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ABSTRACT 

Den manliga dominansen fortgår och fortgår, enligt bland andra Pierre Bourdieu. 

Bourdieu och Connell är några teoretiker som är utgångspunkt i detta examensarbete 

som hämtar sitt syfte i denna manliga dominans. Att med hjälp av intervjuer 

undersöka några manliga idrotts- och hälsalärares syn på manlighetsbegreppet och 

huruvida denna syn i så fall möjliggör en manlighetsnormerande avspegling i 

undervisningen. 

 

Den metod som använts är kvalitativ med vissa kvantitativa inslag. Även ett särskilt 

utarbetat kodschema för att underlätta analysen av intervjumaterialet har använts.  

 

De intervjuade lärarna visade sig vara homogena i sin syn på manlighet. Oavsett ålder 

och erfarenhet inom yrket så var tankar och reflektioner angående begreppet 

manlighet överensstämmande. Denna homogenitet innebär också att 

manlighetsnormeringen avspeglar sig undervisningen. 
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INLEDNING 

Prolog 

MANLIG MAKT. Feta versaler i förstasidans rubrik möter mig och alla andra läsare 

av Dagens Nyheter när vi slår upp tidningen till morgonkaffet en morgon i mars i år.1 

Det är denna manliga makt och manlighet som jag skall utgå ifrån i detta 

examensarbete. Dock går det inte att analysera och utreda begreppet utan att ta hänsyn 

till förhållandena mellan könen utifrån ett genusperspektiv. Av den anledningen 

kommer arbetet inledningsvis att utgå ifrån ett mer allmänt genusperspektiv. Således 

är tidningstextens fortsättning intressant när den konstaterar: ”Ju mer makt, desto färre 

kvinnor är ett klassiskt mönster.”2 Nu är det kanske inte så anmärkningsvärt att detta 

uppmärksammas just denna dag, den 8 mars, kvinnodagen. Men behövs kvinnodagen 

och vad har egentligen hänt sedan 1960-talets kamp för lika rättigheter och 

möjligheter? 

 

Själv är jag född på 1960-talet, en omvälvande tid, också ur ett tekniskt, men kanske 

framförallt ur ett humant perspektiv. Förändringarna och omställningarna försiggick 

på alla nivåer i samhällshierarkin och var såväl världsomfattande som lokalt 

influerande. Många länder i Afrika och Asien blev av med sina kolonialmakter, för att 

bli självstyrande med möjlighet att börja om på nytt. I Europa gick det tyvärr i vissa 

fall åt andra hållet med statskupper och militärdiktaturer, som i exempelvis Grekland. 

Kalla kriget och byggandet av Berlinmuren med syftet att alienera öst och väst är ett 

annat exempel på de mindre goda sidorna av 1960-talets förändringsvindar. I Sverige 

pekade ekonomin spikrakt uppåt för att i slutet av samma årtionde tappa fart och följa 

den övriga globala ekonomiska nedtrappningen.  

 

Men något viktigt fick sin grogrund under den här perioden, åtminstone i Sverige, 

nämligen jämlikhetsprocessen. Tanken att män och kvinnor skulle kunna göra samma 

saker fanns givetvis redan, men på 1960-talet implementerades dessa tankar och idéer 

i samhällsstrukturen på ett sätt som inte tidigare varit möjligt. Alla, oavsett kön, skulle 

få samma möjligheter att gå i skolan och kunna nå högre utbildning. Kvinnor började 

                                                 
1 Dagens Nyheter, 2010-03-08, sid. 1, A-del 
2 Dagens Nyheter, 2010-03-08, sid. 1, A-del 
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ställa krav på lika möjligheter som män på en ny och i synnerhet via en bredare och 

folkligare opinion. Begreppet jämställdhet började användas för jämlikhet mellan 

könen och männen fick se kvinnorna strömma ut i det offentliga. Den svenska 

samhällsstrukturen förändrades radikalt. Bengt Nilsson och Christina Florin menar att 

tvåförsörjarfamiljens införande i alla hem skulle leda till: ”Något som liknar en 

oblodig revolution”3 och att detta skulle innebära att kvinnans roll i samhället inte 

skulle förbli moders- och husmorsrollen. En drastisk förändring för kvinnan kan 

tyckas men så även för mannen. Mannen gick från att ha varit den som haft högst 

inkomst och att vara försörjare i familjen, till att bli en jämlike med kvinnan.   

 

Att kvinnor fått ta till både strid och tålamod i sin kamp för jämställdhet kan ses i den 

här korta översikten över några viktiga årtal i 1900-talets genushistoria:  

 

• 1919 införs allmän rösträtt, således även för kvinnor. 

• 1921 införs ny giftemålsbalk där kvinnor och män blir jämställda. 

• 1923 införs behörighetslagen vilket innebär att kvinnor har lika rätt till statlig 

tjänst.4  

• 1927 öppnas statliga läroverk och gymnasier för flickor.5 

• 1960 införs lika lön för lika arbete oavsett om personen är man eller kvinna. 

• 1964 blir p-piller tillåtna i Sverige. 

• 1970 skrevs jämställdhet in i läroplanen. 

• 1971 tas sambeskattningen bort och särbeskattning mellan makar införs. 

• 1974 kommer föräldraförsäkringen. 

• 1975 kommer abortlagen vilket medför att kvinnan själv får besluta om abort. 

• 1979 antas i riksdagen lagen om jämställdhet i arbetslivet.6 

 

Årtalen är naturligtvis viktiga även ur ett manligt perspektiv. Noterbart är att inga 

revolutionerande förändringar kom till stånd under 1930-, 1940-, och 1950-tal. Detta 

var en period som istället var inriktad på kvinnan som hemmafru och mannen som 

försörjare. Om 1960-talets förändringsvindar sedermera blev en förbättring eller 

                                                 
3 Florin C & Nilsson B, 2005, sid. 1, 25-26 
4 www.ub.gu.se [2006-12-03] 
5 Palmquist C & Widberg H K, 2007, sid. 6 
6 www.gu.se [2010-08-30] 
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försämring för mannen beror till största delen på hur jag som man är och vilka 

värderingar jag har. Värderingar som: ”ej föreligger sanningsfrågan”.7 Det 

sistnämnda är intressant med tanke på manlighet som begrepp i kombination med 

sanningen i värderingar då dessa är av största vikt för att förstå manlighet.  Hur är 

egentligen vår syn på manligt respektive kvinnligt och vilken är den allrådande 

normen? Dessa frågor kommer utgöra grunden för detta examensarbete. 

 

Pojke eller flicka? 

Reproduktionen av sociala konstruktioner sker hela tiden och överallt utan att vi 

egentligen reflekterar över detta. Ett exempel på hur reproduktionsprocessen ständigt 

verkar är följande anekdot. Jag körde en nära väns åttaårige son till en 

innebandyträning. Tränarna, två män i medelåldern, tar fram neonrosa och neongröna 

överdragsvästar för att skilja de spelande pojkarna åt. Tränarna envisas dock med att 

träningspasset igenom kalla västarna för röda. Det roliga och befriande i 

sammanhanget är att barnen till slut skriker: ”Dom är ju rosa”! Som jag tolkar 

situationen har barnen ännu inte tagit över de vuxnas värderingar om vad som är 

manligt och kvinnligt och att rosa anses som en omanlig färg. Men som exemplet 

också visar påbörjas skapandet av det sociala könet tidigt om hur vi ska vara och 

uppfatta saker.  

 

Genusforskaren Kajsa Svalerud menar att vi har förväntningar på oss från mycket 

tidig ålder när det gäller hur vi ska tolka saker och på hur vi ska uppföra oss. Samma 

förväntningar som vi sedan även har på andra.8  

 

Redan vid födseln påverkas vi och skapandet av ett socialt kön påbörjas. Detta sker 

redan i det ögonblick vi börjar andas.9 Något som är ganska uppenbart då den kanske 

vanligaste frågan till en nybliven förälder är: Vad blev det för något? Dessutom 

påverkas barnen av vad vi vuxna gör oavsett vad vi säger. Schablonmässigt utför 

mannen sysslor som att: snickra, grilla och han gillar sport medan frun bakar, lagar 

övrig mat och serverar. Vi reproducerar detta i våra vardagsliv utan att uppfatta det 

                                                 
7 Sannerstedt A & Jerneck M, 1994, sid. 24 
8 Svalerud K, 2002, sid.  14-22 
9 Gens I, sr.se, [2010-07-01] 
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som ett problem. Vi är i de flesta fall omedvetna om denna reproduktion, vilket i sin 

tur leder till att schablonerna kan leva vidare.10 Ett förfarande som stöds av följande 

uttalande: ”Vi ser fortfarande mannen som företrädare för familjen. Därför är det han 

som sköter grillen.”11 

 

En annan manlig arena förutom grillning är sport och idrott. Bläddrar jag igenom 

sportnyheterna i en dagstidning så domineras sidorna av reportage och resultat från 

manlig idrott. I intervjuer med olika herrtränare sägs ofta att den eller de var så 

uppumpade av adrenalin att de blev övertända, något jag aldrig hört sägas om en 

idrottskvinna. Att det är svårt för kvinnor att slå sig in i en så pass mansdominerad 

bransch som sport och sportjournalistik kan illustreras med ett citat från DN. Där 

beskrivs hur en kvinnlig fotbollsexpert blir bemött av en manlig motsvarighet under 

en tv-sänd fotbollsmatchanalys, där han avfärdar hennes inlägg med kommentaren: 

”Säger du det lilla gumman. Det var ju inte heelt fel tänkt.”.12 Intressant i 

sammanhanget är att Aftonbladets sportbilaga är rosa, trots den association till 

kvinnlighet färgen väcker. 

 

Hudiksvalls Tidning har under våren 2010 uppmärksammat och undersökt 

hälsingefotbollens värderingar gällande mäns och kvinnors syn på homosexuella. 

Undersökningen visar att nästan samtliga män skulle ha svårt att spela med en 

homosexuell i laget medan de kvinnliga spelarna inte alls skulle ha det.13 Aftonbladet 

har kommit fram till samma resultat när de undersökt 600 manliga elitfotbollspelare i 

Sverige, fast med den lilla skillnaden, att i deras undersökning så var det inte en enda 

av spelarna som kunde tänka sig spela ihop med en person som inte passade in i den 

heterosexuella normen.14 Det är givetvis allvarligt när fördomarna är så uppenbara 

och dessa fotbollsambassadörer intar en sådan negativ inställning till de som bryter 

den rådande normen. När inte vuxna ifrågasätter normer och bryter traditionella 

mönster, hur ska då barn och unga killar göra det? 

 

                                                 
10 Gens I, sr.se, [2010-07-01] 
11 Svenska Dagbladet, 2010-05-23, sid. 14, Kultur  
12 Dagens Nyheter, 2010-03-13, sport, sid. 7 
13 Hudiksvalls Tidning, 2010-04-27, sid.24-25; Hudiksvalls Tidning 2010-04-28, sid. 24-25 
14 Aftonbladet, 2010-07-31, sid. 14, sport 
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För att koppla skapandet av det sociala könet med skolvärlden vill jag visa på hur 

könsfördelningen bland elever i gymnasieprogram ser ut. En könsfördelning som, 

enligt Statistiska Centralbyrån, fortfarande en bit in på 2000-talet är mycket ojämn 

beroende på vilken inriktning och program eleven valt. Endast var femte elev går i ett 

program med jämn könsfördelning. Ser jag vidare på könsfördelningen i ett lokalt 

Hudiksvallsperspektiv så visar det sig att inga flickor väljer att gå elprogrammet 

hösten 2010 och att endast fyra pojkar valt omvårdnadsprogrammet under samma 

period. Hudiksvalls före detta genuspedagog15, Maria Nord-Öberg, menar att 

sakförhållandet är en värdegrundsfråga som måste tas på allvar och arbetas med från 

tidig ålder. Vidare menar hon att snedfördelningen leder till outnyttjade resurser av 

elever. Orsaken till att situationen består, anser hon, är att organisationen inte har de 

tillräckliga kunskaperna som krävs för att veta varför det är på det här viset, vilket i 

sin tur leder till att ingenting görs för att skapa förändringar. Detta begränsar eleverna 

i vad de kan och inte kan välja.16  

 

Ytterligare ett tecken på hur vi, omedvetet eller inte, styr våra handlingar till att stärka 

det traditionella könsmönstret finner jag när min fru köper boken Fordonshandbok 

för tjejer. Där står: ”Denna bok riktar sig till tjejer som kör, i alla åldrar och av alla 

förmågor. […] Ha den här boken till hands, i handskfacket eller i ryggsäcken, och 

plocka fram den – inte din pojkväns mobilnummer – om något går snett.”17 Ärligt 

talat vet jag, trots att jag är man, inte mer om bilens mekanik än vad min fru gör. Men 

den boken visar att det inte är underligt att barn och ungdomar präglas in i ett 

normativt system.  

 

Vad säger styrdokumenten 

Inom skolan har personalen lagar, riktlinjer och andra styrdokument att arbeta efter. 

