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Sammanfattning  

Detta examensarbete är en kvantitativ attitydundersökning på gymnasieskolan om 

könsuppdelningen inom idrott och dess koppling till värderingar i såväl skola som övriga 

samhället.  

Syftet med arbetet är att undersöka hur gymnasieelever och lärare förhåller sig och tänker om 

idrott och kön och utifrån det formulera didaktiska ställningstaganden i lärarrollen.                    

Informationen samlades in med hjälp av en tresidig enkät med 25 ettvalsfrågor och 3 öppna 

frågor på fyra olika gymnasieskolor i Mellansverige. Totalt svarade 234 personer på enkäten 

varav 220 elever och 14 lärare.  

Enkätresultatet indikerar att könsuppdelningen inom idrott delvis saknar grund dvs. den är 

inte bara prestationsmässigt motiverad utan också ett uttryck – och ett starkt fäste – för 

genussystemet i samhället. Det indikerar också att majoriteten av både män och kvinnor anser 

att kvinnor och män kan tävla tillsammans i golf, skytte, ridsport, curling, bowling, 

bordtennis, tennis, biljard, skidor, gymnastik, motorsport, schack, segling, slalom och 

bågskytte.  

Utifrån detta gör författaren det didaktiska ställningstagandet:  

Det är viktigt att inte glömma bort eller osynliggöra idrotten när man pratar om genus och 

jämställdhet. Samhället behöver en levande debatt om idrott och kön och den bör inte minst 

föras i skolan, t.ex. i samband med värdegrundsteman och jämställdhetsdagar men även i 

klassrummen.    
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1. Introduktion 

The institutional organization of sport embeds definite social relations: competition and hierarchy 

among men, exclusion or domination of women. These social relations of gender are both realized and 

symbolized in the bodily performances. Thus men’s greater sporting prowess has become a theme of 

backlash against feminism. It serves as symbolic proof of men’s superiority and right to rule. 

(Connell, 1995, sid 54) 

1.1 Ämnesval och Syfte 

En människa som föds består av ca 5 000 000 000 000 (fem tusen miljarder) celler. Varje cell 

är förprogrammerad i sin cellkärna med 23 olika kromosompar, innehållande ca 30000 

nyligen1 kartlagda gener, som tillsammans utgör individens arvsanlag. Endast det 23: e 

kromosomparet bestämmer vilket kön individen kommer att ha; XX för kvinna och XY för 

man2. Utifrån den här genetiska könsbestämningen med alla de rent biologiska egenskaper 

som den för med sig så delar vi in människor i två kategorier: kvinnor och män. Detta sker 

numera ofta redan innan vi föds, med ultraljudsundersökning runt den 24: e graviditetsveckan.  

När väl vårt biologiska kön är fastställt så börjar vi utifrån rådande tradition, kultur, 

maktordning, religion att formas till att representera den könskategori vi tillhör. Kläder är en 

typisk sådan representation, olika former av utsmyckningar en annan. Vi lär oss hur vi ska 

vara och förhålla oss gentemot andra av samma eller motsatt kön via leksaker, barnvagnar, 

tapeter, böcker, filmer, tonlägen, tal, kroppsspråk m.m., allt för att enkelt kunna kategorisera, 

ordna och dela in vår värld i lättfattliga strukturer. Denna kategorisering med medföljande 

värderingar följer och påverkar oss hela livet, från vaggan till graven. Det kan börja med en 

rosa mössa på BB, en docka, en dockspis, my little pony, barbie, en top, flätor, smink, bikini, 

stringtrosor, bli av med oskulden, bli dumpad, få andra killar och bli kallad hora, bli gift, 

hemma med barnen, jobba deltid, lägre lön och lägre pension. Den andra varianten kan börja 

med en blå mössa på BB, en brandbil, ett svärd, en dödskallemask, ishockey, ta oskulden, 

dumpa, skaffa andra tjejer, få status som erövrare, gifta sig, jobba övertid, bli befordrad med 

högre lön och högre pension. Man kan också uttrycka det som att vi kollektivt skapar och 

följer vissa spelregler för vad som anses vara kvinnligt respektive manligt (Fagrell, 2002) 
                                                

 

1 2003, Human Genome Project (HGP) 
2 Varianter finns dock, t.ex. XXY (Klienfelters syndrom) 
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Dessa kollektiva spelregler styr vardagen för oss alla – kanske mer än vad de flesta anar 

och/eller vill erkänna. I arbetslivet har t.ex. vissa yrken en klar traditionell könsstämpel: 

motorfordonsmekaniker, lastbils- och långtradarförare och byggnadsträarbetare är kraftigt 

mansdominerade yrken medan undersköterskor, vårdbiträden och sekreterare är kraftigt 

kvinnodominerade yrken (Statistiska Centralbyrån, 2004).  

Att ha viss kunskap om att det förhåller sig på det här sättet är att ha viss kunskap om 

genusvetenskap. 

I slutet av 1980-talet bidrog bl.a. Yvonne Hirdman, professor i kvinnohistoria, med att 

beskriva hur vi socialt och kulturellt skapar kön genom värderingar, beteenden och normer i 

vad hon valt att kalla genussystemet (Hirdman, 1988). 

Detta genussystem inbegriper två huvudprinciper: 

1. Isärhållande (dikotomi) 

2. Hierarki (rangordning) 

Principen om isärhållande innebär att man tydligt skiljer på och håller isär allt som anses vara  

kvinnligt respektive manligt. Det kan vara t.ex. klädstilar, cykelmodeller, WC, yrken m.m. 

Principen om hierarki innebär att man utgår från det manliga som det normala (normen) och 

värderar det högre vilket för med sig att det kvinnliga ses som en avvikelse från normen och 

dessutom värderas lägre, dvs. det manliga överordnas det kvinnliga. Detta genussystem 

upprätthålls av oss alla, mer eller mindre, dvs. av både män och kvinnor. ”I denna process är 

självfallet kvinnor medskapande och medgörande varelser. De är lika integrerade i detta 

system som män, trots att de har en lägre social status” (Hirdman, 1988, sid 53). 

