
http://www.diva-portal.org

This is the published version of a paper published in Scandinavian Sport Studies Forum.

Citation for the original published paper (version of record):

Alsarve, D., Jakobsson, J., Helgesson, J. (2017)
Idrottsundervisning och maskulinitetens hegemoni: Genus och inflytande i
gymnasieskolans ämne ”Idrott och hälsa”.
Scandinavian Sport Studies Forum, 8: 197-219

Access to the published version may require subscription.

N.B. When citing this work, cite the original published paper.

Permanent link to this version:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:oru:diva-63323



197

scandinavian sport studies forum issn 2000-088x
volume eight, 2017, 197–219
© alsarve, jakobsson, helgesson 2017
www.sportstudies.org

Idrottsundervisning och 
maskulinitetens hegemoni 
Genus och inflytande i gymnasie
skolans ämne ”Idrott och hälsa”
Daniel Alsarve, Johan Jakobsson, Jens Helgesson
Örebro universitet 
<daniel.alsarve@oru.se>

Abstract
Sports Education and the Hegemony of Masculinity: Gender and Influence 
in Swedish Upper Secondary School Physical Education

The Swedish upper secondary school and its physical education (PE) should, according 
to the Lgy11 (the 2011 curriculum of upper secondary school in Sweden), raise aware-
ness about and challenge stereotypes of masculinity and femininity. Previous research, 
however, has concluded that there is an upholding of traditional, hegemonic masculinity 
ideals through PE. The purpose of this article is to highlight how gender and power 
influence the outcome of a just education. Theoretical inspiration is taken from Irish 
Marion Young’s and Raewyn Connell’s work on gender and hegemonic masculinity, and 
the method involves interviews with PE teachers and observations of PE classes. Dance, 
ball games, competition, socializing violence, performance of heterosexual norms are 
identified as key points, which are discussed in terms of norms and power linked to men 
and masculinity ideals. The results show that the making of masculinity is constantly oc-
curring in PE, both in active elements but also during “inactive” breaks. Although strong 
ideals linked to men and masculinity were identified, there were usually also alternative 
representations. In other words, the educational gender practices were not identified as 
unambiguous, but rather as ambiguous and contradictory. However, most respondents 
showed decided views on how boys and girls naturally “are” in certain ways, which con-
ditions a counter-stereotypical approach to education.

Keywords: gender, hegemonic masculinity, heteronormativity, physical education, upper 
secondary school, teacher, didactics
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Inledning

Undervisningen ska medvetandegöra och motverka stereotypa före-
ställningar om vad som anses vara manligt och kvinnligt samt belysa 
konsekvenserna av olika kroppsideal. […] Undervisningen i ämnet 
idrott och hälsa ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: 
[…] Förmåga att etiskt ta ställning i frågor om könsmönster, jämställd-
het och identitet i relation till idrotts- och motionsutövande. (Läro-
plan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasiesko-
la 2011, 2011, s. 83 f)

Citatet ovan är hämtat ur den svenska gymnasieskolans styrdokument 
Lgy11 som, idealt sett, styr utformningen av och innehållet i lärarens un-
dervisning. Skolans mål bottnar i en övergripande demokratisk strävan 
efter att uppmuntra jämställdhet och motverka könsstereotypa föreställ-
ningar, men tidigare forskning visar att idrottsämnet, i olika åldrar både 
i Sverige och internationellt, har svårt att gestalta detta. Idrottsämnet 
tycks snarare främja könsstereotyper och en könshierarki där pojkar och 
manlighet dominerar (Bramham, 2003; Connell, 2008a; Hickey, 2008; 
Larsson, 2010; Parker, 1996; Renold, 2001). 
 Ur ett historiskt perspektiv har skolans idrottsundervisning alltid haft 
ett specifikt syfte och varje period har haft sina specifika käpphästar. I mit-
ten av 1800-talet syftade undervisningen till att fostra fosterlandsälskande 
medborgare och vid sekelskiftet 1900 uppmuntrades välmående, hygien 
och självdisciplin. Genomgående har tilltron till idrottsämnets förmå-
ga att fostra varit stor (Jørgensen, 2014, s. 11 f; Lundquist Wanneberg, 
2004). Före år 1980 bedrevs vanligtvis en könsuppdelad idrottsundervis-
ning både på grund- och gymnasieskolan. När sedan samundervisning 
rekommenderades fick de delar av ämnets innehåll som präglat flickornas 
undervisning (exv. dans och gymnastik) mindre plats och de aktivite-
ter som dominerat i pojkarnas undervisning (exv. bollsporter) fick större 
plats. Detta innehåll kännetecknar idrottsundervisningen både i Sverige 
och i andra nationella kontexter (Carli, 1990, Connell, 2008a; Jørgensen, 
2014; Sandahl, 2005, 2011).
 Traditionellt sett har flickor uppfattats som fysiskt och psykiskt annor-
lunda än pojkar. Detta medförde separata idrottsaktiviteter utformade ef-
ter könsmässiga premisser. Under 1970-talet kom detta synsätt att utma-
nas och i Danmark väckte frågan om könsintegrerad idrottsundervisning 
debatt både bland rektorer, lärare och elever (Jørgensen, 2014, s. 208 ff). 
Denna fråga kan också ses i ett bredare perspektiv där frågan om kvinnors 
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och mäns rättigheter och möjligheter och frågor om jämställdhet under 
1970-talet blev centrala i hela Norden. En konsekvens blev att könsupp-
delad idrottsundervisning blev allt mer sällsynt, men denna förändring 
följdes under senare delen av 1990-talet av en slags motreaktion med 
motivet att samundervisning skapat en ”falsk” jämställdhet där kvinnors 
traditionella idrottsdiscipliner trängts tillbaka (se t ex Jørgensen, 2014, s. 
212). Detta kom att påverka de mer didaktiska frågorna som i olika skep-
nader ständigt återkommer i idrottsundervisningens historia: Vilka mål 
är rimliga att sträva efter i idrottsundervisningen? Vilka möjligheter och 
begränsningar medför detta?
 Det är mot bakgrund av gymnasieskolans jämställdhetssträvan och det 
identifierade glappet mellan styrdokumentens mål och undervisningens 
praktik som avstampet tas i denna undersökning. Fokus ligger på hur 
hur betydelser av kön skapas, dels genom lärares föreställningar om jäm-
ställdhet, dels i själva undervisningsformen, vad som är kännetecknande 
för dessa och hur de svarar mot innehållet i skolans styrdokument (se ci-
tatet ovan). Intervjuer med gymnasielärare och observationer av idrotts-
lektioner på gymnasieskolan har genomförts. Syftet är att synliggöra hur 
kön och makt kan påverka utkomsten av en rättvis undervisning inom 
ramen för ämnet idrott och hälsa i gymnasieskolan. De vägledande frå-
gorna genom arbetet har varit: Finns stereotypa könsföreställningar och 
andra maktpraktiker som gynnar pojkar i större utsträckning än flick-
or? Hur kan dessa i så fall hanteras ur ett mer didaktiskt perspektiv för 
att göra undervisningen mer rättvis och progressiv? Nedan redogörs för 
vårt teoretiska angreppssätt som efterföljs av en genomgång av tidigare 
forskning och en metodbeskrivning. Därefter redovisas och diskuteras 
huvudresultaten. Artikeln avslutas med en kort slutsats.