Ämneslärare har till exempel kursplaner för de olika ämnena. Ett av dessa 

styrdokument är läroplanen för de obligatoriska skolorna, Lpo 9418. Där påpekas att 

skolväsendet vilar på demokratins grund. Den slår även fast att verksamheten ska 

utformas i likhet med grundläggande demokratiska värderingar och att alla som är 

                                                 
15 Hudiksvalls Kommun tog bort tjänsten 2008 
16 Hudiksvalls Tidning, 2010-08-14, sid. 4 
17 Williamson Charlotte, 2005, sid. 6 
18 Skolverket, Lpo94 
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involverade i skolans verksamhet ska stå bakom varje människas egenvärde. En 

annan viktig uppgift är att: ”förmedla och förankra de grundläggande värden som vårt 

samhällsliv vilar på.”19, enligt Lpo 94. Dessa grundläggande värden definieras som: 

”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika 

värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är 

de värden som skolan skall gestalta och förmedla.”.20 

 

I skolans uppdrag ingår, enligt läroplanen, också att främja lärande där elever 

stimuleras till att inhämta kunskaper samt att utveckla sin förmåga att kritiskt 

analysera fakta och förhållanden. Därtill står:  

 

”Skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och 

möjligheter. Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och 

de krav och förväntningar som ställs på dem, bidrar till att forma deras uppfattning 

om vad som är manligt och kvinnligt. Skolan har ett ansvar för att motverka 

traditionella könsmönster. Den skall därför ge utrymme för eleverna att pröva och 

utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet.”21  

 

I läroplanen för de frivilliga skolformerna, Lpf 94, beskrivs skolans värdegrund och 

uppdrag mycket likartat det i Lpo 94. En skillnad är dock att i Lpf 94 står det 

dessutom: ”Då värderingar redovisas, skall det alltid framgå vem som står för dem.”22 

och ”Eleverna skall uppmuntras att utveckla sina intressen utan fördomar om vad som 

är manligt och kvinnligt.”23 När det gäller målen i de båda skolplanerna skiljer sig 

dessa desto mer, vilket är logiskt då kunskapsutvecklingen hos eleven ska vara 

progressiv. Dock behandlar båda läroplanerna norm- och värderingsfrågor i 

uppnåendemålen.24 

 

Ytterligare styrdokument för den obligatoriska skolan är kursplanerna för de olika 

ämnena. Som blivande lärare i samhällsorienterande ämnen för högstadiet är det min 

skyldighet att eleverna får diskutera och reflektera över begrepp som identitet, 

                                                 
19 Skolverket, Lpo 94, sid. 3 
20 Skolverket, Lpo 94, sid. 3 
21 Skolverket, Lpo 94, sid. 3-6 
22 Skolverket, Lpf 94, sid. 6 
23 Skolverket, Lpf 94, sid. 6 
24 Skolverket, Lpo 94, sid. 9 &  Skolverket, Lpf 94, sid. 13 
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sexualitet, kärlek och jämställdhet. Något som sedan ska underlätta för att kunna se 

samband i processer i samhället samt urskilja faktorer som påverkar dem.25 I ämnet 

Idrott och hälsas kursplan för högstadiet står bland annat följande: ”ger ämnet 

möjligheter att bl.a. utifrån ett jämställdhetsperspektiv ifrågasätta de idealbilder som 

sprids via olika medier.”26 När det gäller ämnet idrott i de frivilliga skolformerna så 

står följande i kursplanen för Idrott och hälsa A: ”I ämnet behandlas även frågor om 

förståelse av människors olika förutsättningar för fysisk aktivitet samt hur idrott kan 

bedrivas tillsammans och på lika villkor för att öka förutsättningarna för 

jämställdhet.”27 

 

Därutöver har lärare som är anställda, av bland annat Hudiksvalls kommun, lokala 

styrdokument att ta hänsyn till. Ett av dessa är Jämställdhet i Hudiksvalls kommun 

och där står bland annat vad som avses med diskriminering:  

 

Direkt diskriminering avses om någon missgynnas genom att behandlas sämre än 

någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar 

situation, om missgynnandet har samband med kön. 

Indirekt diskriminering avses att någon missgynnas genom tillämpning av en 

bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men 

som kan komma att särskilt missgynna personer med visst kön.28 

 

BAKGRUND 

Den manliga dominansen 

En av vår tids största sociologer, Pierre Bourdieu, tycker att det är förvånansvärt att 

världens ordning kan fortgå sådan den är. Som han påpekar: ”Något som är ännu mer 

förvånande, att den etablerade ordningen faktiskt – bortsett från några historiska 

tillfälligheter – förs vidare lika lätt, med sina dominansförhållanden, sina rättigheter 

och orättmätiga förmåner, privilegier och orättvisor […] så ofta ter sig acceptabla och 

till och med naturliga.”29. Denna acceptans av världens ordning kallar han för doxans 

                                                 
25 Skolverket, Gemensam kursplanetext för de Samhällsorienterande ämnena, sid. 1-3 
26 Skolverket, Kursplan för Idrott och hälsa åk 7-9, Sid. 2 
27 Skolverket, Kursplan för Idrott och hälsa A, sid. 2 
28 Hudiksvalls Kommun, 2009, sid. 2 
29 Bourdieu P, 2004, sid. 11 
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paradox. Vidare menar han att den manliga dominansen och hur den genomdrivs är 

det främsta exemplet på ovanstående paradox. Han menar exempelvis att den manliga 

överordningen aldrig behöver rättfärdigas, utan att denna överordning istället har 

blivit en naturaliserad social konstruktion. Det vill säga att förhållandet mellan orsak 

och verkan har gjorts till en del av en biologisk natur i våra hjärnor och kroppar vilket 

får den godtyckliga uppdelningen som ligger bakom både verklighet och 

föreställningarna om verkligheten att framstå som naturlig.30  

 

Ovanstående resonemang utmynnar i något som Bourdieu kallar för symboliskt våld. 

Det vill säga att symboliskt våld är: ”Ett milt, omärkligt våld som offren inte ser och 

som huvudsakligen utövas på rent symbolisk väg, via kommunikation och kunskap, 

eller, närmare bestämt, via misskännande, erkännande och i extremfallet känslor.”31. 

Vidare menar han att detta symboliska våld är helt integrerat i vårt samhälle, 

exempelvis via de instanser som bidrar till reproduktionen av genushierarkier. Den 

politiska ordningen blir genom detta förklädd och uppfattas som naturlig av både de 

dominerande och de dominerade. Kvinnor får ta hand om det husliga och omsorg, de 

befinner sig i en sfär som Bourdieu betecknar som privat och dold. Männen – som 

hör samman med det officiella, offentliga, det riskfyllda och de många attribut som 

har att göra med det som bryter mot den kvinnliga normen – får ta hand om det vi 

värdesätter som viktigast i vårt samhälle.32  

 

Ytterligare bevis, enligt Bourdieu, för den naturaliserade sociologiska konstruktionen 

som tillåter den manliga dominansen att fortsätta syns i våra ungdomars val av 

framtida yrke. De flesta väljer fortfarande traditionella mansyrken respektive 

kvinnoyrken. Könsuppdelningens strukturer bestämmer de val och därmed även de 

konsekvenser som uppstår i och med dessa val. Detta gäller även unga människor. 

Män har monopol på att hantera teknik och maskiner, medan kvinnor anses bäst 

lämpade för de husliga funktionerna. Till detta finns den symboliska makt vi män har, 

i det att en kvinna inte kan ha makt över en man. Dessutom menar Bourdieu att 

flickors och pojkars erfarenheter, särskilt inom idrott, har påverkat dem att bli 

”normaliserade”, det vill säga införlivade i normen.  Denna symboliska dominans gör 

                                                 
30 Bourdieu P, 2004, sid. 12-13, 20-21, 36 
31 Bourdieu P, 2004, sid. 11 
32 Bourdieu P, 2004, sid. 47-49, 56-67, 104, 110; Bourdieu P, 1998, s. 30 
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att flickor avstår från att välja manliga yrken.33 Det vill säga, de följer de kollektiva 

förväntningar som finns, något som för övrigt kan betecknas som immanent 

pedagogik. Det vill säga hur vi socialiseras till hur vi tror eller uppfattar vissa 

utbildningar och yrken som manliga eller kvinnliga.34 

 

En teori som stödjer Bourdieus finns hos Robert Connell eller Raymond Connell, som 

hon numer heter. Hen, det genusneutrala pronomenet som jag kommer att hänvisa 

Connell till menar att män har sociala förväntningar på sig som är knutna till 

manlighetsnormen. Dessa får  vi erfara redan som barn, bland annat via idrott och 

sport och genom skolans reproduktionsprocess av könsroller. Pojkar ska vara hårda 

och dominerande, vilket leder till att de sedan väljer traditionellt manliga 

yrkeskategorier. Vidare menar Connell att för att få behålla den maskulina makten 

måste heteronormen vara uppenbar. Således blir minsta tecken på homosexualitet ett 

bevis för manlig svaghet. En följd av detta,  menar Connell, är att det är vid sådana 

tillfällen på maskulin osäkerhet som våld mot homosexuella är som vanligast. Det vill 

säga, våldsutövaren kan genom våldet manifestera sin maskulinitet genom att slå ner 

icke maskulina personer och därmed visa deras lägre position i den patriarkala 

hierarkistegen. På detta sätt vidmakthålls den manliga hegemonin och den manliga 

överordningen kan fortsätta att vara ohotad.35 Detta sätt att manifestera maskulinitet 

uppmärksammas även av Margot Bengtsson som menar att: ”Överdriven maskulinitet 

[…] är uttryck för osäkerhet i deras könsrollsidentitet.”36 

 

Ett exempel på behovet av att manifestera sin maskulinitet genom att utöva våld mot 

de som utmanar traditionella könsroller finner jag i en intervju med skådespelaren 

Örjan Ramberg. Där uttalar han sig gällande homosexuella närmanden mot honom 

själv: ” Att jag inte tagit illa vid mig beror ju på att jag är man. Jag kan säga till vem 

fan jag vill att om du inte slutar så åker du på smörj.”37 Denna typ av uttalande kan 

hänvisas till det som Connell pekar ut som en form av kulturbärande  

manlighetsideologi. Som hen skriver: ”Så länge det finns slag att utkämpa, krig att 

                                                 
33 Bourdieu P, 2004, sid. 13, 76, 81, 104-11 
34 Hedlin M, 2006, sid. 28 
35 Connell RW, 1995, sid. 38-40, 62-69, 80, 101-108 ; Connell RW, 2002, sid. 13-15, 80, 92 
36 Bengtsson M, 1986, sid. 6 
37 Dagens Nyheter, 2010-10-01, Kultur, sid 6 
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vinna, höjder att bestiga, hårt arbete som måste utföras, så länge måste vissa av oss 

<uppträda som män<”38  

 

Även Stephan Mendel-Enk är inne på samma spår. Han menar att den manliga 

normen är att försvara sig och då får vilket våld som helst användas, samt att det 

motsatta – det vill säga att inte försvara sig – är ett bevis för omanlighet. Han 

hänvisar även till uppfattningen att mannen som fri och oberoende upptäckare 

försvinner när han gifter sig. Istället vill kvinnan göra om honom till en tråkig 

vekling. Ytterligare en manlig norm är att välja unga snygga flickor. Slutligen menar 

han att vi alla är slavar under den rådande manliga normen.39  

 

Birgitta Fagrell ser även hon könen som sociala konstruktioner. Hon menar att de 

kollektiva föreställningar vi har om manligt och kvinnligt måste sättas i relation till 

det faktum att begreppen är socialt skapade av människan. Att begreppen inte alls har 

med biologiska aspekter att göra utan är förbundna med normer, symboler, attityder 

och strukturer som associeras till män och kvinnor. Detta har lett till att förhållandet 

mellan könen framstår som naturgivet. Sociokulturella tillskapande vanor och 

beteenden uppfattas således som ett normalt tillstånd. I detta skapade naturliga, är det 

den manliga dominansen som förespråkas genom den patriarkala ideologi som 

råder.40  

 

Denna könsmaktordningens logik och genusskapande tradition menar Yvonne 

Hirdman skapas genom vad hon kallar ett genuskontrakt. Detta kontrakt baseras på en 

osynlig kulturell nedärvd överenskommelse mellan könen där kvinnor inordnas under 

mäns makt. Genuskontraktet skapas genom normativa könsrollsstereotyper:  

”Genusskapandet utmärks av sin hierarkiserande olikhetsproduktion: genom att göra, 

skapa och forma olikhet mellan könen, skapas, görs och formas kvinnlig 

underlägsenhet och manlig överlägsenhet.”.41 Denna osynliga dominans förtäckts 

bland annat genom att använda sig av värde- och symbolladdade ord som exempelvis: 

lojalitet, enighet, val, kärlek och trivsel.42  

                                                 
38 Connell RW, 1995, sid. 52 ; Connell RW, 2002, sid. 45 
39 Mendel-Enk S, 2004, sid. 35-39, 80-85, 124 
40 Engström LM & Redelius K (red), 2002, sid. 166-168, 172 
41 Hirdman Y, SOU 1990:44, sid. 5-9 
42 Bengtsson M, 1986, sid. 9 



 14

Sherry B Ortner var banbrytande när hon på 1970-talet lanserade sin teori om det 

dialektiska förhållandet mellan mannen och det rationella och civiliserade samt 

kvinnan som knuten till naturen, det ursprungliga och det oförutsägbara. Hon visar att 

så gott som alla kulturer har och fortfarande gör en skillnad på män och kvinnor. 