Genusvetenskap är numera såpass etablerat att det går att läsa genusvetenskapliga kurser vid 

ett stort antal lärosäten runt om i landet, och vid en del av dessa lärosäten har genusvetenskap 

status av huvudämne i fil kand. examen och fil mag. examen. Genusforskningen är även 

institutionaliserad i en speciell myndighet, Nationella sekretariatet för genusforskning samt i 

ett flertal så kallade Centra och Fora runt om på landets lärosäten. En del av dessa Centra och 

Fora ger även forskarutbildning och/eller forskarkurser med genusvetenskaplig inriktning. Ett 

stort antal forskare och doktorander har genusvetenskaplig inriktning i sin forskning, och det 

finns även professurer med inriktning mot genusforskning. Genusvetenskap är intimt 

förbundet med frågan om jämställdhet mellan kvinnor och män; att tala om jämställdhet fyller 

ingen funktion utan insikten/vetenskapen om hur vi tillsammans skapar sociokulturella kön 

(genus) ovanpå det rent biologiska könet. Att kvinnor i genomsnitt erhåller 10-20 % lägre lön 

än män med samma arbete (Statistiska Centralbyrån, 2004) är enligt genusvetenskapen inget 
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som relaterar till biologiskt kön utan är en av människan skapad könsmaktsordning av 

Hirdman kallad genussystemet. Jämställdhet är ett använt begrepp i politiska sammanhang, i 

näringslivet, i media och i skola. Det finns en jämställdhetslag, en jämställdhetsminister, och 

en jämställdhetsombudsman. På dagordningar, politiska program, i styrdokument för företag, 

skola och många andra organisationer finns jämställdhet som en mer eller mindre självklar del 

att beakta. Trots detta brottas vi med jämställdhetsproblem som löneskillnader, trakasserier, 

hot, våld, anorexi mm.  

När man är medveten om de sociokulturella mönster som vi lever i och dessutom har en 

terminologi för det; genussystem, dikotomi, hierarki, så får man ett perspektiv på tillvaron 

som man inte hade tidigare, ett genusperspektiv. Med detta perspektiv får man också ett 

verktyg för att analysera systemets uppbyggnad, granska dess processer och ifrågasätta 

motiven och drivkrafterna. Med detta perspektiv har jag följt vår nu nioåriga dotter under de 

senaste åren och fått vara med om intressanta uttryck för genussystemet. Hennes egenvalda 

stil, med kort frisyr, byxor och tröja i traditionella pojkfärger (svart, blå, grå, grön) har t.ex. 

lurat både frisörer och fotbollsdomare att tro att hon är kille – flera gånger trots att vi har talat 

om att hon är tjej. Hos frisören fick hon därför en utpräglad killfrisyr, eftersom frisören inom 

sig hade en föreställning om att det här var en kille och agerade därefter. På klassfotbollen 

måste det hela tiden vara minst två tjejer på planen. Vårt lag får alltid en tillsägelse om detta 

när vår dotter är med och spelar. Domaren tror att vi bara har en tjej på planen. Han ser ju 

bara en tjej. Föreställningarna om hur en tjej ser ut och hur en kille ser ut är mycket starkt 

rotade i vårt inre. Föreställningarna om vad en kille eller tjej klarar av eller kan prestera är 

lika starka. Vår dotter leker, förutom med grannens dotter, mest med killar (än så länge). 

Detta föranledde att hon helst också ville spela i killarnas fotbollslag ett år. Detta gäller alltså 

inte klassfotboll, där man ju kör med mixade lag. Alternativet att vara med i ett tjejlag valde 

hon bort just med anledning av att alla hennes kompisar spelade i killaget. Eftersom det inte 

var någon skillnad i nivå mellan vår dotter och ”de andra killarna” så frågade jag styrelsen för 

killarnas fotbollsklubb om det gick bra att hon var med i killarnas lag. Jag fick avslag med 

diverse motiveringar, som att de inte ”vill konkurrera med damfotbollen” och ”är det 

verkligen vad hon själv vill?” När sedan damfotbollens styrelse hade meddelat att det inte alls 

var något problem med att hon spelade i killarnas lag så fick hon till slut vara med i killaget.  

Med samma perspektiv tittade jag och min fru på sommar-OS i Athen år 2004. Vi började då 

intressera oss för hur stora skillnaderna är i prestation mellan män och kvinnor i de olika 
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grenarna. Vi ställde oss också frågan varför det är så strikt uppdelat mellan könen dvs. varför 

tävlar män bara mot män och kvinnor bara mot kvinnor i så gott som alla grenar? Dressyr är 

ett undantag. Svaret kan tyckas självklart för många: män presterar bättre än kvinnor i alla 

sporter där det är uppdelat. När man fäller ett sådant påstående så är det dock viktigt att 

precisera vad det är man menar. Menar man: 

1. Alla tävlande män presterar bättre än alla tävlande kvinnor 

eller 

2. Gruppen tävlande män presterar i genomsnitt bättre än gruppen tävlande kvinnor? 

I fallet 1) är nog de allra flesta överens om att det finns ett starkare motiv till uppdelning med 

avseende på kön än i fallet 2). Dock är det också intressant att jämföra skillnaderna som finns 

i prestation inom grupperna med skillnaden i prestation mellan gruppen kvinnor och män.  

Det visade sig inte vara helt lätt att göra någon fullständig prestationsjämförelse mellan könen 

eftersom reglerna skiljer sig åt i många grenar. I kastgrenar är t.ex. diskusen, släggan, kulan 

av en annan, lägre, vikt i kvinnornas tävlingar jämfört med i männens. Kvinnorna springer 

100 m häck medan männen springer 110 m häck. Männen har en gren som heter 50 km gång 

som inte existerar för kvinnor. Ett antal grenar finns dock där förutsättningarna är desamma 

för män och kvinnor. Tre av dessa grenar är 100 m, 20 km gång och maraton. Samtliga 

resultat för dessa (och alla andra) grenar finns att hämta på Athen-OS officiella hemsida3. Jag 

valde att hämta samtliga resultat i de tre grenarna, dvs. alla försöksheat, delfinaler och finaler 

och gjorde en enkel sammanställning i Excel. Resultatet av sammanställningen visas i Figur 1. 