Genus, makt och hegemoni – teoretiskt angreppssätt

Vad betyder det att medvetandegöra och motverka stereotypa föreställ-
ningar om manligt och kvinnligt? För att kunna närma sig svaret på den-
na fråga behövs en teoretisk diskussion om genus och makt. Exempel på 
stereotypa föreställningar kan vara påståenden som ”flickor gillar dans”, 
”pojkar gillar fotboll” eller att ”flickor och pojkar gillar olika saker”. Det 
vill säga, stereotyper generaliserar, förenklat uttryckt, föreställningar om 
människor och placerar in människor i bestämda fack med avseende på 
kön. Iris Marion Young (2005) har i artikeln ”Throwing like a girl” (som 
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publicerades första gången år 1980) tagit utgångspunkt i hur flickor och 
pojkar via olika kroppsspråk kastar en boll. Mer specifikt utgör artikeln 
ett utkast till en fenomenologi för den feminina kroppen. Syftet är att 
studera, i mer teoretiska termer, effekterna av feminin fostran och (hete-
ro)sexistisk objektifiering av kvinnans kropp. Inspirerad av Merleau-Pon-
ty och de Beavoir identifierar Young hur pojkar tar större plats i rummet 
när de kastar en boll. Omvänt formulerat så misslyckas flickan och själ-
va femininiteten med att ta plats i rummet. För Young övertygar inte 
förklaringen om en feminin, naturlig, tidlös essens som orsak till detta, 
utan hon betonar, med hjälp av de Beavoir, att det är situationen som 
historiskt, kulturellt, socialt och ekonomiskt villkor som är grundorsa-
ken till misslyckandet. Därmed, menar Young, inte sagt att det inte finns 
skillnader i beteende och erfarenheter mellan kvinnor och män (Young, 
2005, s. 33).
 Youngs poäng är att situationen och kroppens modalitet (eller förhåll-
ningssätt) påverkas av många olika faktorer vilket i sin tur påverkar den 
feminina känslan av inkapacitet, frustration och sämre självförtroende. 
På så sätt är situationen inte avhängig av anatomin, fysiologin eller nå-
gon mystisk feminin essens som Young identifierar som förklaring hos 
tidigare forskning. Det är snarare situationen och villkoren i det samtida 
samhället som formar kvinnans kropp och modalitet: ”Women in sexist 
society are physically handicapped” (Young, 2005, s. 42).
 Med andra ord skapar patriarkala maktstrukturer skilda villkor för 
kvinnor och män, men, betonar Young, detta gäller inte alla. Dessut-
om skriver Young tjugo år efter det att artikeln ”Throwing like a girl” 
publicerades, har progressiva förändringar skett inom en rad områden. 
Kläder är mer rörelseuppmuntrande och inom idrotten generellt märks 
dessa förändringar genom att flickor på ett självklart sätt tar plats inom 
fotboll, handboll, innebandy och andra idrotter som på 1970- och början 
av 1980-talet totalt dominerades av män (jfr Hjelm, 2004; Tolvhed, 2015; 
Young, 1998).
 Att medvetandegöra och motverka könsstereotyper av typen ”flickor 
gillar dans” kan därmed förstås mer nyanserat. Det kan vara uttryck dels 
för ett faktiskt förhållande, dels för ett kulturellt, socialt eller historiskt 
villkor kopplat till kön och makt. Att på detta sätt ringa in den till synes 
triviala handlingens (att kasta en boll) makt- och könsvillkor kan sägas 
vara en övergripande ambition hos den kritiska forskningen om genus. 
På så sätt utmanas förenklande generaliseringar (Connell, 2005; Hearn 
& Morgan, 1990). Exempelvis kan pojkar gilla dans och dessutom kan 
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personer med penis identifiera och känna sig som pojke, flicka, trans* 
med mera.
 Genom sättet att vara och uppfattas blir kvinnans kropp både ett sub-
jekt och ett ting som blir betraktat och bedömt. Det kan ibland innebära 
ett hot mot kvinnan. Samtidigt, fortsätter Young (2005), kan det vara 
viktigt för kvinnor att inte framstå som för starka. Detta får konsekvensen 
att kvinnan lever med sin kropp som en börda, och, menar hon (2005, s. 
36), ”…the feminine body underuses its real capacity, both as the poten-
tiality of its physical size and strength and as the real skills and coordina-
tion that are available to it.”
 Den grundläggande poängen med att medvetandegöra och motverka 
stereotypa könsföreställningar är att dessa skapar villkor för människ-
ors situationer. Det vill säga, föreställningar och stereotyper utifrån kön 
innehåller makt. En av de forskare som kommit att dominera den kritiska 
forskningen om kön och makt vid sidan av Iris Marion Young är Raewyn 
Connell. Sedan 1980-talet har Connell utvecklat en teori som delvis på-
minner om Youngs genusdiskussion men med en idé om en hegemonisk 
maskulinitet som bärande ingrediens. Det vill säga, fokus riktas mot mas-
kulinitet snarare än femininitet. För det första skapas, menar Connell, 
ideal om maskulinitet, och i stor utsträckning även om män, i relation till 
femininitet och kvinnor och vice versa. Detta betyder att genus är ett re-
lationellt fenomen där föreställningen om män/maskulinitet tenderar att 
inta en kontrasterande och dominerande (eller hegemonisk) position vi-
savi kvinnor/femininitet. Det vill säga, vissa typer av män och manlighet 
värderas generellt högre eller tillskrivs i många sammanhang mer makt 
än kvinnor/kvinnlighet. För det andra är betydelsen av genus avhängig 
av situationen och de socio-strukturella villkor som inramar relationerna 
och situationen. Detta betyder att människors position placeras i en tänkt 
social hierarki mot bakgrund av människans ålder, kropp, hudfärg, ut-
bildning, yrke, position på arbetsmarknaden, sexuell läggning med mera 
(Connell, 2005, s. 71 ff).
 Connell understryker också, för det tredje, att en hegemonisk mak-
tordning är en relationell makt som verkar i alla människor. Till exempel 
kvalificerar sig inte alla män för den hegemoniska maskulinitetens uttryck 
utan sådana hegemoniska föreställningar marginaliserar och underord-
nar, å ena sidan, vissa män/maskuliniteter och möjliggör, å andra sidan, 
för andra män att dra nytta av hegemonins maktinnehåll (Connell, 1983, 
2005, 2008b, 2009). Att uttrycka hegemoni innebär exempelvis att inte 
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vara ifrågasatt på grund av sitt kön, sin hudfärg eller sin sexuella lägg-
ning. 
 Inom skolans värld har hegemonisk maskulinitet använts för att un-
dersöka klassrumsdynamik, könsneutral undervisning i relation till läro-
planer, mobbning killar emellan mer mera (Bramham, 2003; Connell, 
2008a; Hickey, 2008; Martino, 1995; Parker, 1996; Renold, 2001; Skel-
ton, 1993). Hegemoni har även använts inom idrottsforskning (Mess-
ner, 1992; Messner & Sabo, 1990; Wellard, 2009; Alsarve, 2017). Stora, 
kommersiella och globala idrotter har identifierats som centrala aktörer 
i skapandet av hegemoniska föreställningar om manlighet och män som 
snabbare, starkare och fysiskt mer avancerade än kvinnor. Tävlingen mel-
lan män och den idrottsliga och ekonomiska exklusiviteten resulterar 
med andra ord i en reproduktion av mäns hegemoni (Connell, 2008b). 
Idrotten blir på detta sätt, menar Connell (2005, s. 54), ett symboliskt 
bevis för mäns överlägsenhet och rätt att styra. 
 Men Connells genusteori har också fått kritik. Jeff Hearn (2004, 2014, 
2015) har i olika sammanhang kritiserat begreppet hegemonisk maskuli-
nitet till förmån för ”mäns hegemoni”. Hearn riktar fokus mot män, som 
biologiska subjekt och som social kategori skapade av genussystemet, 
snarare än maskuliniteter som är, enligt Hearn, något vagare och mer 
svårfångat. På så sätt riktas fokus mot aktörerna och de sociala praktiker-
na snarare än ideala identitetsframställningar.
 Det ska också tilläggas att Connell och Messerschmidt (2005) revide-
rat teorin delvis som ett svar på den kritik som framförts men också med 
anledning av de olika sätt som hegemonisk maskulinitet beskrivs och an-
vänds på. I en svensk kontext har Hearn et al (2012) identifierat minst tre 
olika användningssätt av begreppet hegemonisk maskulinitet. Det har 
använts för att beskriva a) en omodern könsstereotyp (arbetarklass, et-
nisk minoritetsmaskulinitet etcetera), b) ett nytt maskulinitetsbegrepp 
som inrymmer en viss portion jämställdhet samt c) som en problemati-
sering av det heteronormativa subjektet.
 Denna mångfald av tolkningar och användningssätt kan ses som ett ut-
tryck för perspektivets transdisciplinära och transnationella gångbarhet, 
liksom för det problematiska i att tolka och omsätta teorin eller perspek-
tivet ”hegemonisk maskulinitet” till metod. Ett ytterligare problem med 
Connells begrepp är svårigheten i att bestämma när och på vilket sätt en 
maskulinitet är hegemonisk och när den eventuellt inte är det. Till denna 
svårighet hör också kännetecknandet av vad maskulinitet är. Connell och 
Messerschmidt (2005) menar till och med själva att maskulinitet egentli-
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gen inte kan definieras och då blir det uppenbarligen svårt att identifera 
den hegemoniska versionen. Här finns, som vi ser det, perspektivets två 
grundläggande problem. Vi har dock valt att utgå i första hand utgå från 
Connells och i andra hand Youngs arbete för att kunna diskutera kvinn-
lighet/kvinnor och manlighet/män i denna studie då de dels fångar något 
centralt för hur patriarkala maktstrukturer verkar, dels utgör några av de 
mest centrala texterna inom den kritiska genusforskningen. Det är nu 
dags att närmare behandla Connells egna och andras forskningsresultat 
som rör genus, idrott, undervisning, lärare och skola.