Kvinnor underordnas männen och exkluderas därför från vad som anses som viktiga 

poster i samhället. Hon menar att denna exkludering till stor del orsakas av vad som 

anses biologiskt naturligt, nämligen att kvinnan föder barn och därmed står närmare 

naturen. Medan mannen jämförs med kulturen vilket innebär allt det som anses 

viktigt utanför hushållet.43 Detta utvecklas av Rosemary Radford Ruether när hon 

pekar på att mannen historiskt har blivit fast i traditionens och kyrkans villfarelser 

och tror sig ha företräde då han enligt skapelseberättelsen skapades först. Något som 

historiskt har lett till kvinnlig underordning.44 

 

Dessa teorier om manlighet tycker jag får ytterligare dimensioner när jag sätter dem i 

samband med Peter Englunds syn på begreppet ideologi. Där menar han att ideologi 

uppfyller politiska och sociala funktioner för att upprätthålla ställningarna i samhället 

genom föreställningar om agerande och rolluppfyllande. Med andra ord hur en grupp 

hålls samman via en ideologisk hållning. Därefter skriver han angående begreppet: 

”Människorna låter inte sina handlingar styras av den sociala verkligheten; de handlar 

istället i enlighet med de föreställningar de har om denna verklighet.”.45 

 

Att den manliga dominansen råder och är påtaglig synes stå utom allt tvivel. Således 

torde denna påtagliga dominans och tillika identitetsskapande finnas även i 

skolvärlden, och den manliga normens dominans som är så införlivad i vårt 

medvetande att vi uppfattar den som naturlig och som kan leda till pojkars och 

flickors särskillnad. Detta i sin tur påverkar ungdomars identitetsskapande och 

följaktligen deras livsöden. Denna påverkan kan liknas vid schismogenetiska kedjor. 

Det vill säga att den manliga dominansen leder till större manlig dominans vilken 

leder till ännu större dominans och motsatsförhållandet blir då motsvarande grad av 

                                                 
43 Ortner S B, 1974, sid. 69-75 
44 Sharma A, 1987, sid. 233 
45 Englund P, 1989, sid. 16-17 



 15

ökad undergivenhet för kvinnor.46 Det är denna reproduktion och ökning av den 

manliga dominansen jag ska undersöka i detta examensarbete. 

 

Forskningsläge 

Skolan  

I en forskningsöversikt gjord av Skolverket redovisas en mängd tidigare forskning 

som gjorts gällande skolan och genus. Där framkommer att undersökningarna med 

anknytning till genus till största delen varit inriktade på flickor och att idrottsämnet 

nästan uteslutits helt och hållet från forskningen. I stort sett ingen forskning har heller 

gjorts för att förstå pojkars situation i skolan, som därigenom skulle kunna stimulera 

pojkar till att bryta traditionella mönster. Detta har lett till att flickor som försöker att 

tränga igenom traditionella mansyrken har stimulerats och puffats på, medan det för 

pojkar har blivit precis tvärtom. Det anses exempelvis fortfarande bland pojkar att 

förskoleyrket är omanligt. Översikten visar även att pedagogerna snabbare lär sig 

pojkarnas namn och att de tillåts vara mer stökiga och ta mer plats än flickorna. Att 

pojkarna föredrar tävlingsmoment i undervisningen, medan flickor vill ha mening och 

sammanhang är ytterligare aspekter som översikten kommit fram till. Dessa mönster 

ville man luckra upp för att så småningom försvinna i samband med icke 

könsuppdelad undervisning, men forskningen anser att de istället har reproducerats 

och förstärkts genom undervisning i gemensamma klasser.47 

 

Liknande resultat har internationell forskning kommit fram till. Bland annat 

framkommer att skolans långa tradition att reproducera manlighet fortfarande råder. 

Det innebär att det är den heterosexuella manliga normen som styr skolan och att 

undervisningen till stor del är utformad för att vara i ett icke kvinnligt perspektiv.48 

Även svensk forskning visar att pojkar uppmuntras till att ta för sig och får vara 

högljudda medan flickor anpassar sig. Detta innebär att både pojkar och flickor 

fortsätter att bära upp de traditionella och förväntade könsstrukturerna.49  

 

                                                 
46 Bauman Z, 2000, 25-27 
47 Tallberg Broman I, Rubenstein Reich L & Hägerström J, 2002, sid. 82-126 
48 Nayak A & Kehily M J, 2008, sid. 109-114 
49 Hedlin M, 2006, sid. 39-40, 60-62 
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I två nyligen framlagda avhandlingar slås fast att könsstrukturerna fortfarande är 

mycket sega även inom skolämnet idrott och hälsa. I den ena avhandlingen menas att 

normer och värderingar inte ifrågasätts och att blivande lärare i ämnet idrott och hälsa 

kommer in i yrket med fasta föreställningar om vad flickor och pojkar klarar. Detta 

trots att genus och idrott är betydande inslag under utbildningen. En form av 

idrottshabitus råder vilket leder till att studenterna inte tar till sig den delen av 

utbildningen och ämnet blir därför till stor del på pojkars villkor.50 I den andra 

avhandlingen framkommer att läromedlen som idrottsledare använder framställer 

pojkarna i bättre dager och som den ”riktiga” idrottaren. Flickors idrottande 

problemfokuseras istället vilket leder till att det positiva med idrottande hamnar i 

skymundan. Detta gällde även läroböcker inom idrotter som traditionellt dominerades 

av flickor.51 Något som i sin tur kan vara en av orsakerna till att pojkar fortfarande får 

bättre betyg än flickorna i ämnet. I de fall där flickorna får högre betyg är när lärarna 

är medvetna om olikheterna inför ämnet.52 När det gäller könsfördelningen bland 

lärare inom idrotts- och hälsaämnet på gymnasiet är det 2/3 manlig majoritet.53  

 

Genus och manlighet  

Det går inte att frångå att diskutera genus och feminism när man undersöker 

manlighetens område. Detta beror på att mansforskningen är i sin linda och att 

genusforskningen initialt utgått från ett feministiskt perspektiv. Feminismens första 

våg kom med början i mitten av 1800-talet. De tidiga kraven gällde rösträtt och rätt 

till utbildning. Den andra vågen inleddes i och med 1960-talets reformeringsanda. 

Tanken eller sakförhållandet på att världen formades och styrdes av männen 

ifrågasattes i allt högre grad. Kvinnan var, enligt feministerna, förtryckt på grund av 

hennes kön och patriarkatet och dess normer, strukturer och värderingar var den 

allrådande i samhället.  

 

Manlighetsforskningen som har växt fram ur feminismen har många feministiska 

infallsvinklar. Thomas Johansson tycker sig också kunna urskilja några huvudfåror 

                                                 
50 Larsson L, 2008, sid. 36, 99, 278-301 
51 Grahn K, 2008, sid. 125-127, 199-213 
52 Brissman J & Ericsson M, 2008, sid. 2-4, 29 
53 Skolverket.se 
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och övergripande uppgifter inom mansforskningen. En av dessa fåror är 

patriarkatsteori och att identifiera och analysera makt- och dominansförhållanden.54  

 

När man diskuterar genus och hierarkier så är inte steget långt till en av de stora inom 

svensk genusforskning, nämligen Yvonne Hirdman. Så här beskriver hon själv varför 

hon blev intresserad av genus och kvinnors underordning: ”Det var för mig en 

omvälvande erfarenhet att inse att jag tillhörde en sorts människor som automatiskt 

rankades som mindre värda, tillhöriga den ”andra ordningen” och att det var så – det 

var inte bara vad ”överspända, manshatande feminister” påstod.”.55  Hon illustrerar 

sin insikt genom att visa hur förhållandet mellan man och kvinna har ser ut historiskt. 

Allt från bibelns misogyna budskap till Freuds teorier om penisavund och flickors 

narcissistiska sår.56   

 

Hirdman påpekar att kvinnor har samma förmågor som män, men att den naturliga 

ordningen, det vill säga den manligt normerande, innebär segregering. Det är män 

som gör män. Männen har ekonomi och krig. Kvinnor har ekologi, fred och omsorg.  

Empiriskt finns bevis för denna uppdelning och ny forskning kommer fram till lika 

skrämmande resultat. Hirdman har en grundformel i hur kvinnor skapas utifrån 

mannens perspektiv: ”De som bygger är män. Det är genom dessa ögon som 

kvinnokroppen dissekeras till genus.”.57 Jag uppfattar det som att det är detta 

socialkonstruktivistiska perspektiv som lett Hirdman till skapandet av 

genussystemsteorierna vilka gjort stort intryck på mig och fått stor betydelse för mig 

under min lärarutbildning och framtida lärargörning. 

 

Liknande tankar och med stark empirisk forskning bakom sig gällande den manligt 

normerande verkligheten är inte ovanligt. Att det är patriarkatets strukturer och 

värderingar som styr samhället sedan urminnes tider och att kvinnor och män 

värderas olika och där mäns insatser värderas högre.58 Listan går att göras lång på vad 

genusforskningen har kommit fram till gällande orättvisor mellan könen men tyvärr, 

                                                 
54 Johansson T, 2000, sid. 26-28 
55 Hirdman 1992, sid 8 
56 Hirdman Y, 2001, sid. 19-34 
57 Hirdman Y, 2001, sid. 45-46, 58,71, 80-93, 186-189 
58 Johansson T, 1998, sid. 264; Hedlin M, 2006, sid. 47-49, Young I M, 2000, sid. 272-274  
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som Hirdman bland andra påpekat, har det inte blivit några stora förändringar trots 

deras forskningsresultat.  

 

Detta fastslås även i en rapport från Myndigheten för skolutveckling. Där inleder 

rapportförfattarna med att skriva: ”Vi föds rakt in i ett genussystem med manlig 

överordning. Normer och könsmönster bestämmer vem vi ska vara, hur vi ska vara 

och vad vi kan bli.”.59  Därefter hänvisar de till några faktiska företeelser som 

exempelvis att: 87 procent av alla professorer vid Sveriges universitet är män; Att 

samtliga historieböcker 1997 var skrivna av medelålders män; Kvinnor i dessa 

läroböcker upptog tre procent av texten; Inom konst- och musikhistoria saknades 

kvinnorna nästan helt; Att kvinnor har en inkomst motsvarande dryga 80 procent av 

männens. Slutsatsen i rapporten är att förtryckande system hämmar utvecklingen, 

medan kraften i en levande demokrati är det som kan skapa möjligheter till 

förbättringar. Ofta framkom i rapporten att det är vår tro på att vi redan har ett 

jämställt samhälle som är det största problemet för att kunna bryta de traditionella 

mönstren.60 Vi är helt enkelt omedvetna om det faktiska förhållandet att det är den 

manliga hegemonin som råder. Därigenom bidrar vi till att vidmakthålla denna 

maktstruktur. 

 

I en studie av ungdomar har framkommit att det faktiska och förväntade beteendet går 

ihop. Både tjejer och killar i 15-årsåldern tycker att killar ska vara kaxigare och 

tuffare. Dessutom anser de att pojkar är bråkiga och stökiga medan flickor är mogna, 

ordentliga och verbalt kompetenta. De tar även för givet att det ska vara så och de tar 

även för givet att samhället är jämställt.61  

 

Liknande resultat har framkommit i en avhandling om kvinnliga gymnasieelevers syn 

på och upprätthållande av samhällets norm. Där används uttrycket normativ feminitet 

för att beskriva de traditionella förväntningar som finns på våra unga kvinnor. Med 

det avses att kvinnor har vissa förväntningar på sig i samhällets ögon och att dessa 

förväntningar även, om än till stor del omedvetet, överförs till nästa generation 

kvinnor. Exempelvis menas att måttfullhet, kontroll, försiktighet, omhändertagande, 

                                                 
59 Myndigheten för skolutveckling,  2003, sid. 5 
60 Myndigheten för skolutveckling, 2003, sid. 6-7, 68-75 
61 Lundgren E & Sörensdotter R, 2004, sid. 38-39, 47-48, 70-71 
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inlevelseförmåga och empati är kvinnliga kodord, något som är välbekanta kvinnliga 

attribut även i ett historiskt perspektiv. Flickorna i undersökningen visar sig också 

påtagligt rädda för det okvinnliga. Vidare framkommer att det är den heterosexuella 

normen som härskar bland ungdomarna och där då flickorna bör vara blyga och 

tillbakadragna för att passa in i normen.62 

 

Jämförligt resultat har framkommit i en uppsats om lärarstudenter. Där menas att 

kvinnan ska visa empati och vara känslosam.63 I en annan uppsats att tonåringar 

fortfarande efter grundskola och gymnasium inte har förmåtts att rubba på de 

stereotypa föreställningar som finns om hur män och kvinnor ska vara.64 

 

Detta examensarbete inriktar sig på manlighet men jag menar att skillnaderna i 

forskningsspektrumet inte är nämnvärt stora. I alla fall inte om jag tar Jari 

Kuosmannen och Thomas Johansson mening i beaktning att mansforskning idag tar 

sin utgångspunkt i traditionell klassisk feminism och dess analys på makt och 

patriarkat.65  

 