                                                

 

3 http://www.athens2004.com/ 

http://www.athens2004.com/
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OS Athen 2004 samtliga reultat 
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Figur 1 Samtliga resultat från OS i Athen 2004, 100 m 

På sprintersträckan 100 m finns ett visst överlapp mellan gruppen män och gruppen kvinnor i 

prestation dvs. det finns ett flertal av kvinnornas resultat som skulle räcka längre än till en 

sistaplats i något utav männens heat. Med andra ord så skulle det finnas någon eller flera 

kvinnor som skulle ha besegrat minst en man i den här grenen. Man kan också notera att 

skillnaderna i prestation inom de två grupperna (cirka 2-4 sekunder) är större än skillnaderna i 

prestation mellan (överlapp, dvs. mindre än noll sekunder) grupperna.  
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OS Athen 2004 samtliga resultat 
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Figur 2 Samtliga resultat från OS i Athen 2004, 20 km gång 

I grenen 20 km gång (Figur 2) finns också ett visst överlapp mellan de presterade resultaten 

gjorda av gruppen män respektive gruppen kvinnor. Närmare bestämt ser det ut som att de 3 

bästa kvinnorna skulle ha besegrat 7 av männen och de 21 bästa kvinnorna skulle ha besegrat 

minst en man. Här finns också en större variation inom (ca 10-30 minuter) grupperna än 

mellan (överlapp, dvs. mindre än noll sekunder) grupperna.  
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OS Athen 2004 samtliga resultat
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Figur 3 Samtliga resultat från OS i Athen 2004, maraton 

Även i maraton (Figur 3) märks ett överlapp i presterade resultat mellan gruppen män och 

gruppen kvinnor. Flera av kvinnorna har ett bättre resultat än ett antal män. Även här är 

prestationsskillnaderna inom t.ex. gruppen män (40-80 minuter) större än 

prestationsskillnaderna mellan (överlapp, dvs. mindre än noll sekunder) gruppen män och 

gruppen kvinnor.  

De tre sammanställningarna ovan indikerar att påståendet 1): Alla tävlande män presterar 

bättre än alla tävlande kvinnor inte är sant. Påstående 2) däremot: Gruppen tävlande män 

presterar i genomsnitt bättre än gruppen tävlande kvinnor är riktigt i alla de tre 

sammanställningarna.  

Kopplat till OS kan även nämnas att i den olympiska grenen lerduveskytte (skeet shooting) 

tävlade kvinnor och män tillsammans fram t.o.m. OS i Barcelona 1992. Då vann kinesiskan 

Zhang Shan guld. Sedan ändrades reglerna så att i det nästkommande OS:et, Atalanta 1996,  

fick inga kvinnor deltaga i grenen lerduveskytte. Zhang Shan fick därmed aldrig chansen att 

försvara sitt guld.4 

                                                

 

4 http://www.olympic.org/uk/athletes/heroes/bio_uk.asp?PAR_I_ID=68237

 

http://www.olympic.org/uk/athletes/heroes/bio_uk.asp?PAR_I_ID=68237
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 Dessa regeländringar bottnar i en OS-anda som Pierre de Coubertin, grundaren av de 

moderna olympiska spelen, uttryckte såhär: 

“The Olympic games must be reserved for men…we must continue to try to achieve the 

following definition: the solemn and periodic exaltation of male athleticism, with 

internationalism as a base, loyalty as a means, art for its settings, and female applause as its 

reward. Women’s sports are all against the Law of Nature” (Hassmén, Hassmén & Plate, 

2003, sid 202).  

Sammanfattning av mitt ämnesval 

Jag intresserar mig för könsuppdelningen inom idrott. Vilka är motiven till att man så strikt 

delar in idrott efter kön trots att det inom vissa idrotter förhåller sig så att de bästa kvinnorna 

skulle slå ett antal män om de blev insläppta i männens tävlingar? Jag tror att dikotomin inom 

idrotten har påverkan på alla barns, ungdomars och vuxnas sätt att inrätta sig i en 

könsmaktsordning, skapa sig identiteter, samt forma och praktisera värderingar i familj, skola, 

arbetsliv och kultur. Denna genomsyrande påverkan har i så fall också en bred inverkan på 

skolans värdegrund och därmed även på lärarrollen, inte enbart i ämnet idrott och hälsa utan i 

alla ämnen.  

Syftet med arbetet 

Att undersöka hur gymnasieelever och lärare förhåller sig och tänker om idrott och kön och 

utifrån det formulera didaktiska ställningstaganden i lärarrollen.                   

1.2 Forskningsfrågan 

Utifrån det inledande resonemanget uppstår följande frågor:  

1. Borde de bäst presterande kvinnorna få vara med och tävla mot män om de vill? 

2. Är dikotomin inom idrotten verkligen bara prestationsmässigt motiverad eller är den 

också ett uttryck för genussystemet i samhället? 

3. Finns det sporter där elever/lärare anser att kvinnor och män kan tävla tillsammans? 

4. Vilka föreställningar/värderingar/attityder finns om detta i skolan?   
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De fyra frågorna ovan utgör en konkretiserande grund för en sammanfattande 

forskningsfråga: Hur ser attityder och värderingar om idrott och kön ut bland elever och 

lärare på gymnasiet? 

1.3 Tidigare forskning 

Idrottsfysiologi och genus 

Karin Henriksson-Larsén, läkare och professor i idrottsfysiologi vid Umeå Universitet skriver 

i en nyutkommen antologi att ”Myterna kring kvinnors och mäns fysiska kapacitet är många 

och kan ibland ligga till grund för allmänna missuppfattningar om kvinnor och män” 

(Henriksson-Larsén , 2004, sid 373). Hon nämner också att den fysiska skillnaden mellan män 

och kvinnor inte alltid stämmer överens med instiftade skillnader i regler med t.ex. kortare 

distanser inom löpning och skidåkning, lättare kula i kulstötning, mindre boll i basket  mm. 

Henriksson-Larsén skriver också kortfattat om att kvinnor har 15-40 procent lägre 

muskelmassa jämfört med vuxna män5; att män får mer mjölksyra än kvinnor och att det finns 

variationer i kondition som är geografiskt betingade samt om hormoner. I sin sammanfattning 

konstaterar hon att: ”Inom området idrottsmedicin är det särskilt tydligt att det inte går att 

särskilja biologiskt kön från sociokulturellt kön (genus)…Sambanden mellan biologi och 

kultur är så stora att det är svårt att utreda betydelsen av fysiologiska skillnader i förhållande 

till skillnader i samhället, vilket resultatet av konditionsbestämningar är ett exempel på. 

Fysiologiska skillnader mellan män och kvinnor kan dessutom omtolkas till sociokulturella 

skillnader” (Henriksson-Larsén , 2004, sid 380). Hon beskriver också att forskning kring 

träningsmodeller för kvinnor är begränsad och att en idrottsprestation innehåller flera 

komponenter såsom kognitiv förmåga, humör, peppningsnivå, smärttröskel, reaktionstid och 

öga/handkoordination och att alla dessa påverkas av kultur, sociala förhållanden, psykologi 

och fysiologi. ”För att vi ska komma vidare måste vi ha en öppen syn på genus/kön. Vi 

behöver inse att det inte är enbart biologi alternativt sociokulturella omständigheter och 

villkor som präglar oss – utan ett samspel mellan dessa” (Henriksson-Larsén, 2004, sid 373).  