Tidigare forskning

De egenskaper hos kommersialiserade, transnationella idrotter (ishock-
ey, fotboll, amerikansk fotboll, kampsporter och dylikt) som uppmuntrar 
utövare till deltagande ligger nära innehållet i den hegemoniska maskuli-
nitetens kärna, med bland annat egenskaper som att vara tävlingsinriktad 
(i näst intill i hänsynslös grad), inte vara rädd, visa mod, offervilja och 
suveränitet inför och över andra (Connell, 2005; English, 2017; Kidd, 
2013; Martino & Pallotta-Chiarolli, 2003; Messner, 1992; Paechter, 2007; 
Wellard, 2009). Mediala representationer av idrott, genus och makt på-
verkar också undervisningen i idrott och hälsa. I en studie visar till ex-
empel Larsson et al. (2009) hur lärare för högstadiet (åskurs 8 och 9) 
har olika krav och förväntningar på pojkar och flickor (i åldern 14-16 år) 
i ämnet. Pojkarna ansågs ofta ha bättre färdigheter och förutsättningar 
i ämnet än flickor. Murphy, Dionigi och Litchfield (2014) visar på en 
snarlik föreställning bland high school-lärare med elever mellan 14 och 18 
år. Lärare i deras studie menade att de, i ett försök att involvera flickorna 
mer i undervisningen, brukade modifiera poängsystemet vilket innebar 
att ett mål av en flicka var mer värt än ett mål som gjordes av en pojke. 
Sådana metoder kan, å ena sidan, skapa inkludering men kan, å andra 
sidan, också spä på föreställningar om flickor som sämre. I botten finns 
här ett dilemma med idrottens kroppsnära och könsseparerande praktik 
(och i vissa fall även idrottsundervisningens). I studien Playing with the 
Boys: Why Separate is not Equal in Sports utvecklar McDonagh och Pap-
pano (2008) ett argument där könsuppdelade regler och idrottspraktiker 
aldrig kan bli rättvisa och jämställda:

Winning is male. Power is male. Money is male. Physical dominance is 
male. And big-time Las Vegas – lined, network-covered, sold-out-ven-
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ue, sponsor-rich sports are male. We must recalibrate this system. Ath-
letics should be gender-neutral, a human activity and not a pumped-up, 
artificial rendition of men’s strength and women’s weakness as a defini-
tion of sex identity. (McDonagh & Pappano, 2008 s. 14.)

