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■■■ Artikeln behandlar 
aktivitetens betydelse för hur femininite-
ter och maskuliniteter görs i skolämnet 
idrott och hälsa och bygger på resultatet 
från en avhandling där syftet var att 
beskriva och analysera hur femininiteter 
och maskuliniteter görs i relation till 
varandra i skolvardagen med ett särskilt 
fokus på benämningar som hora och 
kärring (1). Studien baseras på delta-
gande observation i tre år 5 klasser i tre 
olika skolor med geografisk spridning i 
en medelstor norrländsk kommun. 

Att göra kön 
En utgångspunkt är att kön är någon-
ting som skapas socialt och kulturellt 
och som dagligen konstrueras genom 
språk och kroppsliga handlingar. Det 
innebär att kön inte ses som fixerat och 
något som vi ”har”, där flickor och 
pojkar ses som statiska kategorier, utan 
någonting som görs i en ständigt pågå-
ende process genom upprepade prak-
tiker (2). Genus görs även inom ramen 
för en genusordning, en strukturell 
övergripande ordning i samhället som 
används för att benämna den sociala 
struktur som skapar och upprätthåller 
maktrelationer både mellan och inom 
könen (3). Det leder in oss på en annan 
utgångspunkt, att flickor och pojkar 
inte är homogena grupper utan det finns 
inomgruppsliga variationer. I samhället 
kan man därmed inte urskilja endast 
en utan flera former av femininitet och 
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Sluta hora med bollen, du är väl ingen tjej heller?! Platsen har visat sig ha en särskild betydelse 

för hur kön görs i skolan utifrån hur benämningar som hora och kärring används. Idrotten, 

med dess olika aktiviteter som erbjuds där, tycks vara den plats i skolmiljön där benämning-

arna används mest frekvent. Men man kan ställa sig frågan, har verkligen benämningar som 

hora och kärring betydelse när flickor och pojkar gör kön?

maskulinitet. Hierarkin återspeglas inte 
bara mellan könen utan också mellan 
män och mellan kvinnor. Bland alla 
dessa strukturer finns det i samhället 
en historisk föränderlig, idealiserad 
och reglerande manlighetsföreställning, 
som både underordnar kvinnor och 
de män som inte följer de idealiserade 
normerna. Denna dominerande och 
heterosexuellt förankrade maskulini-
tetsform benämns hegemonisk masku-
linitet. Den bygger på en förgivettagen 
uppfattning om vad vid en given tid-
punkt är normalt och eftersträvansvärt 
i kulturen och kan sägas uttrycka vilka 
kulturella föreställningar och egenska-
per en ”riktig” man ska ha.  Då alla 
former av femininitet är konstruerade 
i en kontext av en total underordning 
av kvinnor till män, och därigenom 
definieras utifrån sin underordning 
och anpassningar till mäns önskningar 
och intressen, kan en femininitet inte 
ses som hegemonisk. Däremot finns 
det en kvinnlig motsvarighet till den 
hegemoniska maskuliniteten, betonad 
femininitet (4). 

Låt oss återvända några år tillbaka 
i tiden, till en fotbollsmatch i klass 5D 
som får bli en utgångspunkt i artikeln.

Fotbollsmatch ”tjejerna mot killarna”
Det har gått fem minuter av fotbolls-
matchen ”tjejerna mot killarna”. 
Pojkarna börjar bli otåliga, de har 
inte gjort något mål. Flickorna passar 
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Det slutar med inkast som domaren 
tilldelar flickorna. Pojkarna protesterar. 
Flickorna säger att det nu är dömt och 
att det är deras. Pojkarna blir irriterade 
jävla surfittor är vad ni är. 
     Oavsett om det är ”tjejerna mot 
killarna” eller mixade lag har flickor 
och pojkar olika förhållningssätt när 
de utövar aktiviteter. I fotbollsmat-
chen synliggörs att flickor visar upp en 
femininitet som kan jämföras med en 
moralisk ordning om att vara omhän-
dertagande och relationsorienterade 
där de stöttar, uppmuntrar och hjälper 
sina lagkamrater, medan pojkar visar 
upp en maskulinitet såsom styrka, 
hårdhet, aggression, skicklighet och 
dominans. Det framkommer inte minst 
genom deras ständiga kontroll och 
markering av varandras beteenden: 
du spelar som en kärring och du beter 
dig som en hora med bollen. Pojkar 
kontrollerar och markerar dock inte 
bara varandras beteenden på idrotten, 
utan även flickors. Att de ser skolämnet 
idrott och hälsa som sitt ämne och är 
mån om att markera sin överlägsenhet 
framgår när de använder benämningar 
som hora och kärring som markörer 
för att markera sina sportsliga övertag.  