Fysiologiforskarna Wilmore och Costill skriver: ”We have found that female and male 

athletes are not as different as many people believe” (Wilmore & Costill, 1999, sid 602).    

                                                

 

5 Det framgår tyvärr inte huruvida kvinnorna är ”vuxna” 
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Idrott, pedagogik och genus 

Olofsson (1989) menar att idrott är utformat av män, för män och har dessutom beskrivits av 

män och att huvudargumenten genom historien mot kvinnligt idrottande har varit att: 

 
Idrottsutövande strider mot kvinnlig natur 

 
Kvinnors idrottsutövande är osedligt 

 

Kvinnors idrottsutövande kan medföra medicinska problem 

 

Kvinnors deltagande i idrott inkräktar ekonomiskt på manlig idrott  

Fagrell (2002) talar om att klassindelning och regler i idrott finns för att göra kampen jämn 

och spännande. En tungviktsboxare boxas aldrig mot en flugviktare. Hon menar att med en 

liknande klassindelning skulle en rad sporter kunna öppnas för en könsintegrerad verksamhet, 

åtminstone inom barnidrotten.  

Larsson (2001) har gjort djupintervjuer med ett antal friidrottande tonåringar om deras syn på 

flickor och pojkar i idrott. I de fall han har ifrågasatt könsuppdelningen i idrott har han märkt 

att tonåringarna spontant har utgått från att han menar att kvinnor och män skulle bli lika bra 

om de tävlade tillsammans utan att själva reflektera speciellt över varför de tycker det är så 

viktigt att skilja mellan just kvinnor och män och inte mellan andra typer av människor.  

Hargreaves (1996) påpekar i sin bok att skillnaderna i prestation inom könen är mycket större 

än den mellan könen.  

Frida Averbo (2004) skriver i sitt examensarbete att åtskillnaden inom idrotten i många fall 

motiveras med föreställningen om att kvinnors fysik på ett avgörande sätt skiljer sig från 

mäns fysik och menar att den föreställningen får betydelse för de idrottsliga prestationerna.   

Detta beskriver även Kutte Jönsson (2003) på följande sätt: 

”I själva verket bidrar könsrollerna till att forma vår syn på vad som är idrottsligt möjligt. Så 

förväntas kvinnor vara svagare än män, och ’tränas’ därför efter den mallen. Det blir ett sätt 

att cementera kvinnors och mäns olika villkor. Möjligen är det priset man får betala för en 

alltför oreflekterad syn på kopplingen mellan idrott och kön.”   
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Idrottsfilosofi 

Idrottsfilosofen Claudio Marcello Tamburrini och professorn i praktisk filosofi Torbjörn 

Tännsjö är de som har gått längst i sina uttryck på området. I en gemensam debattartikel 

skriver de ”Sexistiskt neka kvinnor tävla mot män”. De menar att ”Kvinnliga toppidrottare 

tvingas tävla i en skyddad verkstad” (DN, 1999).  

I sin artikel från Sveriges första konferens i idrottsfilosofi skriver Tännsjö (2000) att i sport är 

det avgörande att den bäste vinner. Han menar att då är könsskillnader irrelevanta. Om en 

kvinnlig idrottare kan prestera bättre än en manlig så borde hon tillåtas att tävla med den 

mannen om hon vill. Om kampen är rättvis och hon inte lyckas vinna så borde hon ändå 

kunna ta den förlusten lika bra som vilken annan förlust som helst. Könsdiskriminering inom 

idrott kan inte motiveras mer än könsdiskriminering i övriga samhället. Vidare skriver han att 

det är just könsdiskriminering om enskilda kvinnor med potential att besegra någon tävlande 

man förhindras att göra det med motiveringen att kvinnor i allmänhet inte presterar lika bra 

som män i allmänhet. Han gör också en jämförelse med om eventuella rasskillnader skulle 

hanteras på motsvarande sätt, t.ex. så borde kanske inte vita få vara med och löpa med de 

färgade löparna av samma anledning nämligen att de färgade i allmänhet springer bättre än de 

vita. 

2. Metod 

2.1 Val av metod 

Attityder och värderingar kommer man kanske allra bäst åt med skickligt utförda 

djupintervjuer.  Då kan svaren som ges följas upp med anpassade följdfrågor om de 

bakomliggande idéerna och på ett helt annat sätt än i enkäter öppna för själva essensen i 

respondenternas formuleringar. Hur respondenten svarar (miner, tonfall, pauser) kan ge 

information som ett skriftligt svar inte bär med sig (Bell, 2000).  Nackdelen med intervjuer är 

att de tar lång tid att genomföra och på vis stjäl mycket tid från projektet/arbetet. Detta är en 

av anledningarna till att intervjuer har valts bort i detta arbete. De tar helt enkelt för mycket 

tid i anspråk, både för intervjuare och respondenter. En risk med intervjuer är att intervjuaren, 

kanske utan att själv märka det, påverkar svaren från respondenten (Johansson & Svender, 

2001). Som intervjuare bär man med sig egna förväntningar, värderingar och attityder som lätt 
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kan influera respondenten om man är oförsiktig. Verktyget för datainsamling i detta arbete är 

enkät. Enkäten ska användas till att känna av attityder, inställningar och värderingar om idrott 

och kön hos en lite större population än vad som är möjligt genom djupintervjuer. Avsikten är 

att se tendenser hos grupper snarare än specifika individers egna formuleringar. Därför läggs 

också tonvikten vid fasta svarsalternativ, dock med några öppna frågor som komplement och 

möjlig inkörsport till fortsatt forskning. 

2.2 Urval 

Målgruppen för enkäten är gymnasieelever och lärare. 

I urvalet har så stor spridning som möjligt eftersträvats, såväl beträffande lärare och elever 

som beträffande ämnen och skolor, detta dels för att kunna fånga in mer generella attityder 

om idrott/sport och kön hos män och kvinnor samt lärare och elever och dels för att ge 

möjlighet att i en uppföljande forskning kunna analysera parametrar som ålder, motionsvanor, 

vikt, längd och integration. Strategin för urvalet har därför varit att göra en enkätförfrågan på 

så många olika skolor som tiden medgav. Fyra olika skolor i Mellansverige nappade på att 

köra enkäten. Från dessa fyra skolor är det totalt 234 personer som deltagit. 220 stycken av 

dessa är elever och 14 stycken är lärare. Åldrarna på eleverna varierar mellan 15 år och 46 år 

medan åldrarna på lärarna varierar mellan 27 år och 61 år. Bland eleverna har de flesta (187 

stycken) bott i Sverige i mer än 15 år. 