En effekt av föreställningar är att de också determinerar socialt (Connell, 
2005; Young, 2005). I korthet betyder detta att du ”blir” sådan du är 
betraktad som. I Berg och Lahelmas (2010) studie menade några högsta-
dielärare som undervisade elever mellan 13-16 års ålder att flickor gene-
rellt hade bättre förutsättningar vid dansaktiviteter, samtidigt som poj-
kar generellt ansågs ha bättre förutsättningar vid bollspel. Anledningarna 
som lärarna uppgav var att det berodde på de respektive könens fysio-
logiska förutsättningar. Van Amsterdam, Knoppers, Claringbould och 
Jongmans (2012) har också visat att lärares föreställningar om elever, i en 
holländsk kontext, grundar sig i föreställningar om könens fysiologiska 
förutsättningar. Lärarna (tre kvinnor och sex män) i denna studie var 
mellan 22 och 56 år gamla med undervisningserfarenheter från olika ni-
våer men de flesta hade mest erfarenhet från högstadiet. Även här ansågs 
pojkar ha bättre förutsättningar inom bollsporter medan flickor ansågs 
ha bättre förutsättningar inom gymnastik och dansmoment.
 Denna uppfattning är nära sammankopplad med frågan eller snara-
re dilemmat om sam- eller särundervisning. Berg och Lahelma fann att 
lärare ansåg att särundervisning många gånger var en lämpligare under-
visningsmetod än samundervisning i termer av aktivt deltagande och 
inflytande på undervisningen. Samundervisningen, menade dessa lära-
re, gjorde att både pojkar och flickor kunde hamna i en missgynnande 
position (Berg & Lahelma, 2010; jfr Larsson et al., 2009). McDonagh 
och Pappano (2008) vänder sig dock emot en sådan argumentation och 
menar att könsuppdelning alltid tenderar att skapa en hierarki mellan 
kvinnor/flickor och män/pojkar.
 Ett annat problem med samundervisningen, som Carli (1990) berört, 
rör bedömningsfrågan (i detta fall för elever i åldern 14–19 år). Car-
li menar att samundervisning har maskuliniserat ämnet och att flickors 
prestationer har en tendens att förminskas (Carli, 1990, s. 32 f). Det vill 
säga, flickor får sämre betyg än pojkar och samundervisningen har över-
lag kommit att främja den hegemoniska maskuliniteten (Carli, 2004). Å 
andra sidan föreslår Hill, Harom och Knowles (2012) att samundervis-
ningen bör fortsätta för att inte främja en exkludering eller diskrimine-
ring av tjejer. Deras studie innefattar elever i åldern 11–18 år samt vuxna 
lärarutbildare men de argumenterar också för att lärare bör överväga sär-
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undervisning när det gäller kontaktsporter, t.ex. fotboll eller basket, för 
att minska risken för exkludering i spelet. Denna uppdelning bör dock 
göras utifrån färdighet och inte kön (Hill et al., 2012, s. 285 f).
 Det tycks finnas, utifrån genus och kön, en utbredd uppfattning om 
den ”normala” eleven. With-Nielsen och Pfisters (2011) resultat visar att 
gymnasieelevers föreställningar om en typisk flicka var att hon var inaktiv 
och ointresserad av idrott och fysisk aktivitet. Att vara aktiv och visa på 
ett intresse för idrott och fysisk aktivitet ansågs bland eleverna vara ett 
mer ”pojkaktigt” beteende. Den elev som bröt mot dessa föreställningar 
blev betraktad som lite annorlunda, men i det enskilda fallet accepterades 
hon ändå av eleverna i sin klass. Enligt With-Nielsen och Pfister (2011) 
berodde detta på två faktorer. Eleven var dels tillräckligt duktig för att 
klara av att delta i idrottsaktiviteterna tillsammans med klassens pojkar 
på deras nivå, dels betedde hon sig emellanåt som en ”normal” flicka 
och hade ett inaktivt förhållningssätt under vissa lektioner eller deltog 
som de övriga flickorna gjorde. Eleven balanserade med andra ord mel-
lan olika könsstereotyper och skulle hon agerat utanför flicknormen i för 
stor utsträckning, menar With-Nielsen och Pfister (2011), skulle hon ha 
riskerat att inte längre bli sedd som en flicka.
 Kroppsliga rörelser tycks alltså ha en förmåga att gestalta kön. Larsson 
et al. (2011) visar hur intimt förknippad en sådan föreställning är med sex-
ualitet. För att framstå som heterosexuella förhöll sig eleverna, som var i 
åldern 15–16 år, till dessa föreställningar eller normer. Men gränserna var 
inte fixerade utan en förhandling kunde uppstå i själva rörelsemomentet: 
“It appears to be much easier for boys to dance if they can include ele-
ments associated with masculinity, like speed, strength and agility, in the 
dance” (Larsson et al., 2011, s. 75). Om en pojke var duktig på sådant som 
bland eleverna ansågs vara flickaktiga aktiviteter, menar Larsson et al., så 
var han i behov av något slags skydd eller alibi för att säkerställa att han 
ändå kunde ses som en ”normal” heterosexuell pojke. Liknande sociala 
gränser upprätthålls för flickor och har visats i andra forskningsresultat 
(Larsson et al., 2014; Larsson et al., 2011; Martino & Pallotta-Chiarolli, 
2003; Murphy et al., 2014; Paechter, 2007; Parker, 1996).
 Tävlingsmomentet är centralt i de flesta idrotter och något som är 
lustfyllt men också sorterande och hierarkiskapande. Svender, Larsson 
och Redelius (2012) menar att tävlingsmomentet är en bidragande faktor 
till att elever slutar med föreningsidrotten i stort, då de inte känner sig 
bekväma i en situation med prestationskrav och press. Bollspel och täv-
ling tycks intimt förknippade även i idrott och hälsas undervisning. Täv-
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lingsmomentet kan problematiseras i sig i relation till undervisningens 
mål, menar till exempel Fagrell et al. (2012). Om undervisningen utgår 
från tävlingsmoment med fokusering på bollspel kommer det främst att 
vara de pojkar som utövar bollidrotter på fritiden som kommer att ha 
störst möjligheter att gynnas i ämnets undervisning (Fagrell et al., 2012, 
s. 113 ff). Men tävlingsmomentet kan också sporra flickors deltagande. 
Constantinou, Manson och Silverman (2009) visar att många tjejer i 
åldern 13 till 15 år anser att detta gör undervisningen roligare och mer 
intressant. En alltför stor tävlingshets, visade deras studie, leder dock till 
att tjejer uppvisar en osäkerhet och blir allmänt obekväma i situationen. 
Men denna problematik påverkar inte endast tjejer utan även killar som 
inte gillar tävlingsmomentet, och därigenom skapas ett slags vattendelare 
mellan de elever som kan leva upp till idrottsliga normer och förvänt-
ningar. Det kan stimulera deltagande och inkludering men också leda 
till marginalisering och utanförskap i ämnet (Connell, 2005; Connell, 
2008a; Fagrell et al., 2012; Tischler & McCaughtry, 2011).
 Alla lärare är inte likadana. Det finns lärare som är medvetna om de 
rådande könsnormerna och är benägna att motverka dessa. Ett exem-
pel på detta aktualiserades i ett dansmoment i Larsson, Quennerstedt 
och Öhmans (2014) studie. Traditionell pardans utfördes enligt kille–
tjej-konstellationen under en idrottslektion på gymnasieskolan. En elev 
påtalade och utmanade den rådande könsnormen då hon inte ansåg att 
denna heteronorm ska tas för given, varpå läraren ändrade sig och tillät 
en homogen parkonstellation (kille–kille eller tjej–tjej) (jfr Larsson et al., 
2009).

