innehåller en lista på 20 olika idrotter och fysiska aktiviteter. Jag vill att du kryssar i 
ifall du anser att en aktivitet är manlig, kvinnlig eller neutral. Det är viktigt att du endast 
kryssar i ett svarsalternativ per aktivitet. Det är också viktigt att du svarar på alla aktiviteter.  
 
Tack för ditt deltagande! 
 
Är du:                     Man                   Kvinna  
 
 
Anser du att aktiviteten är:     Manlig          Kvinnlig         Neutral 
1. Amerikansk Fotboll 
 
2. Badminton 
 
3. Basket 
 
4. Brottning 
 
5. Cykel, mountainbike 
 
6. Dans (Balett) 
 
7. Dans (Breakdance) 
 
8. Fotboll 
 
9. Gymnastik 
 
10. Gympa (aerobics etc.) 
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Anser du att aktiviteten är:     Manlig          Kvinnlig         Neutral 
11. Gång-Promenad 
 
12. Innebandy 
 
13. Klättring 
 
14. Löpning 
 
15. Orientering 
 
16. Simning 
 
17. Styrketräning 
 
18. Tennis 
 
19. Volleyboll 
 
20. Yoga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



40 

 

Bilaga 2: Enkät2 – Amerikansk fotboll 
 
1. Du har i tidigare enkät svarat att du anser att Amerikansk fotboll är en typiskt 
manlig idrott. Motivera varför du anser det. 
 
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 
2. Är Amerikansk fotboll en idrott som du själv utövar på fritiden?  
 Ja               Nej 
 
 
3. Skatta ditt intresse för att prova på eller utöva idrotten Amerikansk fotboll. 
Ringa in ditt svar. 
 
       1                         2                         3                         4                         5 
Lågt intresse                                            Medel                                                 Högt intresse 
 
Motivera ditt svar. 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
4. Hur uppskattar du att idrotten Amerikansk fotboll passar ditt kön? Ringa in 
ditt svar. 
 
       1                         2                         3                         4                         5 
  Inte alls                                               Till viss del                                            Väldigt bra 
 
Motivera ditt svar. 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
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Bilaga 3: Enkät2 – Balett 
 
1. Du har i tidigare enkät svarat att du anser att balett är en typiskt kvinnlig 
idrott. Motivera varför du anser det. 
 
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 
2. Är balett en idrott som du själv utövar på fritiden?  Ja               Nej 
 
 
3. Skatta ditt intresse för att prova på eller utöva idrotten balett. Ringa in ditt 
svar. 
 
       1                         2                         3                         4                         5 
Lågt intresse                                            Medel                                                 Högt intresse 
 
Motivera ditt svar. 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
4. Hur uppskattar du att idrotten balett passar ditt kön? Ringa in ditt svar. 
 
       1                         2                         3                         4                         5 
  Inte alls                                               Till viss del                                            Väldigt bra 
 
Motivera ditt svar. 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
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Bilaga 4: Enkät3 – Amerikansk fotboll 
 
1. Är Amerikansk fotboll en idrott som du själv utövar på fritiden?  
 Ja               Nej 
 
 
2. Skatta ditt intresse för att prova på eller utöva idrotten Amerikansk fotboll. 
Ringa in ditt svar. 
 
       1                         2                         3                         4                         5 
Lågt intresse                                            Medel                                                 Högt intresse 
 
Motivera ditt svar. 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
3. Hur uppskattar du att idrotten Amerikansk fotboll passar ditt kön? Ringa in 
ditt svar. 
 
       1                         2                         3                         4                         5 
  Inte alls                                               Till viss del                                            Väldigt bra 
 
Motivera ditt svar. 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
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4. Du har nu deltagit i några pass i Amerikansk fotboll, en aktivitet som du 
tidigare klassat som typiskt manlig. Har din inställning ändrats något i det 
avseendet? Ange hur och varför i så fall? 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
 
 
Tack för ditt medverkande! 
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Bilaga 5: Enkät2 – Balett 
 
1. Är balett en idrott som du själv utövar på fritiden?  Ja               Nej 
 
 
2. Skatta ditt intresse för att prova på eller utöva idrotten balett. Ringa in ditt 
svar. 
 
       1                         2                         3                         4                         5 
Lågt intresse                                            Medel                                                 Högt intresse 
 
Motivera ditt svar. 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
3. Hur uppskattar du att idrotten balett passar ditt kön? Ringa in ditt svar. 
 
       1                         2                         3                         4                         5 
  Inte alls                                               Till viss del                                            Väldigt bra 
 
Motivera ditt svar. 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
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4. Du har nu deltagit i några pass i balett, en aktivitet som du tidigare klassat 
som typiskt kvinnlig. Har din inställning ändrats något i det avseendet? Ange 
hur och varför i så fall? 
 
_______________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
 
 
Tack för ditt medverkande! 
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