2.3 Respondentpåverkan 

Oavsett vilken metod man begagnar av sig så kommer respondenten sannolikt i någon mån att 

påverkas. Denna påverkan kan i viss utsträckning färga undersökningens resultat. Exempelvis 

kan respondenterna avge svar mer eller mindre grundade på vad de tror att forskaren vill höra 

snarare än utifrån vad de själva känner. Med såväl intervjufrågor som enkätfrågor gäller det 

därför att vara försiktig och noggrann med sina formuleringar för att minimera risken att 

överföra sina egna värderingar på respondenterna. Med sina frågor styr man svaren, mer eller 

mindre, och det svåra är en balansgång mellan att ställa frågor som ger svar på det man vill ha 

reda på och att inte röja sina egna värderingar. Detta har beaktats, både vid formuleringen av 

introduktionstext (Appendix1) till respondenterna och vid utformandet av själva enkäten 

(Appendix2). 
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2.4 Utformning av enkäten 

Enkäten (Appendix2) är i form av tre stycken enkelsidiga A4-sidor med i huvudsak 

ettvalsfrågor. Det innebär att den inte tar alltför lång tid i anspråk att fylla i. 

Enkäten inleds med ett val om respondenten är Lärare eller elev respektive Kvinna eller man. 

Sedan följer frågor om lite bakgrundsfakta, dels för att det kan vara av intresse vid en mer 

omfattande analys och dels för att respondenten ska känna sig lite trygg och få förtroende. 

Bakgrundsfakta inkluderar respondentens längd, vikt, ålder, hur länge hon eller han har bott i 

Sverige samt om hon eller han utövar någon sport/idrott och i så fall vilken/vilka. Frågorna 

om bakgrundsfakta följs av 25 stycken ettvalsfrågor, formulerade som påståenden med den 

genomsyrande avsikten att spegla forskningsfrågan. Flera av dessa påståenden har ett jämt 

antal (fasta) svarsalternativ, 2 eller 4. Avsikten med detta är att tvinga respondenten att ta 

ställning. De tre sista frågorna är mer öppna frågor där respondenten har möjlighet att uttrycka 

sig fritt.  

2.5 Test av enkäten 

För att se om enkäten passade målgruppen, språkligt och begreppsmässigt, så testades den på 

två gymnasieelever i årskurs 1, en högstadieelev i år 8 och en språklärare. Dessutom har den 

granskats av en genusvetare, en psykolog samt en idrottsvetare och pedagog. 

2.6 Genomförande 

I samtliga fall har enkäten genomförts med hjälp från lärare, rektor eller annan personal på 

respektive skola och utan författarens närvaro. En introduktionstext (Appendix1) har bifogats 

varje enkät och/eller lästs högt av respektive ledare. 

2.7 Bearbetning 

Enkätsvaren har kodats och matats in i en rådatafil i form av en Excelmatris där 

respondenterna utgör rader och enkätfrågorna utgör kolumnerna. Respondenterna 

etiketterades enligt; person 1, person 2, person 3, osv. De inledande frågekolumnerna 

etiketterades med; Lär/Elev, Man/Kvin, Längd, Vikt, Ålder, BoiSverige, Utövar0, Utövar1, 

Utövar2 och Utövar3. Enkätens resterande frågor motsvaras i Excelmatrisen av kolumner 

numrerade från 1 och uppåt.   

Analysen av rådata innebär i det första läget att räkna ut svarsfrekvenser för varje fråga och 

svarsalternativ. Detta är tämligen enkelt för de frågor som har fasta svarsalternativ, vilket de 
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flesta frågor har. Det är lite mer arbete som krävs för de två första öppna frågorna, som 

handlar om att ge förslag på olika sporter där män och kvinnor kan, resp. inte kan tävla 

tillsammans. Där krävs det en viss tolkning och gruppering av svaren men det är ändå ett 

ganska strömlinjeformat arbete. På den sista frågan, som är en helt öppen fråga om vad 

respondenten anser om uppdelningen mellan män och kvinnor i idrott, är det svårast att 

beräkna svarsfrekvenser. Det förutsätter att man lyckas gruppera alla svar i olika kategorier 

eller teman, vilket inte är helt enkelt. I det här arbetet har detta arbetet exkluderats pga. 

tidsbrist och rekommenderas till efterföljande analyser.  

Svarsfrekvenserna kan presenteras i antal, procent och/eller med något statistiskt lägesmått. I 

de fall man använder statistiskt lägesmått så är median påbjudet om skalnivån är ordinal. 

Medelvärde är tillåtet om skalnivån är på intervall, med lika skalsteg. I ettvalsfrågorna i den 

här enkäten kan inte skalnivån sägas vara på intervallnivå, även om de olika svarsalternativen 

är numrerade i heltalsintervall (t.ex. 1, 2, 3, 4). Både median och medelvärde beräknas i det 

här arbetet. Medelvärdet ska dock ses mer som ett extra stöd för analysen snarare än det 

primära verktyget. Medianer och medelvärden för ettvalsfrågorna presenteras i stapeldiagram 

för fyra grupper: Lärare-Kvinnor, Lärare-Män, Elever-Män och Elever-Kvinnor. De två öppna 

frågorna presenteras i stapeldiagram för två grupper: Män och Kvinnor.   

De traditionella genusfärgerna i vissa figurer, blått för män och rött för kvinnor, har valts 

medvetet för att öka tydligheten och minimera abstraktionsnivån. 

3. Resultat 

Respondenterna kommer från 4 olika skolor i Mellansverige. Totat har 234 personer, varav 

220 elever och 14 lärare svarat på enkäten. Av dessa uppgav 90 personer att de var kvinnor 

och 133 personer att de var män. 11 personer uppgav ingen könstillhörighet. 200 personer 

uppgav att de har bott i Sverige i mer är 15 år, 3 personer 10-15 år, 6 personer 5-10 år, 20 

personer 0-5 år medan 5 personer inte hade uppgivit hur länge de har bott i Sverige.   

Syftet med arbetet är, enligt tidigare, att undersöka hur gymnasieelever och lärare förhåller 

sig och tänker om idrott och kön och utifrån det formulera didaktiska ställningstaganden i 

lärarrollen.                    
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Den sammanfattande forskningsfrågan lyder: hur ser attityder och värderingar om idrott och 

kön ut bland elever och lärare på gymnasiet?  