Metod, material och avgränsning

I denna artikel har individuella, semistrukturerade intervjuer med lära-
re i idrott och hälsa samt observationer använts som tillvägagångssätt i 
undersökningen. Intervjuerna och det semistrukturerade angreppssättet 
valdes för att kunna följa upp informanternas svar med följdfrågor. In-
tervjuer ger goda förutsättningar till utförlig och djupgående informa-
tion från informanterna samtidigt som också verksamma strukturer kan 
identifieras (Armour & MacDonald, 2012; Connell, 2005). De utvalda 
informanterna (som benämns L, som i Lärare, plus en individuell siffra) 
skulle dels vara utbildade lärare i ämnet idrott och hälsa, dels arbeta som 
lärare i idrott och hälsa på gymnasienivå. Totalt tillfrågades 26 lärare, va-
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rav sex stycken svarade positivt. Bortfallet kan delvis förklaras av lärares 
generella arbetsbelastning, i synnerhet för yngre och nyutexaminerade 
lärare. Dessutom närmade det sig terminsslut vilket betyder betygsrap-
portering med mera som ytterligare belastning. Intervjuerna spelades in 
och transkriberades. När alla intervjuer transkriberats inleddes den ingå-
ende analysen och datamaterialet kodades och kategoriserades.
 I syfte att fånga ytterligare nyanser av studieobjektet tillfogades ob-
servationer. På detta sätt skapades också en närhet till faktiska praktiker. 
Att observera är dock tidskrävande och ställer stora krav på observatö-
rens uppfattningsförmåga. Dessutom kan sägas att observatörens när-
varo, kön, hudfärg och ålder med mera påverka de praktiker som upp-
står (Armour & MacDonald, 2012). Vårt sätt att förhålla oss till dessa 
möjligheter och begränsningar blev att föra noga observationsanteck-
ningar. Lektioner på två olika gymnasieskolor observerades. Klasserna 
informerades före lektionen om syftet med studien och observationerna 
och att deltagandet var frivilligt och anonymt. Under lektionen utfördes 
observationen sittandes eller genom att gå runt i lektionssalen beroende 
på aktivitetstyp eller salens utformning. Totalt observerades 8 gymnasie-
klasser fördelade på 8 lektioner. Samtliga elever valde att delta i studien. I 
majoriteten av klasserna som observerades var könsfördelningen relativt 
jämn, i två av klasserna förekom det dock en klar dominans av tjejer och 
endast två killar per klass. Vid observationen har vi använt benämning-
arna flicka/tjej och pojke/kille på ett förenklande sätt som helt och hållet 
utgått från utseende, röst och andra observerbara attribut. Även om till 
exempel en kille bär t-shirt, shorts och har basröst så betyder inte detta 
att eleven identifierar sig som pojke. 

Resultat

Först redogörs för intervjuernas resultat och sedan behandlas observa-
tionerna.

Lärares föreställningar om kön

De flesta lärare menade att pojkarna uppvisade ett större intresse för 
bollspel, samtidigt som flickorna visade större intresse för dans och ryt-
mik. Alla lärare förtydligade dock att detta endast var ett generellt per-
spektiv och att undantag förekommer. Det var endast L6 som valde att 
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inte generalisera och uppgav att han inte kunde urskilja några skillnader i 
intresse bland sina elever utifrån kön.
 Vad som är slående i lärarnas berättelser om hur tjejer ”är” på ett visst 
sätt och killar på ett annat är att resonemanget stereotypiserar och luckrar 
upp stereotyper på samma gång. Detta kan exemplifieras i L 5:s reso-
nemang som både påtalar det kulturella och essentialistiska hos elever: 
”Det är klart pojkar gillar ju mer bollsporter, det gör de. Fast det finns 
ju många tjejer som inriktar sig mot det hållet också. Sen är ju tjejer mer 
motoriska, alltså med takt och rytm och den biten. Det är de mycket 
bättre på än killar är.” (Intervju med L 5)

Tävling: Utrymme och aggressivitet

Lärarna verkar uppleva att eleverna har olika förutsättningar vilket del-
vis också hänger ihop med att dominera utrymmet. Detta återkommer 
i samtliga intervjuer men kan exemplifieras av L 6:s utsaga: ”Jag tror att 
killar, eller tycker att killar, är lite mer framfusiga och tar större plats och 
så.” Tävlingsmomentet framstår som centralt i relation till utrymmesta-
gandet, visa färdighet och upprätthållande av föreställningen om vissa 
pojkars bättre fysiska förmåga:

Där det går ut på att tävla, vinna eller förlora, eller samla poäng så blir 
det att killar tar för sig. […] I en lek, beroende på vad leken går ut på, 
om den går ut på att kulla alla andra då kan ju killarna vinna och ta för 
sig mer eftersom att de kastar hårdare och springer snabbare. Men är 
det då mycket konstiga regler som gör att … ja vi tar spökboll, känd lek. 
Killarna kastar hårdare, de vågar och har mer mod och så vidare, och 
blir oftast kvar medan tjejerna blir utslagna. (intervju med L 4)

Att balansera möjligheterna att glänsa kan ses som ett sätt att hantera 
hierarkiskapandet och killarnas dominans av utrymmet. L4 har en ganska 
bestämd uppfattning om svaga och starka elever och har utvecklat meto-
der för att modifiera detta så att vissa elever, främst killar, inte ska kunna 
dominera och ta för stor plats under lektionerna:

Alla måste vara delaktiga på något vis och hjälpa till […] Bind ihop 
fötterna på folk och låt de spela fotboll två och två, den som blir mest 
lidande det blir ju den som är duktig som inte kan göra sina dribblingar 
och tvåfotsdribblingar och grejer för den där stackarn som hänger med 
har inte fattat det. (intervju med L 4)
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L2 är inne på ett liknande spår och berättar att han arbetar med olika stra-
tegier för att flickorna ska kunna vara med och delta i undervisningen:

Jag vill om möjligt att alla flickorna ska vara med i bollspel. Jag bry-
ter ned bollspelen med så snälla bollar som möjligt och liksom inte så 
många färdiga bollspel så man kan inkludera även tjejerna i det. Försö-
ker se till att killarna tar hänsyn och istället försöker lära flickorna istället 
för att köra över flickorna i bollspel. (intervju med L 2)