I en avhandling som undersökt genus inom sportvärlden framkommer att genus inom 

idrotten spelar stor roll. Män ska syssla med traditionellt manliga sporter såsom 

fotboll, ishockey eller annan fysisk idrott. Dessa idrotter kräver disciplin, 

tävlingsanda och uthållighet. Kvinnor å sin sida bör syssla med konståkning, 

gymnastik eller andra traditionellt mjukare, gracilare och icke aggressiva sporter. Det 

sistnämnda går att exemplifiera med att i kvinnlig ishockey är det förbjudet att tackla 

varandra. Detta för att passa in i vad vi, män och kvinnor, har för värderingar om hur 

vi ska vara och vad vi bör syssla med. Vidare menas att kvinnor i manssporter 

maskuliniseras eller utmålas som lesbiska och att kvinnor gör sig bäst i sådana 

aggressiva och utåtagerande idrotter som åskådare och påhejare.66  

 

Sålunda uppenbarar sig även här att den heterosexuella normen är betydelsefull. Där 

menas att barn socialiseras via idrotten vilket innebär att det blir de maskulina 

                                                 
62 Ambjörnsson Fanny, 2004, sid. 55, 63, 118-121, 217-226 
63 Larsson E, 2007, sid. 36-40 
64 Magnusson S, 2009, sid. 40-41 
65 Johannson T & Kuosmanen J, 2003, sid. 10-14 
66 Koivula N, 1999, sid. 7, 25-26, 53-54, 70 
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värdena och attityderna som förs vidare. Här nämns också vad som anses vara typiskt 

för fotboll och dess manlighetsnorm. Fotboll kräver exempelvis: intelligens, styrka, 

uthållighet, snabbhet, mod, våld (tacklingar, min anmärkning), inte visa rädsla och att 

visa god lagmoral och sportmannaanda.67 

 

I en avhandling om just fotboll framhävs att denna sport anses bra i uppfostringssyfte 

för pojkar. Unga män får en uppfattning om vad det innebär att vara en bra man, helt 

enkelt hur pojkar görs till män, vilket leder till att manlighetsnormen reproduceras till 

pojkarna. Hur man är en bra man och god fotbollsgrabb beskrivs genom ord som 

redovisats ovan. Till detta menas att en rädsla för feminisering föreligger. Allt det 

som uppfattas som kvinnligt motarbetas. Kärring, bög, och fjolla är några ord som 

används för att markera vekhet och icke manlighet.  Allt som annars anses som 

tabubelagt blir godkänt och jämställdhet känns avlägset och utan gensvar. Dessutom 

hånas och feminiseras homosexuella och invandrare. Författaren jämför det med 

Connells teori om hegemonisk manlighet.68 

 

Ett viktigt begrepp som är typiskt för de undersökta fotbollspojkarna och deras ledare, 

är ett auktoritärt ledarskap, vilket därtill inte ifrågasätts av pojkarna. Disciplinering, 

skapande av tävlings- och vinnarmentalitet och att påtala det icke önskvärda är andra. 

Slutsatsen i avhandlingen är att de undersökta är bärare av normaliteten vilket medför 

en reproduktion av den manliga normen.69 

 

Även andra forskare har kommit fram till utmärkande kvinnliga kännetecken och 

manliga karaktärsdrag eller vardaglig manlig praxis. Disciplin, styrka, att vara 

rationell och att ha initiativförmåga är några som står för manlighet.70 Män gör inköp 

och äter kött, medan kvinnor shoppar, äter grönt är ansvarslösa och är fåfänga.71 

Motsatser mellan man och kvinna är ett vanligt genusperspektiv och där mannen 

framförallt framställs som aktiv och kvinnan passiv.72 Mannen står för det offentliga 

och ekonomin, kvinnan för det privata och inom familjesfären.73 Ytterligare manliga 

                                                 
67 Koivula N, 1999, sid. 26-30, 54-55 
68 Fundberg J, 2005b, sid. 13-15, 44-45, 147-155, 163, 172-176, 186-188 
69 Fundberg J, 2005b, sid. 163-164, 172-196 
70 Johansson T, 1998, sid. 264 
71 Westlund J, 2009, sid. 16-19 
72 Ekenvall A, 1992, sid. 151-154 
73 Nayak A & Kehily M J, 2008, sid. 19-23 
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karaktärsdrag är: inget fjolleri, sträva alltid uppåt, visa inga känslor och gråt 

framförallt inte, ge järnet  och att visa djärvhet.74 Att ha bra självförtroende och att 

vara heterosexuell är även det en manlig norm.75 Att vara vältränad, tåla smärta och 

härda sin kropp likaså.76 I en utredning gällande unga HBTQ-personer77 framkommer 

vikten av att uppfylla dessa manliga normer. HBTQ-personer upplever systematisk 

stigmatisering och osynliggörande och ett av de viktigaste skälen till detta är vad de 

kopplar till heteronormativa föreställningar kring kön.78 

 

Objektifiering av kvinnor är också ett manligt drag. Kvinnor ska ha stora bröst, vara 

smala och helst blonda.79 Sexuella erövringar och speciellt då kvinnor med 

ovanstående utseende är något som kan visas upp för att fastställa manligheten.80 

Slutligen kan fastställas att den tidigare utförda forskningen slår fast att den manliga 

normen råder. Dessutom, menar Karin Redelius, att kvinnor får vara bra på manliga 

områden, bara de inte är bättre än männen.81 

                                                 
74 Mendel-Enk S, 2004, sid. 79 
75 Berghdahl-Carlsson A, 2007, sid. 8-12 
76 Hornby E, 2009, sid. 9, 40 
77 HBTQ-person är ett vedertaget begrepp för en homo-, bi-, transsexuell eller queer person 
78 Ungdomsstyrelsen, 2010, sid 12 
79 Dahlberg F & Josefsson S, 2007, sid. 50 
80 Hornby E, 2009, sid. 9, 41 
81 Redelius K, 2009, 43 
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PROBLEMFORMULERING 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka, med hjälp av intervjuer, några 

manliga idrottslärares syn på manlighetsbegreppet och huruvida denna syn i så fall 

möjliggör en manlighetsnormerande avspegling i undervisningen. Är idrottsläraren 

uppdaterad och införstådd med begreppet genus, något som krävs enligt 

styrdokumenten? Finns det en risk att han medvetet eller omedvetet följer trenden 

från sportmediernas försummande av kvinnan? Finns det därmed en risk att skolan 

som arbetsplats liknar den som George Orwell beskriver det i sin kommunistkritiska 

roman Djurfarmen, att alla är jämlika men vissa är mer jämlika än andra,82 fast med 

den skillnaden att Orwell syftade på klass och jag på jämställdhet och genus. 

 

Vidare är att mansforskningen är ett område som behöver utvecklas.83 Håkan Larsson 

menar även att idrottsämnet som sådant är i behov av forskning. Han skriver: 

”Skolans ämne för fysisk bildning har hittills, med enstaka undantag, negligerats av 

idrottsforskarna.”84 Dessutom vill jag personligen som man bidra till att försöka göra 

det rättvisare mellan könen genom att engagera mig i jämställdhetsfrågor och 

genusforskning. Något som många gånger är ett problem då genusfrågor till största 

delen engagerar kvinnor.85 Tillika vill jag som blivande lärare ha bättre förståelse för 

de problem som kan uppstå i samband med genusfrågor, detta såväl i min egen 

undervisning som i lärarkollegiet.  Det föreligger således ett tomrum i mitt kunnande 

och medvetande, det vill säga min förförståelse, när det gäller synen på manlighet. 

Detta dilemma som Michel Foucault menar är väsentligt för all forskning och han 

anser att den första fråga man som forskare bör ställa sig är: ”Varför problematiserar 

jag detta just nu?”86  

 

Ett ytterligare syfte med den här undersökningen, är således att jag vill fylla ett 

förhållandevis kumulativt tomrum inom forskningsfältet. Detta understryks av att jag 

inte fick någon matchning då jag sökte träffar på tidigare skrivna uppsatser och 

examensarbeten gällande kombinationen ”idrottslärare” och ”manlighet” på 

                                                 
82 Orwell G, 2000, Animal Farm, sid. 90 
83 Kjörup S, 1999, sid. 118; Tallberg-Broman I, Rubinstein-Reich L & Hägerström J, 2002, sid. 82-83 
84 Larsson H, 2005, sid. 36 
85 Ortner S B, 1974, sid. 87 ; Johansson T, 2000, sid. 45 
86 Österberg E, 2007, sid. 10 
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webbplatsen uppsats.se87 Samma resultat fick jag när jag sökte utifrån begreppen på 

Kungliga Bibliotekets hemsida.88 

 

Maria Hedlin menar att lärare ska kunna arbeta mot jämställdhetsmål med ett 

professionellt förhållningssätt förankrat i vetenskap och forskning. Som det är idag 

menar hon att:  

 

”När det gäller just frågan jämställdhet är det många som tycker väldigt mycket, 

vilket naturligtvis är oerhört bra för dialogen. Jag skulle dock önska att man i högre 

grad kopplade sin erfarenhet och sitt tyckande till den forskning som finns. 

Jämställdhet handlar om kunskap om de strukturer som gör att män och kvinnor 

behandlas olika.”89  

 

Även i det senare fallet tycker jag att uppsatsen fyller ett syfte. Att problematisera är 

vetenskapens motor90 och att problematisera idrottslärarnas manlighetssyn innebär 

förhoppningsvis klargörande och förståelse kring ämnet.  

 

Forskning visar också att idrott och hälsa är enda skolämnet där pojkar har högre 

betyg än flickor. Inga förändringar i förhållandet har heller skett efter att 

samundervisning infördes, snarare det motsatta.91 Detta fenomen har lett till att 

Larsson menar att ämnet idrott och hälsa är manlighetens sista bastion i skolan och 

han ifrågasätter vad det är som idrottslärarna betygssätter.92 Vidare menar han eller 

snarare påstår att orsaken är att: ”såväl erfarna som unga lärarkandidater, har svårt att 

göra upp med tankar som att flickor är ju faktiskt svagare (osv) än pojkar.”.93  

 

Vidare är att idrott och hälsa som ämne är starkt förknippat med idrottsrörelsen i stort. 

Larsson skriver exempelvis: ”[…] uppfattningar om kön från idrottsrörelsen och 

tävlingsidrotten ’invaderar’ uppfattningar om flickor och pojkar i skolans ämne idrott 

och hälsa.”94 Jag vill även påstå att en lärare i skolämnet idrott och hälsa är mer 

                                                 
87 www.uppsats.se, [2010-08-25] 
88 www.kb.se, [2010-09-20] 
89 Hedlin M, 2006, sid. 22-23 
90 Bjereld U, Demker M,& Hinnfors J, 2009, sid.12 
91 Redelius K, 2009, 42-43; Nordberg M (red), 2005, sid. 95-97 
92 Nordberg M (red), 2005, sid. 95-117 
93 Larsson H, 2005, sid. 37 
94 Nordberg M (red), 2005, sid. 107 
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intresserad av området än vad en genomsnittlig svensk är. Vilket i så fall är ett 

problem, enligt Jesper Fundberg, som menar att idrottens påverkan sträcker sig längre 

än till själva reproduktionen. Han menar att: ”Idrotten reproducerar inte 

ojämnställdhet, idrotten snarare legitimerar och förstärker ojämställdhet”95 Något som 

Larsson håller med om när han säger att normen när det gäller idrott, såväl inom som 

utanför skolan, är heteronormativ.96  

 

I ett examensarbete skrivs att sport och idrott är en central arena för pojkar att 

reproduceras in i den maskulina tillika heterosexuella normen. Sportiga och 

maskulina killar blir populärare och där framkommer att 19-åringar av idag 

fortfarande har stereotypa föreställningar om hur vi skall vara.97 I en uppsats gällande 

lagidrott och maskulinitet påvisas att de manliga strukturerna lever kvar inom 

idrotten. Där menas vidare att idrott och militärtjänst har varit den traditionella 

uppfostringsarenan och att mycket lite har hänt vad gäller värderingar inom dessa 

arenor.98 Nu menar jag att den militära skådeplatsen får allt mindre betydelse, varför 

skolidrottens betydelse för påverkan på och förståelse för manlighet ökar i allt större 

utsträckning.  

 

I en rapport från Skolverket betonas vikten av att jag som lärare har kunskap och är 

medveten om att kön, klass och etnicitet har betydelse. Detta för att kunna arbeta med 

jämställdhetsfrågor i ett makt- och genusperspektiv och att jag därigenom kan bryta 

och motverka traditionella könsrollsmönster. Men rapporten medger att skolan på 

många sätt har misslyckats med att anpassa sig efter de olika förutsättningar och 

behov som pojkar och flickor har.99 Som jag ser det är jämställdhet en viktig punkt i 

vår demokrati- och värdegrundsuppfattning och att det därmed är synnerligen viktigt 

att vi vidarebefordrar densamma till våra elever i våra skolor.  Därför är det också 

viktigt att läroböcker inom ämnet skall vara könsneutrala och behandla genusaspekter 

men så är inte fallet.100 

 

                                                 
95 Fundberg J, 2005a, sid. 105 
96 Parbring B, 2001, sid. 11-13; Nordberg A (red), 2005, sid. 114-115 
97 Magnusson S, 2009, sid. 9-10, 41 
98 Hornby E, sid. 5-7, 40-41 
99 Dahlkwist M, 2006, sid. 116-117 
100 Nordberg M , 2005, sid. 106-107 
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Marie Nordberg menar även hon att skolan får allt större betydelse för skapandet av 

manlighet. Hon hänvisar till vad genusforskare säger, och till föräldrars påpekanden. 