Några konkretiserande frågor att stödja sig på är: 

1. Borde de bäst presterande kvinnorna få vara med och tävla mot män om de vill? 

2. Är dikotomin inom idrotten verkligen bara prestationsmässigt motiverad eller är den 

också ett uttryck för genussystemet i samhället? 

3. Finns det idrotter där elever/lärare anser att kvinnor och män kan tävla tillsammans? 

3.1 Resultat av enkätfrågorna 1-25 

Avsikten med det här arbetet är att med hjälp av enkäten känna av attityder, inställningar och 

värderingar om idrott och kön hos grupper snarare än att analysera individers egna 

formuleringar. Därför presenteras resultatet för de 25 första enkätfrågorna ordnade i följande 

fyra grupper: Lärare-Kvinnor, Lärare-Män, Elever-Män och Elever-Kvinnor. Då antalet lärare 

(14) bara utgör cirka 6 procent av det totala antalet respondenter (234) kommer inte särskilt 

mycket vikt att läggas på vare sig resultat eller analys för lärargrupperna. Tyngdpunkten 

kommer istället att läggas på de två grupperna män och kvinnor. 
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Figur 4 Resultat för enkätfrågorna 1-25 som medianer 
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Enkät om idrott/sport och kön 
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Figur 5 Resultat för enkätfrågorna 1-25 som medelvärde 

Genom att läsa av medianerna i Figur 4 och använda medelvärdena i Figur 5 som extra stöd 

kan resultatet av enkätundersökningen beskrivas enligt Tabell 1. Varje resultat har fått en 

bokstav (A, B, C…) som kan underlätta vid hänvisningar. 

Tabell 1 Resultat av enkätfrågorna 1-25. 

Fråga Resultat  

1 och 2 
Både kvinnor och män anser att mäns och kvinnors kroppar lämpar sig för 

hård träning (ungefär) lika mycket 
A 

3 
Män anser i högre utsträckning än kvinnor att kvinnor och män inte borde 

tävla tillsammans i fler idrotter än de gör idag6 
B 

4 och 24 
Både kvinnor och män anser att kvinnor har chans mot män i idrott 

Kvinnor anser detta i högre grad än män. 
C 

5 och 6 
Kvinnor skulle inte känna sig kränkta om de blev besegrade av en man 

Kvinnor skulle inte känna sig kränkta om de blev besegrade av en kvinna 
D 

5 och 6 
Män skulle känna sig mer kränkta om de blev besegrade av en kvinna än 

om de blev besegrade av en man 
E 

                                                

 

6 Även om männen anser detta i högre utsträckning än kvinnorna så är det en stor del av kvinnorna som också 

anser att inte borde tävla tillsammans i fler idrotter/sporter än de gör idag 
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Fråga Resultat  

7 
Män anser i högre utsträckning än kvinnor att kvinnor och män bör tävla 

åtskilda 
F 

8 och 9 

Både kvinnor och män anser att dagens skillnader i prestation mellan män 

och kvinnor beror både på biologiska skillnader och sociokulturella 

skillnader men mest på biologiska skillnader. Män anammar 

biologitanken i högre grad än kvinnor. Kvinnor anammar sociokulturella 

tanken i högre grad än männen. 

G 

10 

Kvinnor anser att det skulle finnas någon kvinna som besegrade någon 

man i fler grenar än vad män anser, om kvinnor och män skulle tävla 

tillsammans. 

H 

11-15 
Både kvinnor och män anser att om en kvinna presterar lika bra som en 

tävlande man så borde hon få tävla med männen (om hon vill) 
I 

16, 18, 

19, 21 

Både kvinnor och män anser att uthållighet, teknik, taktik och smidighet 

är egenskaper som inte har med kön att göra. 
J 

17 
Både kvinnor och män anser att styrka är en mer manlig än kvinnlig 

egenskap 
K 

20 
Kvinnor anser att snabbhet är en egenskap som inte har med kön att göra 

Män anser att snabbhet är en mer manlig än kvinnlig egenskap 
L 

22 

Både kvinnor och män anser att om kvinnor och män tränade och tävlade 

tillsammans på lika villkor från det att de är små så skulle skillnaderna i 

prestation mellan könen vara oförändrade eller minska 

M 

23 
Både kvinnor och män anser att idrotten skulle bli mer jämställd om den 

vore mer uppblandad. Kvinnor anser detta i högre grad än män. 
N 

25 

Både kvinnor och män anser att ökad jämställdhet inom idrotten skulle 

bidra till ett mer jämställt samhälle. Kvinnor anser detta i högre grad än 

män. 

O 
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3.2 Kvinnor borde få tävla mot män 

Resultaten i Tabell 1 indikerar både att kvinnors kroppar lämpar sig för hård träning ungefär 

lika mycket som männens kroppar och att de kvinnor som kan prestera lika bra som män 

borde få tävla med män, om de vill. Detta förstärks av att resultaten även indikerar att 

egenskaperna uthållighet, teknik, taktik och smidighet inte har något med kön att köra. 

Sammantaget pekar detta på en bland respondenterna generell attityd om att de bäst 

presterande kvinnorna borde få vara med och tävla mot män om de vill.  

Svar på fråga 1: De bäst presterande kvinnorna borde få vara med och tävla mot män om de 

vill. 

3.3 Idrottens dikotomi ett uttryck för genussystemet i samhället 

Trots att både kvinnorna och männen anser att kvinnor har chans mot män i idrott så anser 

många av de responderande kvinnorna att kvinnor och män inte borde tävla tillsammans i fler 

idrotter än de gör idag. Detta stöder Hirdmans teori om att både kvinnor och män är 

medskapande i genussystemet.7 Men även om kvinnorna är medskapande i genussystemet så 

indikerar flertalet av resultaten i Tabell 1 att männen försvarar isärhållandet av könen 

(dikotomin) inom idrott mer än vad kvinnorna gör dvs. att det finns en tendens att männens 

attityder om idrott är mer konservativa är kvinnornas. Männen anser t.ex. i högre grad än 

kvinnorna att kvinnor och män bör tävla åtskilda och männen har en mer biologistisk syn på 

skillnaderna i idrott än vad kvinnorna har. Kvinnornas mer progressiva hållning indikeras t.ex. 

av att de i högre grad än männen anser att kvinnor kan besegra män i idrott. Kvinnorna visar 

också en högre tro på kopplingen mellan dikotomin inom idrotten och jämställdhet än vad 

männen gör. Ett av männens motiv för att behålla dagens dikotomi inom idrott skulle kunna 

vara att män skulle känna sig mer kränkta om de blev besegrade av en kvinna än om de blev 

besegrade av en man. Enkätsvaren indikerar detta. Kvinnorna har enligt enkätsvaren inget 

sådant motiv. 