Pojkarnas territorium
I en artikel om kvinnors kroppar 
skriver Iris Young (5) att ”det är som 
att vi kvinnor i idrottsliga sammanhang 
föreställde oss att vi var omgivna av 
gränser som vi inte får överträda”. 
I fotbollsmatchen blir det märkbart 
att flickor blir förolämpade om de till 
exempel tar av bollen från pojkar eller 
bryter deras passningsspel. För pojkars 
del handlar det om att inte brista i 
sin fysiska styrka, inte missa bollen, 
inte bli av med bollen, inte passa i tid 
eller skjuta ett löst och dåligt skott. 
Det finns därigenom en skillnad i 
hur pojkar använder benämningarna 
beroende på kön: till flickor är 
benämningarna ofta i fokus när de tar 
av pojkar någonting till skillnad från 
pojkar som blir av med någonting. 
     Karin Redelius lyfter i en artikel 
fram att då kvinnor framhäver sin 
könsidentitet ska den ses som en 
markering av att man ägnar sig åt 
en manlig aktivitet utan att därmed 
själv framstå som maskulin (6). Det 
innebär att när flickor tar av pojkar 
bollen, blir de förolämpade hora och 
kärring eftersom de framställs som 
maskulina genom att visa upp fysisk 

mycket medan pojkarna dribblar 
och gör det mesta individuellt. Detta 
medför att flickorna tycks ha lättare 
att ta fotbollen av dem. När pojkarna 
blir av med den knuffar de till flick-
orna eller ger eftersparkar så de blir 
irriterade och arga. Lasse, idrottslä-
raren som agerar domare, uppmanar 
flickorna upp med huvudet, kämpa och 
jobba på istället för gnälla. Flickorna 
försöker peppa varandra kom igen nu 
tjejer, vi måste röra oss mer på planen 
och bra jobbat tjejer samt vi klarar det 
här, vi passar mer inom laget. Pojkarna 
vill nu ha ett mål och blir irriterade på 
varandra när någon blir av med bollen 
inga horfasoner nu och spela inte som 
en kärring nu och hur fan kan du bli 
av med bollen till en tjej samt du beter 
dig som en hora med bollen. Pojkarna 
har bollen i flickornas straffområde. 
Mia försöker ta den av Bjarne. Han 
ramlar din jävla surfitta, vad gör du?? 
Domaren blåser straff. Mia blir arg 
och frågar domaren varför han blåste 
straff.  Hon får inget svar men Bjarne 
säger jävla horor spelar ni som, du är 
en sopa. Pojkarna gör mål på straffen 
och det står 1-0. Efter ytterligare några 
minuter tar Solveig av Staffan bollen. 

Oavsett om det är ”tjejerna mot killarna” eller mixade lag så har flickor och pojkar olika förhållningssätt när det utövar aktiviteter. Foto: Bildbyrån i Hässleholm
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styrka, en egenskap som tillhör det 
hegemoniska maskulinitetsidealet. I 
samma ögonblick framställs pojkar 
som blir av med bollen som feminin 
genom att visa upp en egenskap av 
att vara fysiskt svag, vilket härleds till 
femininitet. Pojkar förlorar därmed, 
för ett ögonblick, kontrollen om den 
fysiska styrkan till flickor. Skolämnet 
Idrott och hälsa har av många forskare 
definierats som pojkarnas territorium 
just på grund av att fysisk styrka, 
tuffhet och tävlingsinriktning närmast 
ses som förväntat och accepteras av 
pojkar (7). I anslutning till det kan 
pojkarnas användning av benämningar 
som hora och kärring sägas äga rum 
då de försöker ta igen den förlorade 
styrkan och, för en stund, återta och 
försvara kontrollen på idrotten som de 
från början besitter kontroll genom att 
det är deras territorium. 