L2 och L4 gestaltar å ena sidan metoder som aktivt utmanar könsste-
reotyper där framförallt idrottens utformning förändras. Å andra sidan 
riskerar dessa förändringar, istället för att bli progressiva, att stigmatisera 
där spelet anpassas efter den ”svagare” gruppens villkor.
 Det är detta dilemma som ligger till grund för lärares didaktiska ut-
maning när det gäller att motverka könsstereotyper. Bollmoment, täv-
ling eller matchspel tycks omedelbart iscensätta denna utmaning där 
elevers delaktighet sätt på prov. Även L3 uppger att hon under sin tid 
som lärare har stött på problem med bollspel i sin undervisning. Hennes 
problem har då framförallt utgått från att några av de pojkar hon haft i 
sin undervisning har haft ett aggressivt förhållningssätt vid utövandet 
av bollspelen. Det aggressiva förhållningssättet menar hon har haft en 
negativ inverkan på framförallt flickorna i undervisningen. Hon anser 
dock att det finns lösningar på problemen med aggressivt bollspelande 
i undervisningen: ”I så fall får man ju bryta och tala om att här lugnar 
vi ner oss. Vi kastar inte så hårt på varandra. (…) Vi delar upp tjejer på 
den sidan och killarna på den. Tjejerna kör för sig här då i jägarboll och 
killarna där. (…) är det några som drar sig undan om det blir för kraftigt 
när man kastar boll så är det ju ett par tjejer oftast.” (intervju med L 3)
 Aggressivitet kan här ses som en idrottslig framgångsfaktor men en 
undervisningsmässig eller demokratisk utmaning (jfr Parker, 1996). Täv-
lingsmomentet triggar förstås detta beteende och L4 berättar att det kan 
gå över styr och att de ”svaga” väljer bort bollmoment: ”Vet de att det är 
fotboll idag så är jag kanske skadad idag” (intervju med L 4).

Tävling: Motivation, stereotyper och normer

L 5 menar att tävlingsmoment kan innebära något positivt och engage-
rande vilket då kan leda till att (vissa) elevers engagemang, aktivitets- och 
prestationsnivå höjs. L1 menar att dans kan vara en aktivitet som är svår 
att motivera för vissa pojkar: 
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Grabbarna tycker kanske ibland […] att dans kan vara fjantigt och inte 
vågar släppa loss. Men sen så är det också så att om man kör hiphop så 
är det många killar som, eller breakdance, så är det många som älskar 
det, så det beror säkert på vad man gör inom dans och sådana sporter 
också givetvis. (intervju med L 1)

L1 pekar, å ena sidan, på ett problem som bottnar i motivation till del-
tagande men, å andra sidan, kan detta tolkas som att pojkarna behöver 
en undervisningsform, ett rörelsemönster där de kan gestalta och skapa 
manlighet. Genom att möjliggöra detta blir killarna mer motiverade att 
delta (jfr Larsson et al., 2011). Genom denna förändring av undervisning-
ens innehåll bryts en stereotyp föreställning om killar och dans, samtidigt 
befästs en annan om att killar behöver göra saker som tolkas som manli-
ga. Normen bryts och upprätthålls på samma gång.
 Alla informanter fick frågor kring hur de arbetar med att medvetan-
degöra och motverka stereotypa föreställningar om vad som anses vara 
manligt och kvinnligt men de flesta upplevde detta som svårt och nå-
got som de inte fokuserar särskilt mycket på. L2 menar att eleverna gör 
honom allt mer uppmärksam på detta men uppger att han har svårt att 
anpassa undervisningen till den här delen av ämnets syfte:

Man får ju hela tiden tänka efter före vad man säger under idrottslek-
tionerna. Det har ju hänt att jag har trampat i klaveret och sagt att, ex-
empelvis som jag sa häromveckan: ”Jamen killar, inte ska ni få stryk av 
tjejerna i dragkamp” och så fick killarna stryk, va. Då fick jag på moppe 
av en av tjejerna i klassen att jag ska inte jämföra, herregud, och då var 
jag ute på hal is och det ska jag ju akta mig för. Jag ska inte jämföra tjejer 
med killar och liksom … nej det har jag ju lärt mig. […] Men nu ska ju 
alla vara hen helt plötsligt så det är ju inte enkelt att vara lärare längre. 
(intervju med L 2)

Det är förstås en utmaning att bryta mot könsstereotyper via sin un-
dervisning. Den enda informanten som hade ett konkret exempel på 
att motverka stereotyper om manligt och kvinnligt är L3 som menar att 
det är viktigt att inte göra skillnader på pojkar och flickor och på så sätt 
placera in dem inom olika könsramar. Som lärare, menar hon, behöver 
arbetssättet utgå från att alla elever är individer och inte om eleverna är 
pojkar eller flickor:

Jag tycker att dra in och påpeka manligt och kvinnligt hela tiden, jag är 
inte för sådant, utan det här är ett gäng individer och ”det här kommer 
ni klara oavsett” liksom. Så jag säger inte oavsett kön eller så, utan nu 
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kör vi det här, och det tycker jag är viktigt. […] Det är individer och de 
klarar av det. De flesta klarar av allt jag gör oavsett om det är en tjej eller 
en kille. (intervju med L 3)

Det arbetssätt L3 beskriver kan möjligtvis motverka stereotypa föreställ-
ningar om manligt och kvinnligt i idrott och hälsas undervisning. Un-
dervisningens upplägg, innehåll och lärares inställning och medvetenhet 
kring detta ter sig som nycklar i att forma en progressiv undervisning. 
Denna dimension ledde oss till att observera lektioner för att ta reda på 
vad som pågår på lektionsgolvet.

Observation av idrottslektioner – att göra maskulinitet och femininitet

Under idrottslektionerna görs kön på en mängd olika sätt som både 
involverar kroppsliga rörelsemönster, beteenden, inställningar, kom-
mentarer och gränsdragning (Berg & Lahelma, 2010; Bramham, 2003; 
Connell, 2008a; Fagrell et al., 2012; Hickey, 2008; Murphy et al., 2014; 
Paechter, 2007; Parker, 1996; Renold, 2001; Tischler & McCaughtry, 
2011; With-Nielsen & Pfister, 2011; Young, 2005). Killar tog överlag mer 
utrymme under lektionerna och de var mer aktiva även under de inaktiva, 
instruerande momenten i undervisningen (Observerad lektion 1, 3, 6, 7, 
8). Vid inget av dessa fall påtalades och tydliggjordes elevernas spontana 
praktiker vilket skulle kunna göras i syfte att synliggöra och medvetande-
göra könsstereotypiska praktiker.
 Ett annat mönster som observerades var att tjejerna, plikttroget, ut-
förde en övning tills de blev tillsagda att sluta medan pojkarna visade en 
annan inställning och kunde ändra på momentet för att göra det mer ut-
manande. Exempelvis skulle eleverna öva grundslag i volleyboll två och 
två men efter en kort stund tröttnade killarna och började istället se hur 
många gånger de kunde nicka bollen mellan varandra (Observation 3).
 Pojkarna hade också en högre ljudnivå och vid bollsporter var spelet 
mer tävlingsinriktat (Observerad lektion 1, 2, 6, 7, 8). Undantagen var 
dock de lektioner som observerades med killarna i klar minoritet. Här 
tog istället tjejer mer utrymme och agerade mer utåt. Vid en lektion med 
två killar och 18 tjejer var till exempel killarna väldigt tysta och tillbaka-
dragna. Istället var det framförallt två tjejer som hördes och syntes väldigt 
mycket (Observerad lektion 5).
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Jargong, prestation, socialiserande våld och att uppvisa (hetero)norm