Sammantaget pekar detta på att dikotomin inom idrotten inte bara är prestationsmässigt 

motiverad utan också ett uttryck för genussystemet i samhället.  

Svar på fråga 2: Dikotomin inom idrotten är inte bara prestationsmässigt motiverad utan också 

ett uttryck för genussystemet i samhället. 
                                                

 

7 Citatet på sid 6 (Hirdman, 1988, sid 53). 
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3.4 Resultat av de två första öppna enkätfrågorna 

Idrotter där kvinnor och män kan tävla tillsammans 

På den öppna frågan där respondenten ombads att nämna upp till sex idrotter där hon/han 

anser att män och kvinnor kan tävla tillsammans så blev det totala antalet föreslagna idrotter 

90. I dessa 90 föreslagna idrotter ingår förslaget ingen samt ett tiotal förslag som kan 

betecknas som tveksamma, såsom hästskokastning och e-sporter, eller idrotter som är 

varianter av varandra såsom friidrott och längdhopp. 

I Figur 6 visas de 25 mest frekventa förslagen, uppdelat på kvinnor och män. 

Förslag på idrotter/sporter där män och kvinnor kan tävla tillsammans
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Figur 6 De 25 mest frekventa förslagen på idrotter där kvinnor och män anses kunna tävla tillsammans. 

Den första stapeln (röd) i Figur 6 innebär att 36 procent av kvinnorna har föreslagit golf som 

en idrott där de anser att kvinnor och män kan tävla tillsammans. Den andra stapeln (blå) visar 

att motsvarande siffra för männen är 38 procent. Det innebär att män i något högre 

utsträckning än kvinnor har föreslagit golf som en idrott där de anser att kvinnor och män kan 

tävla tillsammans. Även i skytte har männen i högre utsträckning (35 procent) än kvinnorna 

(28 procent) föreslagit att kvinnor och män kan tävla tillsammans.  

Svar på fråga 3: Det finns sporter där elever/lärare anser att kvinnor och män kan tävla 

tillsammans.  
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Idrotter där kvinnor och män inte

 
kan tävla tillsammans 

På den öppna frågan där respondenten ombads att nämna upp till sex idrotter där hon/han 

anser att män och kvinnor inte kan tävla tillsammans så blev det totala antalet föreslagna 

idrotter 68. I dessa 68 föreslagna idrotter ingår förslaget alla samt ett tiotal förslag som kan 

betecknas som tveksamma, såsom styrka och doom3, eller idrotter som är varianter av 

varandra såsom friidrott och kulstötning. 

I Figur 7 visas de 25 mest frekventa förslagen, uppdelat på kvinnor och män. 

Förslag på idrotter/sporter där män och kvinnor inte kan tävla tillsammans
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Figur 7 De 25 mest frekventa förslagen på idrotter där kvinnor och män inte anses kunna tävla 

tillsammans.  

Figur 7 visar t.ex. att 27 procent av kvinnorna har föreslagit ishockey som en idrott där de 

anser att kvinnor och män inte kan tävla tillsammans. Motsvarande värde för männen är 32 

procent. Män har alltså i högre utsträckning än kvinnor föreslagit ishockey som en idrott där 

de anser att kvinnor och män inte kan tävla tillsammans. I fotboll är skillnaden ännu större, 18 

procent för kvinnorna och 33 procent för männen.    
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3.5 Idrotter där kvinnor och män kan tävla tillsammans 

Totalbild av de 20 vanligast föreslagna idrotterna där kvinnor och män kan tävla 

tillsammans 

Några idrotter finns föreslagna både i Figur 6 och i Figur 7, såsom fotboll, friidrott och 

simning. I Figur 8 visas en bild där detta är beaktat dvs. där visas skillnaden mellan antal 

förslag för att kvinnor och män kan tävla tillsammans och antal förslag för att kvinnor och 

män inte kan tävla tillsammans för de 20 vanligast föreslagna idrotter där kvinnor och män 

anses kunna tävla tillsammans.  

Totalbild över de vanligast föreslagna idrotterna/sporterna där män och kvinnor anses kunna
 tävla tillsammans
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Figur 8 Totalbild över de 20 vanligast föreslagna idrotterna där kvinnor och män kan tävla tillsammans. 

Detta ger en totalbild över respondenternas samlade åsikt om vilka sporter som kvinnor och 

män skulle kunna tävla tillsammans i. I t.ex. golf finns en stor samstämmighet om att kvinnor 

och män kan tävla tillsammans medan fotboll är en idrott där männens samlade förslag skiljer 

sig markant från kvinnornas samlade förslag. Totalbilden av fotboll är att männen i hög 

utsträckning inte anser att det är någon idrott som kvinnor och män kan tävla tillsammans i 

medan kvinnorna i viss utsträckning anser tvärtom.      
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Resultatet i Figur 8 kan tolkas så att om enkäterna skulle användas som röstsedlar i en mindre 

folkomröstning som avser vilka idrotter som män och kvinnor kan tävla tillsammans i så 

skulle den folkomröstningen visa följande: 

 
Gruppen kvinnor och gruppen män är eniga om att kvinnor och män kan tävla 

tillsammans i golf, skytte, ridsport, curling, bowling, bordtennis, tennis, biljard, 

skidor, gymnastik, motorsport, schack, segling, slalom och bågskytte. 

 

Gruppen kvinnor och gruppen män är eniga om att kvinnor och män inte kan tävla 

tillsammans i löpning och friidrott 

 

Gruppen kvinnor anser att kvinnor och män kan tävla tillsammans i fotboll och 

innebandy. Gruppen män anser inte det. 

 

Gruppen män anser att kvinnor och män kan tävla tillsammans i simning. Gruppen 

kvinnor anser inte det.                   
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3.6 Resultat av den sista öppna enkätfrågan 

Åsikter om könsuppdelningen i idrott 

Då fokus i det här arbetet är lagt på mäns och kvinnors attityder som grupper så lämnas 

resultatet av den sista enkätfrågan mer eller mindre till fortsatt forskning. En notering man 

kan göra är dock att resultatet är diversifierat i stor utsträckning. Åsikterna är inte 

samstämmiga och formuleringarna skiftar. Några exempel följer i Tabell 2. 