Nordberg skriver angående skolan: ”Även om vi aldrig på ett enkelt sätt kan mäta 

vilken påverkan olika institutioner har, finns det goda skäl att betrakta skolan som en 

av de viktigaste platser där maskulinitet formas”101 Karin Redelius anser dessutom att 

förutsättningarna för skolframgång inte är likvärdiga. Redelius menar att lärare inom 

ämnet ofta bidrar till att konstruera elevernas föreställningar om vad som är 

utmärkande för en ”normal” flicka och pojke. Dessutom hävdar hon att de flesta 

idrottslärare brister i tolkningen av läroplanen. Detta då tävling får vara en stor del av 

ämnet fast att kursplanen främst syftar till att utveckla kunskaper om hälsa i relation 

till fysisk aktivitet. Något som i sin tur leder till att flickor blir förlorare, eftersom 

idrottsaktiviteter sällan är könsneutrala utan istället är vad hon kallar för 

mansnormativa.102  

 

Eva Olofsson menar att: ”Konstruktionen av elevernas kroppar, karaktärer och 

livsstilar är centralt för formandet av elevernas identiteter. Ingen lärarkategori har ett 

så uttalat uppdrag i detta avseende som idrottsläraren.”.103  

 

Syfte 

Utifrån Olofssons påstående och den övriga Bakgrunden blir syftet med detta 

examensarbete att undersöka föreställningar om manlighet som begrepp och de 

manliga idrottslärarnas syn på denna manlighet. Jag vill genom detta se om lärarna i 

min undersökning uppvisar en traditionell syn på manlighet och därigenom löper risk 

att reproducera begreppet vidare till eleverna. Om så är fallet skulle det innebära att 

andemeningen med styrdokumenten sätts ur spel. De idrottslärare jag avser att 

intervjua är verksamma inom högstadiet och gymnasiet, och en person är fortfarande  

lärarstuderande. Åldrarna kommer också att variera, från den unga studenten till den 

äldre och mer rutinerade läraren. Åldersperspektivet ser jag som intressant, både vad 

gäller faktisk ålder och antal år som verksam idrotts- och hälsalärare. Detta av den 

anledningen att jag vill undersöka ifall det föreligger någon skillnad i synen på 

                                                 
101 Nordberg M , 2005, sid. 164 
102 Redelius K, 2009, sid. 42-44 
103 Olofsson E, 2009, sid. 5 
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manlighet över tid. Där har jag en egen hypotes och det är att den yngre generationen 

har en annorlunda bild av manlighet än den äldre, men att den för den skull inte 

ändrar det faktiska förhållandet mellan könen. Det vill säga att reproduktionen av den 

manliga normen fortgår oavsett ålder. 

 

FRÅGESTÄLLNINGAR 
I avsnittet Bakgrund beskriver jag forskningsläget i genusforskning kring manlighet. 

Det är utifrån denna beskrivning av manlighet och dess syn på traditionellt manliga 

normer samt i det som jag beskriver under Problemformulering och Syfte, som jag tar 

min utgångspunkt när jag ställer följande frågor: 

 

(A) Uppvisar de manliga idrott- och hälsalärarna traditionell manlig normativitet? 

 

(B) Föreligger det i så fall en möjlighet att de traditionellt manliga normerna 

avspeglar sig i undervisningen? 

 

(C) Föreligger det någon skillnad i synen på manlighet beroende på lärarens ålder 

respektive erfarenhetslängd? 
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METOD OCH KÄLLOR 

Metod 

 

Fotbollen i sig är en bärare av maskuliniteter. Genom att analysera och 

problematisera relationer mellan pojkfotboll och maskuliniteter visar forskning att 

fotbollen uppvisar en traditionell manlig norm. Detta kan exemplifieras genom att när 

kvinnor träder in i fotbollens och maskulinitetens arena så tillskrivs de olika former 

av maskulinitet eller homosexualitet och automatiskt måste förklara sin närvaro 

utifrån attityden: Vad gör de där?104 Kopplingen mellan fotboll och manliga normer 

är anledningen till att utgångspunkten för Fundbergs undersökning är just relationerna 

mellan de fotbollsspelande pojkarna, deras manliga tränare och föräldrarna. Under 

fyra säsonger har han följt dessa människor i allt som har med fotbollslaget att göra. 

Han har gjort anteckningar, intervjuer och även videofilmat vissa sekvenser. Han har 

enbart använt sig av en kvalitativ metod för att validera sitt resultat och detta med 

anledning av att avsikten inte har varit att beskriva omfattningen av ett visst fenomen. 

Istället ville Fundberg uppmärksamma aspekter och inslag och kritiskt analysera 

dessa. Under undersökningens gång fann han att det negativa och icke-önskvärda blev 

undersökningens gemensamma metodiska nyckelterm.105 Det vill säga att manlighet 

kan definieras genom vad det inte är. 

 

Även Connell använder sig av kvalitativ metod när hen gör sin forskning gällande 

maskulinitet och manlighet. Hen har intervjuat män med likartad bakgrund, men som 

av olika anledningar nått varierande framgångar när det gäller deras position på 

arbetsmarknaden. Hens metod bygger på en ram eller en tredelad modell för 

genusstrukturen.106 

 

Lena Larsson har använt sig av både kvalitativ och kvantitativ metod för att kunna 

mäta bland annat verkan av genusfrågor under lärarutbildningen. Detta har hon gjort 

genom en flerdimensionell fallstudie där hon använt sig av intervjuer, enkäter och 

essäuppgifter. Varför hon använder sig av båda metoderna motiverar hon med att 
                                                 

104 Fundberg J, 2005b, sid. 17-21 
105 Fundberg J, 2005b, sid. 21, 38-45 
106 Connell R W, 1995 sid. 96-99, 116 



 28

användandet av endast en metod kan vara begränsande och att flera metoder 

därigenom ökar validiteten. Den kvantitativa metoden anser hon vara bra för analyser 

som bygger på jämförelse, exempelvis för att kunna belysa skillnader mellan olika 

grupper. Med den kvalitativa metoden anser hon att det möjliggörs en belysning av 

strukturer och mönster som därmed ger henne en möjlighet att synliggöra medvetna 

och omedvetna föreställningar och värderingar. Resultaten från den kvantitativa 

analysen ska även vara ett stöd för den kvalitativa analysen. För att kunna få svar på 

sina frågeställningar använder hon sig av en schematisk framställning.107 

 

Denna undersökning baseras på djupintervjuer med fem respondenter. Mer om detta 

finns under rubriken Källor.  

 

Jag har valt att använda mig av kvalitativ metod, med vissa kvantitativa inslag. Det 

kvantitativa inslaget består av att jag, vid analysen av intervjuerna, använder mig av 

en modell i form av ett kodschema (se fig. 1 nedan). Kodschemat används för att 

mäta frekvens i respondenternas svar, samt för att underlätta analysen av 

intervjumaterialet. Dessutom innebär användandet av kodschemat en systematisering, 

vilken i sig ökar reliabiliteten i min undersökning. 

 

För att kunna skapa mitt kodschema använder jag Fundbergs uppdelning av negativa 

och icke-önskvärda manliga drag samt de typiskt manliga och kvinnliga dygderna 

som beskrivits under rubriken Bakgrund. Respondenterna benämner jag som resp. 1 

och så vidare. Modellen får då följande utseende: 

 

Idrott- och hälsalärarnas syn på manlighetsbegreppet 

 Icke-önskvärda Manliga normer Kvinnliga normer 

Resp 1    

Resp 2    

Resp 3    

Resp 4    

Resp 5    

Figur 1: Fem idrott- och hälsalärares syn på manlighetsbegreppet 

 

                                                 
107 Larsson L, 2008, sid. 100-105, 302 
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Mitt kodschema avses att fyllas med korta och lätt urskiljbara uttalanden samt längre 

yttranden vilka passar in i kodschemat. Jag väljer att ta med kvinnliga dygder i 

kodschemat då jag efter intervjuerna noterat att respondenterna ibland hade lättare att 

förklara kvinnliga drag och göranden än manliga. De kvinnliga normerna tolkar jag 

då som dialektiskt i förhållande till de manliga, vilket motiverar en egen kategori.  

 

För att uppnå ett tillfredställande resultat har jag lyssnat och läst igenom 

analysenheterna ett flertal gånger. Det sistnämnda var möjligt då jag har transkriberat 

samtliga intervjuer för att kunna skapa mig en bättre bild av intervjuerna. Först har 

jag lyssnat och läst översiktligt och därefter mer systematiskt. Slutligen har jag valt ut 

meningar eller längre citat som är betydelsefulla för min analys i syfte att svara på 

mina frågeställningar.  

 

Ett aber med att använda en kvalitativ metod är att tolkning alltid innebär ett visst 

mått av subjektivitet då det empiriska materialet filtreras genom en uttolkare. 

Uttolkaren bär på erfarenheter, uppfattningar och kunskaper som ser olika ut från 

individ till individ. Backman beskriver det som att iakttagaren har en avsikt och att 

denne i stort vet vad han eller hon är ute efter, vilket under iakttagelsens gång 

revideras eller tolkas. Slutligen leder detta arbete fram till en helhetsbild eller 

förståelse.108 Det är därför av stor vikt att uttolkaren låter sin bakgrund och sina 

intentioner framgå i undersökningen, i syfte att säkerställa reliabiliteten i 

undersökningen. Utifrån denna utgångspunkt har jag tillåtit mig, och lagt extra vikt 

vid, att vara synlig i texten och tydligt redovisa när ställningstaganden och synpunkter 

är mina, eller när de tillhör någon annan.  

 

En fördel med mitt metodval, kvalitativ metod med vissa kvantitativa inslag, är att jag 

genom den kvalitativa metoden får möjlighet att särskilja och uppfatta språkliga 

nyanser och undertoner. Ytterligare en fördel är att jag får ett stort mått av flexibilitet 

vilket underlättar undersökningen då tolkningen sker samtidigt som observationen 

och analysen. Den hermeneutiska spiralen, att tolkningen utvecklas och förändras 

under analysens gång, har varit betydelsefull under mitt arbete.109  Ett exempel på 

processen i denna hermeneutiska spiral är att jag under intervjuerna insåg att det var 

                                                 
108 Backman J, 1998, sid. 50-55 
109 Granehem U H & Lundman B, 2004, sid. 105-112; Backman J, 1998, sid. 47-64 
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mycket svårt att få respondenterna att uttala sig om manlighet, däremot kunde de tala 

om vad som var omanligt eller kvinnligt. Därför lade jag under intervjuerna till frågor 

om kvinnlighet i de situationer där frågor om manlighet inte gav något svar.  

 

När det gäller de referenser jag hänvisar till har jag i möjligaste mån använt mig av 

den ursprungliga källan. Ibland har det inte varit möjligt att hitta eller få tag i 

ursprungskällan, något som beror på tidsbegränsningen i uppsatsen, det vill säga av 

arbetsekonomiska skäl. Jag har valt att lita på andrahandsreferaten och när så är fallet 

syns dessa i noten eller i referenslistan. En viss del av litteraturen  har varit på 

engelska och där har jag tagit mig friheten att översätta. 

Respondenter 

Respondenterna är fem manliga idrott- och hälsalärare. Åldrarna är varierande men 

två är betydligt yngre än de övriga tre och en av de yngre fortfarande under 

utbildning. De kommer från medelstora städer och arbetar på ett högstadium eller ett 

gymnasium. De benämns här som respondenterna. De är inte numrerade efter den 

ordning jag intervjuat dem. De har godkänt att jag spelat in intervjuerna. För att inte 

styra intervjuerna, utan låta respondenterna tala så fritt som möjligt har jag använt 

mig av fem grundfrågor att utgå ifrån.110  

 

 

 

                                                 
110 Se Bilaga 
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RESULTAT 
När jag kontaktade undersökningens respondenter och förklarade syftet med 

undersökningen så utbrast en av respondenterna spontant: ”Jaha, du vill intervjua en 

riktig man!”. Kommentaren var till stor del avsedd som ett skämt, men även en sådan 

skämtsam kommentar är en avspegling av de normer och hierarkier som råder i 

samhället och skolan. Om denna kommentar är typisk så får resultatet av denna 

undersökning utvisa detta. 