Det fanns även en markant skillnad i jargongen mellan eleverna där kil-
larna oftast höll en retsam och triggande ton mellan varandra medan jar-
gongen bland tjejerna var mer uppmuntrande och stöttande. Tjejerna 
kunde även göra fel saker utan att få detta kommenterat av en klasskam-
rat.
 Framhävande av prestationer var också ett område som visade sig vara 
centralt i killarnas agerande och då handlande det mer om den egna pre-
stationen än andras. Det skedde till exempel genom att förstärka en hand-
ling med ett skrik eller genom att spänna musklerna (Observerad lektion 
1, 6, 7, 8). Vid ett tillfälle stod ett gäng killar samlade vid en chinsräck och 
diskuterade hur många de kunde göra. Det slutade med att fyra stycken 
av dem försökte att göra så många de kunde påhejade av övriga killar. 
Den sista spände sina armar efter genomförandet då han visste att han 
hade gjort flest (Observerad lektion 1).
 Vid ett annat tillfälle fick eleverna i uppgift att genomföra box-rörelser 
i takt till musik. Läraren instruerade och bad därefter eleverna att föl-
ja dessa rörelser. Samtliga tjejer följde lärarens instruktioner medan det 
enda killparet lade fokus på att slå på mittsarna så hårt som möjligt utan 
anpassning till takten (Observerad lektion 4).
 En annan situation som uppstod handlade också om det socialiseran-
de våldet, som vi valt att benämna fenomenet, mellan två pojkar. Över-
lag hade killar en tendens att testa gränserna hos varandra för att påvisa 
fysisk dominans vilket skapade en inbördes rangordning. Denna typ av 
handlingar förekom också över könsgränserna. Pojkarna agerade överlag 
respektfullt mot flickorna och uttryckte inte samma nedvärderande eller 
kritiska attityd som mot andra killar. Majoriteten av killarna gav upp-
muntrade kommentarer när en tjej gjorde något bra och det var sällan 
som en kille provocerade en tjej eller vice versa. Undantag förekom dock 
och ofta interagerade då killarna med tjejerna på ett fysiskt sätt genom 
att kittlas, skrämmas eller att småbråkas. Under ett samtal puttade ex-
empelvis plötsligt en kille till en tjej varpå tjejen knuffade tillbaka. Killen 
brottade då ner tjejen på golvet för att sedan släppa henne och resa sig 
upp. Situationen slutade med att de log mot varandra och skrattade (Ob-
serverad lektion 2).
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Inte vara kvinnlig som man

Att som pojke uppvisa manlighet handlar också om att inte uppvisa prak-
tiker som kan sammankopplas med kvinnor och kvinnlighet. Under en 
lektion med fysmoment peppar en kille en annan, som är mitt i en öv-
ning, genom att skrika ”Kom igen nu! Du är väl inte kärring?”. Detta får 
den andra killen att fortsätta arbeta (Observerad lektion 3). Att uthärda 
och disciplinera kroppen och att inte ”vika ner sig” kan här ses som stere-
otypa manliga ideal pojkarna upprätthöll (jfr Hickey, 2008; Kidd, 2013; 
Messner, 1992; Parker, 1996).
 Denna gräns mellan maskulinitets- och femininitetsskapande kan ses 
som en slags balansgång och när gränsen närmades, under till exempel 
ett dansmoment, gick rörelser ofta över i överdrifter och förlöjliganden 
eller undveks helt och istället pojkarna började skoja med varandra. Vid 
ett tillfälle vägrade två killar att vara med på dansundervisningen. De sa 
att det ”sög” och gick därefter ut ur lokalen (Observerad lektion 4). En 
annan gång frågade läraren i slutet av lektionen vad eleverna tyckte om 
dagens danslektion. En kille svarar med himlande ögon att det var ”det 
roligaste han någonsin har gjort” vilket efterföljdes av klasskompisarnas 
skratt (Observerad lektion 1). Vid ett tillfälle svarade en kille utan att var-
ken förlöjliga eller ironisera att dansmomentet var roligare än förväntat 
(Observerad lektion 2).