Tabell 2 Exempel på åsikter om könsuppdelningen i idrott 

Person 1 Inget negativt med uppdelning 

Person 2 Väldigt rätt 

Person 3 Bra i fysiskt krävande sporter 

Person 4 Blanda gärna i ung ålder 

Person 5 Det funkar som det är 

Person 6 Har inte direkt tänkt på det 

Person 7 Man borde satsa lika mycket på tjejer som på killar 

Person 8 Det är en föråldrad syn på könen 

Person 9 Bra till viss del 

Person 10 Nödvändigt för eliten 

Person 11 Ett ytterligare tecken på hur ojämställt resten av samhället är 

Person 12 Jag blir kluven 

Person 13 Det ska vara uppdelat 

Person 14 Å ena sidan bra å andra sidan lite orättvist 

Person 15 Vet inte 

Person 16 Håll dom isär 

Person 17 Fel 

Person 18 bra 

Person 19 Svårt att förändra om inte resterande samhället också förbättras 

Person 20 Kvinnor får för lite utrymme i media 

Person 21 Vete fan 

Person 22 Borde finnas öppna klasser 
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3.7 Didaktiska ställningstaganden i lärarrollen 

Resultaten N och O i Tabell 1 säger att: både kvinnor och män anser att idrotten skulle bli mer 

jämställd om den vore mer uppblandad. Kvinnor anser detta i högre grad än män (N). Både 

kvinnor och män anser att ökad jämställdhet inom idrotten skulle bidra till ett mer jämställt 

samhälle. Kvinnor anser detta i högre grad än män (O).  

Detta tillsammans med svaren på de konkretiserande frågorna, dvs 

1. De bäst presterande kvinnorna borde få vara med och tävla mot män om de vill, 

2. Dikotomin inom idrotten är inte bara prestationsmässigt motiverad utan också ett 

uttryck för genussystemet i samhället, 

3. Det finns sporter där elever/lärare anser att kvinnor och män kan tävla tillsammans, 

kan kopplas direkt till skolans uppdrag om jämställdhet enligt skollagen och läroplanerna:  

Särskilt skall den som verkar inom skolan främja jämställdhet mellan könen  

(Skollagen, 1 kap. 2 §) 

Förskolan skall motverka traditionella könsmönster och könsroller 

(Lpfö98) 

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

(Lpo94) 

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

manligt 

(Lpf94) 

I regeringens proposition från 1994 som ligger till grund för ovanstående texter betonas 

kunskapsperspektivet som ett viktigt verktyg mot fördomar om vad som är kvinnligt och 

manligt: ”jämställdhetsfrågan kan därmed inte heller reduceras till en attitydfråga, utan blir 

också en kunskapsfråga” (Prop. 1994/95:164)  

Samhället behöver en levande debatt om idrott och kön och den bör inte minst föras i skolan, 

t.ex. i samband med värdegrundsteman och jämställdhetsdagar men även i klassrummen. I de 

fall man kommer in på ämnet idrott bör man därför passa på att t.ex. ifrågasätta dikotomin 

istället för att ta den för given och/eller osynliggöra den. Enkätresultatet indikerar ju att 

dikotomin delvis saknar grund och att det finns ett antal idrotter där kvinnor och män skulle 

kunna tävla tillsammans. Därför bör man också leka med tanken att kvinnor och män skulle 

tävla tillsammans utan att skoja bort det med nedvärderande, och i värsta fall sexistiska, 

antydningar. Som lärare bör man också vara medveten om, och framhålla, att de 
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genomsnittliga prestationerna för grupperna män och kvinnor inte kan användas som 

argument för att enskilda individer (kvinnor) ska utestängas från männens tävlingar. Detta lika 

lite som att t.ex. asiater med sin genomsnittligt mindre kropp skulle utestängas från 

basketmatcher i Sverige, eller att vita skulle utestängas från löpartävlingar där bara färgade 

tävlar eftersom färgade i genomsnitt springer snabbare än vita. Man bör också veta och 

förmedla att prestationsskillnaderna inom gruppen män är större än prestationsskillnaderna 

mellan gruppen män och gruppen kvinnor. Vidare bör man som lärare uppmuntra till 

diskussion, kanske köra en enkät, skriva uppsats m.m. i ämnet. Man kan också vara lite aktiv i 

att lyfta fram de fall där kvinnor har besegrat män. De fallen kanske inte är så många ännu 

men det finns en stor potential för framtiden. Möjligen kan det också vara så att det finns fler 

fall där kvinnor har besegrat män än vad som är allmänt känt.  

På de kommunala skolledarna vilar ett mer övergripande ansvar att anställa genuspedagoger. 

Dessa genuspedagoger kan naturligtvis bidra till att lyfta frågan hos övrig skolpersonal.   

3.8 Reflektioner och begränsningar 

Både i resultat från grupperna män och kvinnor och på individuell nivå så lyser det igenom en 

viss ambivalens och en tämligen stor spridning. Detta skulle kunna bero på otydliga eller 

svåra frågeformuleringar i enkäten. Det kan också vara ett tecken på att ämnet är tämligen 

oreflekterat bland respondenterna och dessutom ganska komplext. Möjligen är det också så att 

respondenterna förändras allteftersom de fyller i enkäten.   

På frågorna 11-15 har det ibland förekommit ett förtydligande från respondenterna: ”om hon 

vill!” 
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3.9 Förslag till Fortsatt Forskning 

Det finns en mängd data från den här enkätundersökningen som skulle kunna bearbetas 

vidare. Exempelvis skulle man kunna titta närmare på om det finns några återkommande 

svarsmönster och tolka det. Man kan också analysera parametrar som ålder, motionsvanor, 

vikt, längd och integration. En komplettering med djupintervjuer vore också mycket 

intressant. Ett annat förslag är att utgå från följande åsikt ur datamängden ”Uppdelningen 

märks även på idrottslektionerna…” och på något vis utvärdera enbart ämnet idrott och hälsa.  

I en lite större undersökning bland lärare så skulle man kunna utvärdera i vilken utsträckning  

lärarnas värderingar (svar) speglar en syn som stämmer överens med skollagen och 

läroplanerna.  

Med utgångspunkt från resultaten G och M i Tabell 1 dvs från attityderna: 

 

Dagens skillnader i prestation mellan män och kvinnor beror både på biologiska 

skillnader och sociokulturella skillnader men mest på biologiska skillnader. 

och 

 

Om kvinnor och män tränade och tävlade tillsammans på lika villkor från det att de är 

små så skulle skillnaderna i prestation mellan könen vara oförändrade eller minska 

så skulle man kunna initiera ett långtidsprojekt för att utröna relevansen av dessa attityder.  

Riksidrottsförbundet (RF) kunde tillsammans med Skolverket driva en mer omfattande 

undersökning med målet att skapa öppna klasser på prov i några av de föreslagna idrotterna. 
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