 

För att göra resultatet av undersökningen mer överskådligt har jag delat in svaren i 

fyra kategorier:  

• Om idrott och hälsa  

• Killar syns och hörs  

• Killar vill spela boll och flickor dansa   

• Manliga idrotts- och hälsalärares genusuppfattning 

 

Om idrott och hälsa 

När jag intervjuade respondenterna uttryckte samtliga att: ”röra på sig” var det 

viktigaste inom ämnet idrott- och hälsa. Man menade även att det är angeläget att 

eleverna förstår vikten av att röra på sig även på fritiden. Som några av lärarna säger: 

 

Jo, men alltså ur ett samhällsperspektiv så är det a och o att röra på sig. Det är där 

grunden ligger. Det är ett stort samhällsproblem att människor äter mer och mer 

och rör sig mindre och mindre. Tyvärr närmar vi oss inte Japan, utan snarare 

USA.111 

 

Alla studier visar ju att man presterar bättre i skolan om man rör på sig.112 

 

Det är ju viktigt att röra på sig, det vet ju alla. Och som samhället ser ut idag finns 

det en hel del att göra. Försöka att aktivera ungdomarna, på något vis. Det är väl 

där största behovet är, att få så många som möjligt i rörelse.113 
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Flertalet utryckte också att hälsa som är den andra delen av idrottsämnet, var viktigt:  

 

Det beror ju på kursplanerna, idag har vi ett mera hälsoämne. Vi driver mycket ren 

idrottsundervisning också men vi har en annan bas så att säga.114  

 

För mig handlar ämnet om att ta hand om sin egen kropp. Så att man mår bra både 

fysiskt och psykiskt. Lära dem hur man äter rätt, sömn och droger. Allt som gör att 

man mår bra.115 

 

Hälsobiten är viktig. Man kan glömma det ibland och kör bollspel istället, men jag 

brukar trycka på det extra. Jag har en vision om att man ska se idrottsämnet som 50 

procent hälsa och 50 procent idrott.116 

 

Respondenterna har en klar bild av vad som förväntas av dem, bland annat av de 

styrdokument de har att rätta sig efter, och förståelse för hur mångfacetterat ämnet har 

blivit. Detta är kanske anledningen till att flertalet av respondenterna inte ser skolk 

och missade lektioner som något nämnvärt problem. Ämnet utmålas som ett av de 

populäraste och andelen frånvarande elever uppges vara av marginell karaktär. Av 

den anledningen blir det intressant när jag intervjuar en av de yngre respondenterna 

och han har erfarenheter som avviker från de övriga respondenternas uttalanden:  

 

På skolan jag praktiserade på hade man lite sånt. (hälsa, min kommentar) Bland 

annat en lektion om ergonomi, bara för att det ska finnas. Men det känns inte som 

att det är, jag vet ju inte hur det är på alla skolor, men det känns inte som om man 

kommit så långt med den biten. […] Och om man tänker på skolk, så tycker jag det 

var skrämmande. Det som slog mig var att det var alltid minst fem stycken som 

inte skulle vara med. Och detta i varje klass.117 

 

Killar syns och hörs 

 

                                                 
114 Respondent 2 
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Under intervjuerna tog jag upp fenomenet att idrottsämnet är det enda skolämne där 

pojkar har fler MVG än flickor. Samtliga respondenterna kommenterade detta med att 

det gäller att se individen och att se alla. De tyckte även att de gemensamma idrotts- 

och hälsalektionerna var till fördel för båda könen. Men efter ett tags funderande tog 

några upp att könsblandade undervisningsgrupper kanske borde problematiseras mer. 

Några påpekade också att förhållandet med högre betyg till pojkar egentligen var 

konstigt:  

 

Ja, eller också inte. Det är ju ett ämne som är mera. Hälsa, det måste ju vara exakt 

lika. Där kan det ju inte vara någon skillnad. Men när det gäller fysisk förmåga 

tycker jag mig märka att det är fler pojkar som ligger högre än flickor.118 

 

Ja, man lägger inte upp den (lektionen, min anm) på något speciellt sätt utan det 

gäller att vara observant som idrottslärare, att alla får möjlighet.119 

 

Ja, men det gäller ju att se allihopa.120 

 

När vi pratade vidare om fenomenet med pojkars högre betyg i idrott fick 

respondenterna fundera kring hur pojkar och flickor var och uppförde sig på deras 

lektioner blev svaren samfällda. Samtliga uppger att pojkar och flickor var olika och 

man tyckte sig kunna identifiera orsaken. Man uppvisade även ett relativt stort mått 

av pedagogisk reflektion i frågan: 

 

Kan det vara att de syns mer? Vilket inte det kanske borde vara, att det är den som 

syns som har det bättre betyget, men det kan ju vara en orsak i alla fall. […] De 

som inte syns och hörs, de kan säkert lika bra de också. Men det är väl lite så i alla 

ämnen, att de som syns och hörs får de högre betygen. Och det är det ju speciellt i 

idrott, att killarna som hörs och syns. Sedan kan det även vara att killar idrottar mer 

på fritiden. Då tar de med sig kunskaperna i skolidrotten. Och sen kan det ju vara, 

det är tråkigt om det är så, att tjejer hämmas när de är med killar. Det kan ju vara så 

att fler tjejer skulle få MVG om de hade skild idrott. Det finns kanske fördelar med 

uppdelning också.121 
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Ja, det är ju allmänt känt. Att killar tar mer plats. [..] Men de har ett större 

självförtroende, att de tycker många gånger att de är bättre än vad dom är. Medan 

tjejer tycker de är sämre än vad de är, fast de inte är så dåliga. De tycker lite, så är 

det ju allmänt. […] Tjejer är ju mognare, därför kan man ju förstå att de har bättre 

betyg i skolan, i andra ämnen då. Men sedan är det väl att killarna kanske tar mer 

plats och inte alla är observanta på det. När man tänker sig idrottslärare i Sverige. 

Jag tycker, nej det är svårt att säga vad det ska vara annars. […] så att tjejerna inte 

kommer fram tillräckligt.122 

 

De tar inte för sig likadant. (flickorna, min anm) De starka flickorna, de tycker nog 

att det är bra men de här svagare tror jag missgynnas av samgympa. […] Men om 

man tittar på flickorna här nere. (idrottssalen, min anm) Man har ju det i huvudet 

hela tiden, att de ska få samma chans, men man ser ju om man kör konditionstest 

att de ska nå upp till ett visst medelvärde. Och man ser att flickorna ligger lägre i 

jämförelse med pojkarna. Det är inget vetenskapligt, utan något jag noterat.123 

 

Det tror jag beror på det här med att ta för sig. Det gäller för läraren att se alla 

elever, men så ser han dem som syns och hörs mest. Tänker på prestation. […] 

skillnaden är att killar märks mer och att de tar mer plats, generellt. Starkast vinner, 

att de mest högljudda vinner […] Då gäller det att man även ser tjejerna fast de inte 

syns och hörs.124 

 

Visst finns det skillnader, likväl som det finns individuella skillnader. men killarna 

tar mer utrymme ljudmässigt och uttrycksmässigt också. Och så kanske rent 

fysiskt, generellt.125 

 

Resonemanget att högre betyg kopplas till pojkars högljuddhet och framfusighet kan 

ses i kontrast till vad som tidigare sagts om att alla ska ses och att det är individen 

som bedöms. En av respondenterna säger även såhär om problemet att se individen 

när man har många och stora klasser:  

 

Igår höll jag på med en klass och nu börjar jag lära mig deras namn, efter 8-9 

veckor. Och då tog jag det ganska snabbt. Det finns de som har större problem.126  
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En annan metod som en av respondenterna brukar använda sig av i syfte att försöka 

se alla, är att på olika sätt försöka bromsa de högljudda killarna: 

 

Har man en liten tjejgrupp och starka buffliga killar då måste man försöka att 

anpassa och se till att de här får utrymme att hitta sin nivå. […] Buffliga killar i 

gruppen som tog för sig väldigt mycket, jag måste kanske dämpa dem lite grand. 

Och det där är inte helt enkla diskussioner.127 

  

Behovet av att dämpa de högljudda pojkarna blir påtagligt när respondenten strax 

efteråt berättar om flickornas uppskattning av att han som lärare försöker komma till 

rätta med problemet:  

 

Du är den första som säger att du ser det här, dom andra säger att det får ni lösa 

själv.128 

 

En av de yngre av respondenterna kunde inte under sin arbetsplatsförlagda praktik 

notera någon form av liknande tankar i syfte att bromsa de högljudda och framfusiga 

pojkarna. Istället förekom andra lösningar vilka inte alltid fungerade så bra. Detta 

väckte respondentens reflektioner och funderingar. Bland annat om att just detta att 

majoriteten av pojkarna är högljudda och kräver utrymme kan tänkas vara orsaken till 

varför en del killar skolkade: 

 

Det jag upplevt under min praktik är att det inte finns någon sådan tanke. Det enda, 

det vi pratat mycket om, att när man kör bollsporter, så kan man välja nivå. Som 

jag sa, killarna tar mycket plats, det kan bli rätt hårt. Men man kan köra att på den 

sidan är det hårt och på den sidan lite lugnare. Den uppdelningen kan det vara. […] 

Känslan är att det finns nackdelar med det, det blir ståhej över vad man väljer. Det 

kan komma kommentarer och så vidare. Men rent generellt tror jag det skulle 

funka. Det finns nog många tjejer som känner att de inte får visa vad de kan. Det 

tror jag, det blir nästan en tjej- och killeuppdelning fast man inte säger något. Det 

är nog inte många killar som vågar välja, på grund av risken för, ja.129 (oavslutad 

mening, min kom) 
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Killar vill spela boll och flickor dansa 

Jag diskuterade den gymnastikundervisning jag själv fick i skolan med 

respondenterna och det faktum att bollspel var den dominerande 

undervisningsmetoden för oss i pojkgruppen. Då fick jag till svar att det numera var 

mer könsblandade grupper. Under mina intervjuer med lärarna framkom däremot att 

de trots de blandade klasserna har en bild av att flickor och pojkar vill bedriva sina 

idrotts- och hälsalektioner på olika sätt beroende på kön:  

 

Typiska killsporter som fotboll och ishockey. […] Men jag menar om man slår 

ihop alla delar vi gör så är det flera delar – redskapsgymnastik och dans – som 

kanske attraherar tjejer mer, som tycker bättre om såna saker än killar. […] Men 

jag menar, om man ändå skulle slå ut det över väldigt många så skulle jag vilja 

påstå, till exempel, att det är tjejer som gillar dans mer än vad killar gör.130 

 

Ja, det är ju skillnad på vilka aktiviteter man tycker passar. Pojkar vill spela boll 

och flickor hålla på med motionsgympa, ja lite mer sånt. Och så är det väl i 

samhället i övrigt också. Jag tror att det är fler damer som går på friskis och svettis 

och fler herrar som håller på med korpfotboll. Så att så är det nog i skolan också, 

om man ser vad de har för intressen. […] Sedan, fotboll är det ju ganska mycket 

kraft bakom. Sådana här kontaktsporter passar kanske inte flickor på samma sätt. 

Så många av de sporter vi håller på med passar nog mer in för pojkar, hur man är 

konstruerad och så. Och all idrott har ju startat manligt, det är män som kommit på 

det mesta.131 

 

Ja, visst. Det är ju innebandy och fotboll för killar. Styrka gillar de också, men 

styrketräning och bodypump gillar både tjejer och killar. Tjejer vill ha mera dans 

och det vill ju inte killar oftast ha.132 

 

Tjejerna kanske lite mer gymnastik, dans […] Killarna kanske mer styrka, bollspel 

och kondition.133 
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När vi diskuterade vidare visade det sig att ett par av de intervjuade idrotts- och 

hälsalärarna hade ytterligare reflektioner angående dans som en del av 

skolundervisningen:  

 

Ja, dans till exempel. Håller killar på med dans blir det typ streetdance och sådant.  

På skolan jag var (här nämner respondenten skolan vid namn, min anm) har de den 

turen att de har en pedagog som kommer till skolan och lär ut. Så lärarna har 

sluppit den delen. Och så har vi haft en del dans under idrottslärarutbildningen, 

men jag känner mig inte säker i det, men det är ju något man tvingas lära ut.134 

 

Jag brukar göra sådan här roliga danser, det bli inte så att man ska stå parvis och 

dansa foxtrot, utan det är roligare danser. Jenka till exempel, att försöka hoppa 

ikapp. […] Ta dansen till exempel, att killar inte vill dansa de vanliga tråkiga 

danserna. Det är lite pinsamt att dansa med tjejer, man kan inte riktigt, då gör man 

det på ett roligt sätt. Ringdans någon Jenka, att jag står längst fram och visar lite 

rörelser. Att göra det roligt och intressant.135 

 

Manliga idrotts- och hälsalärares genusuppfattningar 

När jag ställde frågorna kring manlighet och vi började diskutera begreppet – om hur 

det är att vara och vad det innebär att vara man – följde samtliga intervjuade samma  

mönster i sina svar. Först en stunds tystnad och därefter en kommentar om hur svår 

frågan är att svara på. När vi suttit tysta en god stund svarade respondenterna 

följande:  

 

Jaa du, det finns nog inga ramar för det. Jag tror det är upp till varje. Skulle du 

fråga tio kvinnor hur en man ska vara så får du säkert tio svar. […] Men alltså om 

det är rent allmänt, ska väl ett samhälle vara jämställt mellan könen när det gäller 

löner och att man hjälps åt i hemmet och sånt där. Men samtidigt är det ju skönt att 

det är skillnad, tycker jag, på kvinnor och män i vissa avdelningar så att säga. 