Diskussion

Våra resultat bekräftar i stort de som tidigare forskning funnit. Dans och 
bollsport anses bära maskulinitets- respektive femininitetsskapande inne-
håll och informanterna har, vilket är intressant i sig, också använt dessa 
exempel för att gestalta resonemang. Ett centralt problem, som vi inte 
löst och som delvis upprätthålls genom vårt angreppssätt i den här stu-
dien, är den starka uppdelningen av ”pojkar” och ”flickor”. Å ena sidan 
begränsar denna binära uppdelning och skapar stereotyper. Å andra sidan 
visar informanter och elever handlingar som bryter mot dessa generalise-
ringar. Exempelvis uttrycker pojkar att dans var roligare än de föreställt 
sig. Dessa stereotypiserande självklarheter och nyanserande komplexite-
ter är viktiga att understryka. Dessutom finns förstås betydande skillna-
der mellan pojkar och flickor. Men vad betyder detta i termer av makt 
och att eventuellt gynnas i en undervisningssituation? Och vilka didak-
tiska angreppssätt finns för lärare att tillgripa?
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 Det framkommer tydligt i våra resultat att genus ständigt görs, så-
väl i aktivitet som i ”inaktivitet”. Det kittlas och pratas, söks bekräftelse 
och prestationsmätningar. Dessa sociala handlingar kan, för att tala med 
Young (2005), ses som en slags förhandling om vem/vilka som ska do-
minera situationen. Det är en av Youngs poänger att studera dessa till 
synes triviala handlingar som mer eller mindre subtila maktformer. Mer 
radikalt uttryckt så kan kittlingar och blickar tolkas som ett patriarkalt 
villkorande av vilka som ges möjlighet att göra vad i givna situationer. 
Om en sådan förståelse utgör perspektivet på sociala handlingar mellan 
pojkar och flickor och mellan pojkar-pojkar, flickor-flickor så finns en di-
daktisk utvecklingspotential i att skapa resonemang som medvetandegör 
dessa processer. Detta gjordes inte vid våra observationer. En av lärarna 
uttalade en strategi att instruera bortom kön och se individen i sig. Det 
behövs mer forskning för att fastställa att en sådan metod medvetandegör 
och minskar det könsstereotypa görandet. Samtidigt finns normkritiska 
och andra angreppssätt att anlägga (Gorely et al., 2003; Larsson et al., 
2009; Larsson et al., 2014). Därför bör lärare uppmuntras att utforska 
fler metoder för att medvetandegöra hur kön görs i idrottsundervisning-
en.
 Konkurrensmomentet identifierades som en situationsavgörande 
faktor med potential att både exkludera och inkludera, skapa olust och 
motivation. Tävlingsmomentet ger, för att tala med Young och Connell, 
möjlighet att dominera en situation, skapa intern hierarki och därmed 
gestalta hegemoniska former av maskulinitet. Tävling kan med andra ord 
ses som en central ingrediens i den patriarkala maktstrukturen. På detta 
sätt innehåller den såväl en villkorande som progressiv potential. I värsta 
fall upprätthåller undervisningens konkurrensmoment centrala drag av 
den hegemoniska maskuliniteten (prestationsorienterad, tävlingsinrik-
tad, aggressivt utövande och strävan efter dominans över andra) som ris-
kerar att befästa manligheters överordnade position. I själva verket tycks 
elever och lärare så inkörda i detta system att många pojkar upplever 
ett slags hot mot sin manlighet när undervisningen innehåller moment 
som anses femininitetsskapande (dans). En förklaring kan vara att pojkar 
genom att utföra dansrörelser riskerar att tillskriva sina kroppar femini-
nitet och därmed riskerar att förlora sin dominerande position i situatio-
nen och hamna lägre i den sociala hierarkin. Olika förhandlingsalterna-
tiv uppstod, vilket påvisar den kreativa och komplexa relationen mellan 
genus och makt, och vissa pojkar valde att överdriva eller ironisera sitt 
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deltagande vilket därmed distanserade dem från att sammanblandas med 
traditionellt feminina kroppsideal (jfr Larsson et al., 2011).
 Young (2005) diskuterar det ständigt, underliggande hotet mot den fe-
minina kroppen i ett patriarkalt samhälle. Detta hot, menar Young, finns 
i att bli betraktad och att bli objektifierad. Detta kan i sin mest extrema 
form inkräkta på kvinnans kropp. Under en lektion puttade exempelvis 
plötsligt en kille till en tjej. Tjejen knuffade tillbaka och försvarade sin 
kroppsliga situation varpå killen brottade ner tjejen på golvet. Därmed 
visade han vem som dominerade situationen och lät sedan tjejen resa 
sig upp. Den patriarkala ordningen upprätthölls, för att tala med Young 
(2005), på så sätt att killen satte villkoren för kropparnas situation och 
utrymme. Det intressanta med denna situation är den avslutades med att 
tjejen och killen ler mot varandra och skrattar. Detta är, för att tala med 
Connell, den hegemoniska maktens kännetecken där makten inte nöd-
vändigtvis verkar genom fysiska hot utan genom leenden och skratt. Vi 
tror att lärare kan bli mer vaksamma på denna typ av situationer och hur 
sådana handlingar både befäster en maktordning (killen knuffar tjejen 
och ”vinner” kampen) men också utmanar denna (tjejen knuffade tillba-
ka och försökte trotsa ordningen). En utmaning är att dessa situationer 
uppstår plötsligt vilket kräver både uppmärksamhet och reaktionshastig-
het hos lärare.
 Därmed kan en viss konkretisering av innehållet i ambitionen att med-
vetandegöra och motverka könsstereotyper nås. Killar kan uppmuntras 
att i större utsträckning undvika försöken att dominera situationer och 
tjejer kan uppmuntras att tydligare uttrycka styrka och ett platstagande 
kroppsspråk. Därmed inte sagt att pojkar och flickor ska bli mer lika var-
andra. Det är snarare svårt att bortse från, vilket Young också betonar, de 
reella skillnaderna mellan flickor och pojkar vilket våra resultat visar tydli-
ga prov på. Styrdokumentets ambition att medvetandegöra och motver-
ka stereotyper bör därför rimligtvis inrikta sig på maktutrymmet i givna 
situationer. Det vill säga, eleverna bör beredas för en bredare repertoar 
med fler uttrycksmöjligheter av manlighet/kvinnlighet i undervisningen. 
 Makten, som subtil och konkret handling, är hela tiden aktiv och på-
verkar undervisningen och skapar ett socialt spel inom och över köns-
gränserna. Denna praktik blir läraren också en del av genom att bekräfta, 
erkänna eller möjligtvis försöka förändra. Elever och lärare befinner sig 
med andra ord i en maktproducerande relation där deras föreställningar 
om varandra påverkar och upprätthåller ideal och normer eller en slags 
”normalitet”. Om läraren inte aktivt agerar när pojkar tar plats på flickors 
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bekostnad, så riskerar detta att främja och befästa en hegemoni präglad 
av vissa pojkar, män och maskuliniteter. Det är detta som ligger till grund 
för den orättvisa utkomsten av undervisningen.

Slutsats

Fokus i denna artikel har varit att studera dels lärares föreställningar om 
jämställdhet, dels hur själva undervisningsformen skapar betydelser av 
kön, vad som är kännetecknande för båda dessa och hur data från inter-
vjuer och observationer svarar mot styrdokumentens jämställdhetsmål. 
Syftet har varit att synliggöra hur kön och makt kan påverka utkomsten 
av en rättvis undervisning inom ramen för ämnet idrott och hälsa i gym-
nasieskolan. I artikeln har vi visat att det finns en utbredd föreställning 
om en binär könsuppdelning med en intern hierarkisering mellan pojkar. 
Undantag till denna isärhållning och hierarkisering finns, vilket också un-
derstryker att kön och makt är något som skapas i situationen. Slutsatsen 
är också att en prestations- och tävlingsinriktad hegemonisk maskulinitet 
främjas vilket sammantaget ger pojkar bättre förutsättningar att gynnas i 
idrott och hälsas undervisning om de kan iscensätta sådana attribut och 
handlingar. Detta gör att undervisningen, ur ett genus- och maktper-
spektiv, riskerar att skapa orättvisa villkor.
 Studien har också, ur ett mer didaktiskt perspektiv, visat att informan-
terna upplever att det är svårt att konkret utforma en undervisning som 
aktivt motverkar könsstereotyper. Här behövs konkreta metoder för hur 
dessa riktlinjer i ämnesplanen kan eller ska gestaltas. 
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