Därför är det viktigt på en arbetsplats […] att det är lika fördelning mellan män och 

kvinnor. Tror ändå att vi har vissa, när man tittar allmänt på väldigt många män 

och kvinnor så kanske kvinnor är lite bättre på vissa saker och män på andra. Och 

därför är det viktigt att komplettera varandra, som en mamma och pappa 
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kompletterar varandra. Så därför skulle det vara bra om det var fler män som blev 

lärare.136 

 

Hm, ja, manlighet och kvinnlighet. Ja, att våga. Bland det manligaste jag vet är 

män som vågar bejaka sin kvinnliga del. Det tycker jag är jävligt manligt, att man 

vågar. […] En man, gentemot en kvinna, det finns mycket där skulle man kunna 

säga. Jag tror att en man, jag tror att det ligger något i det där att kvinnor kan hålla 

fler bollar i luften. Ja, i sin egen tanke. Det tror jag är manligt, att vi gör en sak och 

då ska det göras klart liksom. Till skillnad från en kvinna. Om jag ser till 

föräldrarollen så tror jag att en kvinna kan hålla igång allting.137 

 

Ja, hur ska man vara? Rättvis, det är det viktigaste. Män är ju oftast tydliga och rakt 

på sak. Att säga vad man tycker och känner. Oftast är väl män lite mer rakt på sak, 

tydliga och bestämda.138 

 

Ja, hur ska man vara? Bra fråga. Jag är ju som jag är och jag är väl troligen präglad 

av min pappa och är antagligen som han var. Men man ska vara trygg i alla fall, 

man ska vara vänlig. Men man ska inte vara, det finns de som har väldigt dåligt 

temperament, som skriker och gormar och så. Det är väl inte min filosofi. […] Jag 

är väl den som vill vara lite mera som en, vänlig men bestämd. Ha regler för hur 

man ska uppträda. det är viktigt att man föregår med gott exempel, exempelvis när 

det gäller rökning och alkohol. Men sedan, mansrollen blir ju annorlunda mer och 

mer om man jämför med hur min far var hemma, hur jag är hemma och hur nästa 

generation kommer att vara hemma. Men mansroll och mansroll. Vissa saker är ju 

enklare för män att göra. Så min mansroll hemma är att snickra, där det behövs lite 

mer fysisk kraft helt enkelt. Frugan tar de här mer typiska, det är de fortfarande fast 

det förändras, men jag tror att vissa saker är vi mer eller mindre lämpade för.139 

 

Det var en svår fråga. För mig är det, då jag inte är så mycket äldre än mina elever 

och de jag tränar i innebandy, att det gäller att hitta fram till dem utan att bli för 

mycket kompis. Sedan är det väl min far då, att man tar egna beslut och att man får 

göra vad man vill bara man är trygg i det. Sådant har jag fått mig itutat. […] Män 
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förväntas vara lite striktare, i alla fall av det jag sett av läraryrket. Dels har det att 

göra med rötter också.140 

 

I anslutning till de manliga idrotts- och hälsalärarnas tvekan kring och svårigheter att 

definiera manlighet som begrepp eller dess innebörd frågade jag över hur de såg på 

kvinnlighet, rent allmänt och inom skolan. Detta då begreppen manlighet respektive 

kvinnlighet kan ses som dialektiska och en definition av kvinnlighet kan ge mycket 

information om vad dess motsats, manlighet, är. I samband med denna fråga om 

kvinnlighet förekom varken några kommentarer över svårigheter kring begreppet 

eller någon längre stunds eftertänksamhet. Ytterligare en fråga jag hade i anknytning 

till frågan om kvinnlighet var om respondenterna kunde tänka sig att bli lärare inom 

tidigare åldrar. Endast en av lärarna, en av de yngre, kunde tänka sig att bli lärare i 

tidigare åldrar än han nu undervisade i. Anledningen till detta var att respondenten 

praktiserat inom förskolan och trivts med det. Han berättade i samband med detta om 

ännu en aspekt i synen på den förväntade manligheten, nämligen att män inte har 

några förväntningar alls på sig inom den kvinnodominerande förskolan:  

 

Jag funderade faktiskt först på att bli förskolelärare. Jag har jobbat och praktiserat 

mycket på en förskola och fick mersmak på det. Jag kan väl tänka mig att arbeta 

med yngre barn också. […] Jag kände inga förväntningar, de tyckte det var bra att 

det kom en kille. Jag hade liksom inga förväntningar alls på mig, utan det räckte att 

jag var kille.141 

 

Och så här beskrev respondenten på vad han såg som anledning till att det ställs lägre 

krav på en man inom traditionellt kvinnliga områden: 

 

Förr i tiden var ju tjejer förskolelärare och män var lärare för högre åldrar. Jag vet 

inte, man tyckte väl att kvinnor var bättre att ha hand om barn och så tyckte man 

kanske att män var bättre på att lära ut viktiga saker. […] Men det börjar suddas ut, 

men det är väl en bra bit kvar tills det är jämlikt.142 
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Även i frågan gällande kvinnlighet som begrepp, allmänt och inom skolan, förekom 

synen på kvinnor som omhändertagande och mjuka: 

 

Kanske kvinnor har mera det där med omsorgen i sig. Att sköta om småbarn, ja, än 

vad män kanske har.143  

 

Jag har haft elever som haft skräck att komma in i en idrottshall. Verkligen alltså, 

mentalt. Men sedan finns de som, flickorna, de sminkar sig och de vill inte svetta 

ner sig för då förstör de ytan. Så det finns ju olika problem med flickor. En del är 

kanske väldigt runda. Oftast har de inte samma vinnarskallar som pojkar. Det kan 

väl bero på de manliga könshormonerna som kommer. Men de är ju socialt mer 

mogna, flickorna. De är vänligare mot varandra och vänligare mot mig som 

domare. Det är väl typiskt kvinnligt, att man är mjukare och har större respekt för 

varandra. Det tror jag. Pojkar ska visa mer vad man går för. Det handlar förstås om 

mognad också, vissa mognar ju inte under en livstid när det gäller det där, speciellt 

män då har det problemet. […] Det är mer aggressivitet bland pojkar än flickor. 

Flickor kan vara fula i skymundan och mer appsykiskt. Pojkar är mer rakt på och 

säger vad de tycker. Flickor smusslar lite mer och det är väl ingen nyhet. Så är det 

ju, lite mer psykisk terror.144  

 

Tjejer (i idrotts- och hälsoämnet, min anm) förväntas inte vara liksom, jag vet inte, 

men duktig i idrott kan man inte säga att de förväntas vara. Det är bara ett plus om 

de är med och tar för sig men de förväntas inte göra det.145  

 

Ja kvinnlighet är nog lite mjukhet för mig. Och att vara lyhörd. Det tycker jag ofta 

kvinnor är.146 

 

Under diskussionen om vad som var manligt blev det ibland, som tidigare nämnts, 

svårigheter för respondenterna att reda ut begreppet. Då försökte jag med motsatt 

frågeställning. Jag frågade istället vad som var omanligt och vad som bland män 

anses som ett oacceptabelt beteende. Respondenterna visade sig även här ha mindre 
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problem att svara, i jämförelse med frågan om själva manlighetsbegreppet. Dock inte 

fullt lika lätt och snabbt som när de beskrev sin syn på kvinnlighetsbegreppet:  

 

Ja det är väl alla typer av övergrepp som kan ske. Det är väl det värsta en människa 

kan göra överhuvudtaget, oavsett om man är man eller kvinna. […] Annars är det 

den bild man har att män våldför sig mer, använder våld som ett redskap. Bara på 

grund av att vi är mer fysiskt starka än kvinnor. Det är det vi tar till.147 

 

Det kan vara allt från, om man tänker sig det värsta, en hustrumisshandel. men 

annars kan man väl tänka sig en dålig man är att han inte hjälper till något hemma. 

Ja något mer, men om man gör ett bra jobb spelar det ingen roll om man är man 

eller kvinna. Sedan kan jag ju tycka fortfarande att man inte ska sudda bort allt det 

där, alltså skillnaden mellan män och kvinnor. Jag menar att man håller upp dörren 

och sådär. Jag menar att det ändå är vissa saker som gör att det är skillnad på män 

och kvinnor. Och det kan man ju tycka olika i alla förhållande. Men då tänker jag 

ju mera man och hustru. Så att det är ju vissa saker som män gör och vissa saker 

som kvinnor gör.148 

 

Finns det något man inte kan göra som man. Det är att inte tro på sig själv, att 

underkasta sig. Man måste ha självförtroende. […] Ja, tro på sig själv, inte 

förminska sig. Ja, sånt.149 

 

Under intervjuerna framkom även olika orsaker till hur synen på manlighet kan 

konstrueras och därigenom vara föränderlig. Flera av respondenterna anknöt sin egen 

uppväxt till sin nuvarande syn på manlighet. Ingen av dessa menade att de hade tagit 

efter modern utan nämner fadern som den naturliga förebilden. Detta stämde också in 

på hur de såg elevers uppväxtmiljö och deras uppförande i skolan: 

 

Jag menar killar är ju, dom har ju på något sätt grunden med sig hemifrån.150 

 

Ja, jag har en mellandotter och några barn till.151 (det faktiska antalet nämns i 

intervjun, min anm) Jag försökte med flickan i början. Med skidor och fotboll, men 
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hon var väl inte riktigt så intresserad så det blev gymnastik för henne. Och då blev 

det mamma. Det jag kan tänka mig är att flickorna tar efter mammorna mer och 

pojkarna blir som papporna. […] Man har elever som säger att det är ingen ide att 

jag är med på det här för jag har dålig rygg och det har mamma och mormor också 

haft.152 

 

En annan respondent svarade så här med ett socialkonstruktivistiskt resonemang om 

manlighet, utgående från ett inledande samtal om varför kvinnor mer sällan än män 

bygger verandor: 

 

Det kan ju bero på vissa saker. Till exempel att man i de flesta fall inte varit med 

sin pappa när man var liten och hjälpt till att bygga en veranda, medan sönerna har 

varit det. Eller att en man har gått utbildningar och så. Men de flesta män är ju inte 

utbildade snickare så (paus) men det tycker inte jag spelar någon roll. Om mannen 

snickrar och hustrun hjälper till och sköter maten någon dag. vad spelar det för roll, 

bara man hjälps åt.153 

 

I slutet av respektive intervju frågade jag samtliga intervjuade idrotts- och hälsalärare 

om de hade några avslutande reflektioner gällande begreppet manlighet. Min 

förhoppning var att de under intervjun hunnit tänka lite mer kring ämnet. Kanske 

hade de kommit på något nytt eller så bara en annorlunda infallsvinkel. Min 

förhoppning infriades och samtliga respondenter svarade på frågan och denna gång 

utan att uppvisa tidigare besvär i form av tvekan eller kommentarer om att frågan var 

svår: 

 

Näae, det är ju väldigt viktigt att det finns både män och kvinnor i yrket. Som det 

har blivit nu […] Här är det en knapp fjärdedel, femtedel. Det hade inte varit bra 

om det varit åt andra hållet heller. Men det behövs i olika situationer. Till exempel 

om man ska ta hand om stökiga tonårskillar då kan det vara bra. Jag menar vi är bra 

på olika saker ibland.154 
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Ordet manlighet det borde ju vara någonting vackert det. Så kan jag känna när du 

nämner det. Jag skulle önska att det vore det, manlighet, likväl kvinnlighet, vore 

liksom en ikon och är vackert.155 

 

Jag försöker att inte se det stereotypiskt, utan jag lever ju så att det finns inget 

manligt och kvinnligt egentligen. Visst finns det stereotyper. Men om jag ska se 

hur jag själv lever, jag försöker sudda ut de där linjerna.  Om vad som är manligt 

och kvinnligt. Det är väl därför som jag har så svårt att säga vad som är manligt 

egentligen, och vad som är kvinnligt.156 

 

Ja det sitter väl lite grand i hur vi är, vad vi har för hormoner. Det är väl lika bland 

djuren också. De manliga har väl mer av det här aggressiva genom de här manliga 

könshormonerna. Men det är ju lite märkligt för det finns ju otroligt stora och 

kraftiga män som är otroligt lugna och så finns det tvärtom. Så det kanske, men där 

har du kanske en sak om att vara manlig förebild. Att föregå med gott exempel när 

det gäller de här bitarna.157 

 

Det är just det här. När jag hör ordet man, så låter det så strikt för mig. En man för 

mig är en bestämd person som inte kompromissar så ofta. Men det är bara en myt, 

det vet jag, men det är det jag tänker på.158 

 

Den sistnämnda respondenten fick även en följdfråga utifrån ovanstående citat. Jag 

frågade hur han anser att en riktig kvinna är:  

 

En riktig kvinna. Det är något annat. Då är det som man; det där är en riktig 

kvinna. Men skillnaden är att kvinnan är en mer öppen människa som bryr sig mer 

om andra och lyssnar på andra. Men så ser jag naturligtvis inte på människor. Jag 

har inte så förutfattade meningar. Men det är lustigt att man tar upp de 

egenskaperna direkt.159 

 

Det intressanta med denna kommentar är att respondenten mitt i sitt svar stannar upp 

och förvånas över sina egna omedelbara associationer kring manligt och kvinnligt: 
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”Det är lustigt att man tar upp de egenskaperna direkt”. Han förvånas över att hans 

associationer varit stereotypa och tar avstånd från dem: ”Så ser jag naturligtvis inte på 

människor. Jag har inte förutfattade meningar.” 
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ANALYS OCH RESULTATSAMMANFATTNING 
Samtliga intervjuade respondenter menade att det viktigaste när det gällde idrotts- och 

hälsaämnet var att eleverna rörde på sig. En annan viktig aspekt av ämnet var att det 

numer även var något mer än bara idrott, nämligen hälsa. Pojkar ansågs av 

respondenterna vara de som syns, hörs, märks och tar plats. Det tänkvärda i 

sammanhanget är att det är denna högljuddhet och förmåga att synas som de 

intervjuade lärarna ser som en trolig förklaring till pojkars högre betyg i idrotts- och 

hälsaämnet. Detta trots att samtliga talar om vikten av att se alla elever. 

 

Några av respondenterna menar också att hälsadelen i ämnet borde passa flickorna 

bättre, om inte annat på grund av flickors högre grad av mognad. Dilemmat med det 

resonemanget är, som en av respondenterna också påpekar, att om det följs fullt ut så 

skulle flickor ha högre betyg även i idrott. Men så är nu inte fallet, det är pojkar som 

syns och hörs som får de högsta betygen. En respondent menar att mognaden gäller 

andra ämnen än idrott- och hälsa, då flickor uppskattar att sitta still. Nu menar jag att 

en förklaringar till pojkars högre betyg finns att utläsa i vad en av de yngre 

respondenterna menade var den faktiska realiteten i skolan. Nämligen att hälsadelen 

av skolämnet egentligen ignorerades, vilket stämmer väl överens med Karin Redelius 

forskningserfarenheter under Syfte. 

 

Anmärkningsvärt var att bara en av respondenterna försökte dämpa pojkarna istället 

för att låta flickorna anpassa sig till pojkarna. Denna lärare citerade några flickor som 

tacksamt pekat ut honom som en ovanlig lärare i det att han sett till dem och deras 

behov. Respondenterna är också övertygade att pojkar föredrar bollsport och att 

flickor gärna vill ha någon form av dans. Idrotts- och hälsalärarna vill också gärna 

undervisa i bollsport snarare än traditionell dans, vilket åskådliggörs av vad en av 

respondenterna anser om danslektioner ”det är något man tvingas lära ut”, medan en 

annan kallar det för ”tråkig dans”. Något som den sistnämnde respondenten löser 

genom att göra dansen roligare för att passa pojkarna bättre. Om flickorna tycker det 

är tråkigt eller ej reflekterade han inte över. Ett annat exempel på att flickor ses som 

sekundära i jämförelse med pojkar är när en av lärarna menar att flickorna inte är så 

dåliga.  
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Respondenternas svårigheten att svara på frågan gällande manlighet var påtagliga. En 

av orsakerna kan vara att respondenterna var rädda att svara fel utifrån det förväntade, 

det vill säga vad jag som intervjuare antogs vilja höra. En annan och högst trolig 

förklaring, utifrån bland annat Bourdieus teorier, är att manlighet utgör norm och är 

så given att det är svårt att få syn på och kunna svara på frågan. Detta skulle kunna 

förklara idrotts- och hälsalärarnas unisona uppvisande av tvekan och osäkerhet kring 

begreppet.  

 

Tankeväckande var att några av respondenterna, när de kunde formulera tankar kring 

ämnet, reflekterade över manlighet utifrån ett kvinnlighetsperspektiv. En menade att 

hjälpas åt i hemmet var en symbol för den jämställda mannen, men där hemmet som 

kvinnlig symbolisk plats och att hjälpa till snarast kan ses som i liknelsen att vara 

barnvakt åt sitt eget barn. En annan såg kvinnan som den som kunde hålla igång allt i 

familjen. Flertalet poängterade dessutom komplementaritet, att vi män och kvinnor är 

bra på olika saker.  

 

När det gällde kvinnlighet hade respondenterna betydligt lättare att svara. Likaså när 

det gällde vad manlighet inte är. Intressant i sammanhanget är att det bara var en av 

de yngre som kunde tänka sig att kliva ner i åldersgrupp när det gällde att undervisa. 

Respondenternas syn på kvinnlighet stämmer väl överens med den traditionella 

feminitet som beskrivits under Bakgrund. Kvinnlighet associeras med mjukhet och 

lyssnande. En av de intervjuade beskriver även att flickor kan vara fula i skymundan.  

 

De intervjuades syn på manlighet speglar väl vad som beskrevs som traditionell 

manlighet under Bakgrund. Ofta hade respondenterna en komplementär genussyn, det 

vill säga att vi män och kvinnor är begränsade i våra roller men att vi i dessa utgör ett 

bra komplement till varandra och en dialektisk genussyn. Kortfattat kan man säga att 

de såg oss män och kvinnor i ett motsatsförhållande. Ett motsatsförhållande som går 

att förklara i att vi vet vad vi inte är, exempelvis vet jag som man att jag inte är 

kvinna och det är grunden för min identitet. I Bakgrund symboliseras mannen som 

kultur och kvinnan som natur.  

 

Ett perspektiv som ingen av lärarna  nämnde eller antydde kring begreppet manlighet 

var om individer som inte stämmer in på heteronormen. Denna norm tas som så 
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självklar att tanken på andra personer med annan läggning än respondenternas 

normativa, exempelvis HBTQ-personer, inte existerade. Denna slutsats kan dras då de 

annars skulle ha reflekterat över detta och försökt anpassa lektionerna till att passa 

fler elever, inte bara de högljudda och synliga pojkarna och/eller de svaga flickorna. 

Endast en av de yngre respondenterna funderade över att det möjligtvis kunde vara så 

att de svaga pojkarna inte vågade välja utifrån sin egen vilja, utan  kände sig pressad 

att följa normen. 

 

Respondenterna uppvisade blandade uppfattningar om vad som är sociala 

konstruktioner och vad som är biologiska samband när det gäller manlighet. Det var 

ibland även blandat från samma person. Exempelvis en respondent säger att han 

påverkats av sin pappa för att senare tala om hur hormoner styr individens val av typ 

av idrott. En biologisk syn är att exempelvis vi män och kvinnor är bra på olika saker. 

De båda yngre respondenterna ansåg sig redan jämställda och att manligt och 

kvinnligt inte var något större problem. Trots detta överraskas en av dem av sina egna 

associationer och stereotypa uppfattningar kring kvinnligt och manligt.  

 

Ett annat fenomen som kan noteras är att det nästan uteslutande talas om flickor och 

svaga flickor när respondenterna pratar om könsroller och jämlikhet. Svaga pojkar 

glöms bort. Det enda som man egentligen anser pojkar vara sämre på än flickor är 

traditionell dans. Pojkars bullrighet och större platstagande får stort genomslag. 

Något som inte i någon högre grad ses som något negativt. Detta kan ses som en 

förklaring till det faktum att idrott och hälsa är det enda ämnet som pojkar ligger 

högre i betyg i än flickor. En tolkning kan vara att de manliga idrotts- och 

hälsalärarna snarare ser pojkars sätt att ta för sig som en del av idrottskulturen och 

därigenom idrottsämnet. Den andra delen av ämnet, hälsa, framstår i dagsläget som 

sekundär i förhållande till idrotten.  

 

Ytterligare ett perspektiv att ta i beaktande är om det är så att de manliga idrotts- och 

hälsalärarnas genusuppfattning, förstärkt av bullriga och företagsamma pojkar, gör 

dem blinda för de pojkar som avviker från den maskulina normen? Eller är det så att 

dessa pojkar lärt sig att dölja sidor hos sig själva som kan uppfattas som avvikande 

gentemot den manliga normen? 
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Slutsatser 

(A) Den första frågeställningen besvaras med ett ja. De intervjuade manliga idrotts- 

och hälsalärarna uppvisar traditionell manlig normativitet. Respondenternas svar på 

begreppet manlighet var dessutom mycket homogen och min slutsats är att de pojkar 

som syns, hörs och tar för sig är de som uppmärksammas tillsammans med de svaga 

flickorna. De aktiva pojkarna och de passiva flickorna framstår som den traditionella 

genusnormativitet som finns beskriven i Bakgrund. 

 

(B) Även den andra frågeställningen kan besvaras med ett ja. Ett exempel på detta är 

de traditionellt manliga sporternas företräde i undervisningen. Detta trots 

respondenternas vetskap och medvetenhet om att den andra delen av ämnet, hälsa, är 

en viktig del av utbildningen. Respondenterna anser även att flickor föredrar andra 

idrottsformer än de traditionellt manliga, vilket borde medföra en annan typ av 

upplägg för undervisningen. Istället anpassas undervisningen nästan uteslutande till 

de bullriga och högljudda pojkarna. Detta tillsammans med det homogena svaret på 

frågeställning (A) leder till att slutsatsen blir att de traditionellt manliga normerna 

avspeglar sig i undervisningen. 

 

(C) Synen på manlighet var homogen i hela intervjugruppen. En mindre skillnad 

ligger i att de yngre redan ansåg sig jämställda, trots att deras kommentarer och 

associationer till begreppet visade att jämställdhet inte alla gånger var självklart. En 

annan skillnad ligger i att de yngre i alla fall har reflekterat över de bullriga och 

högljudda pojkarna och det faktum att det finns andra skolelever än de som syns och 

hörs mest inom idrott- och hälsa. Detta ger åtminstone vissa flickor hopp för 

rättvisare undervisning och betyg. 

 

Undersökningen visar att den manliga dominansen fortgår och även gäller de 

undersökta manliga idrotts- och hälsalärarna. Lärarnas svårigheter att svara på 

begreppet manlighet tolkas av mig som att normen är så självklar att tankar och 

medvetande kring begreppet manlighet inte tidigare behövt göras.  

 

När det gällde min hypotes om förändring över tid visade den sig fel så till vida att 

den yngre generationen inte hade en annorlunda syn på manlighet. Däremot fortsatte 
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reproduktionen av manlighet oavsett ålder men där de yngre i alla fall börjat 

reflektera över andra än de pojkar som syns och hörs. Det sistnämnda beror 

förhoppningsvis på en nyare och mer anpassad utbildning för att inbegripa fler än de 

som följer de traditionellt normativa genusmönstren.   

 

Det skulle vara intressant att upprepa undersökningen om 10 år för att se om den 

förnimbara förändringen i lärarnas manlighetsuppfattning blivit stadigare och 

tydligare eller om åldrandet och erfarenheten leder tillbaks till gamla och traditionella 

normer. 
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DISKUSSION 
Överraskande, men för den skull inte ointressant, var att de intervjuade idrotts- och 

hälsalärarna visade upp en så homogen inställning till manlighet. De platstagande och 

bullriga pojkarna sågs inte som några större problem, utan menades istället visa 

framåtanda och ha vinnarskalle. Denna syn kan förklara varför idrott- och hälsa är det 

enda ämnet där pojkar ligger högre i betyg än flickor. Undervisningen anpassades 

också till största delen efter pojkarna och där lärarna försökte få med de svaga 

flickorna i mer eller mindre omfattning.  

 

Det mest anmärkningsvärda är att ingen av respondenterna överhuvudtaget reflekterar 

över de svaga pojkarna. Visserligen fick en av de yngre en liknande eftertanke vid en 

följdfråga, men som helhet kan jag bara undra över hur det är att vara ung grabb med 

grubblingar kring sin egen sexualitet i den mansdominerade skolidrottsvärlden. 

Varför jag säger idrottsvärlden är då den andra delen av skolämnet, hälsa, enligt 

undersökningen mer finns till namnet än praktiskt genomförs. Heteronormen och dess 

föreställningar är så naturlig i miljön att HBTQ-personer inte tycks existera. Vilket 

för övrigt är vad HBTQ-ungdomar själva menar är ett faktum, nämligen att de är och 

har varit osynliga. Nu brukar det heta att sånt löser sig och att man måste låta sunda 

förnuftet gälla. Lite som i USA:s armé ”Don’t ask, don´t tell.” Denna vanliga 

inställning och attityd kommer dock inte att leda någonstans av den enkla 

anledningen att:  

 

Men vad är då sunt förnuft, om inte antaganden anpassade till de normer som råder 

under en viss tid och på en viss plats? Därför blir det den norm som bekräftar 

vetenskapen i stället för tvärtom. Påståenden överförs från en instans till en annan 

och integreras till slut i vardagen som sanningar eftersom ”alla säger det”, från 

lärare i klassrummet till politiker i riksdagen.160 

 

Låt oss hoppas att framtidens ”sunda förnuft” förändras så att begreppet så 

småningom kommer att gäller alla, även om man inte uppfyller den traditionellt 

manliga normen. 

 

                                                 
160 Sjögren A, Runfors A & Ramberg I, 1996, sid. 35-36 
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BILAGA 
 

Utgångsfrågor till intervjuer 

 

Varför är idrotts- och hälsaämnet viktigt? 

Lägger du som lärare märke till någon skillnad mellan könen under dina lektioner? 

Lägger du upp undervisningen på något annorlunda vis när det gäller pojkar och 

flickor? 

Hur ska en manlig förebild vara? 

Hur ser du på manlighet? 

 

 