Maskulinitet – ett görande i team
På det sätt uttrycket ”sports success 
is success at being masculine” (8) 
införlivas av pojkar, märks inte minst 
då de använder benämningar som hora 
och kärring mellan varandra och då 
speciellt när de blir av med någonting. 
Till exempel i en basketmatch i klass 
5E när Tobbe och Lukas brottas och 
försöker ta basketbollen av varandra. 
De blir förvarnade av de pojkar som 
står i en cirkel runt omkring dem att 
den som blir av med bollen är en hora 
eller kärring. Eller Nisse som tycker 
Knut är en kärring för att han blev 
av med basketbollen till Jens. På väg 
till omklädningsrummet efter den 
inledande fotbollsmatchen i 5D och en 
basketmatch i 5E betonar några pojkar 
vikten av att uppträda på ett korrekt 
sätt för att inte uppfattas som feminina 
uppträder man som en käring måste 
man säga till, vi är inga tjejer heller. 
Svante menar att överhuvudtaget bete 
sig som en tjej på fotbollsplanen gick 
emot regelverket det går emot alla 
regler att killar beter sig som en tjej. 
Ronny fyllde i då är man en riktig 
svikare. Klas, Patrik och Bengt menar 
att killar dessutom är bättre än tjejer i 
idrott och mycket starkare. Därför blir 
det som de uttrycker mer naturligt att 
tjejer missar bollar, ingen förväntar sig 
något annat. 
     Det är tydligt att pojkars
konstruktion av maskulinitet sker 
genom ett samarbete mellan pojkar 
inom gruppen. Det blir särskilt tydligt 
i det som utgör huvudkärnan i deras 
resonemang: talet om vikten av att 
förhålla sig till olika normer ur en 
kollektiv aspekt. De handlar inte om 

individens förhållande till olika normer 
utan om pojkarnas förhållande till 
dem. Det vittnar om en slags ”osynlig” 
överenskommelse dem emellan vilket 
karakteriserar de grundläggande 
beståndsdelarna i det Erving Goffman 
beskriver som samarbete i team 
(9). Han använder begreppet för 
att beskriva hur medlemmar i en 
grupp framför det han kallar för 
intrycksstyrning, där språkliga uttryck 
används för att traditionen inom 
gruppen kräver det. Det blir påtagligt 
att de normer pojkar uppger att de 
måste förhålla sig till är generella 
och stereotypa föreställningar om 
manliga och kvinnliga ideal som utgör 
traditioner pojkar inom gruppen måste 
förhålla sig till. 

För att få en förståelse till varför 
benämningarna används i ett sam-
arbete mellan pojkar i grupp, vänds 
fokus mot de två grundläggande 
beståndsdelar Goffman lyfter fram för 
förståelsen av medlemmars agerande i 
team. För det första att medlemmarna 
är ömsesidigt beroende av varandra 
och för det andra, att medlemmarna 
i gruppen måste samarbeta för att 
upprätthålla en given definition av 
situationen. Fotboll, basket och bandy 
är tre populära aktiviteter pojkarna 
ägnade sig åt. Gemensamt för dessa 
tre aktiviteter är att de är lagspel och 
att pojkar därigenom representerar en 
grupp. För att vinna en match är alla i 
gruppen/laget beroende av att samtliga 
spelare presterar som förväntat, eller 
bättre.  Detta gör att alla i gruppen/
laget står i beroendeställning till varan-
dras prestationer. En pojkes misstag (t. 
ex bli av med bollen) missgynnar alla 
i laget och en annan pojkes framgång 
(t. ex göra mål) gynnar alla. När två 
grupper ställs mot varandra är det bara 
den grupp som bibehåller den rådande 
normen som förblir hegemonisk (10). 
Därför är det viktigt att uppträda på 
”rätt” sätt då ett individuellt misstag 
kan leda till att alla pojkar i laget, 
för en stund, förlorar hegemonin och 
automatiskt underordnas det andra 
laget som förblir hegemonisk. Använd-
ningen av benämningar som hora och 
kärring blir därför ett språkligt uttryck 
mot den enskilda individen då denne, 
genom ett misstag, riskerar att i grup-
pen/laget ställa alla pojkars maskulini-
tet i fara. Det gemensamma motivet för 
samarbetet i laget handlar i slutändan 
om att tala om för varandra när de inte 
uppträder i enlighet med det sportsliga 
hegemoniska maskulinitetsidealet. 

Att maskuliniteter är föränderliga, 
variationsrika och hegemonin alltid 

kan utmanas och ersättas med en ny 
(11) framstår som centralt då benäm-
ningar som hora och kärring i vissa 
aktiviteter nästan helt uteblir. Låt oss 
återvända till en eftermiddag i klass 
5D då eleverna ska stöta kula och 
springa 60 meter. 

Stöta kula och 60 meter
Efter en gemensam uppvärmning 
ställer sig alla elever i led för att stöta 
kula. Ett måttband är utdraget för att 
mäta längden på stötarna och läraren 
står redo med klasslistan i famnen för 
att kunna skriva in elevernas indi-
viduella resultat. För varje elev som 
stöter ropar läraren högt hur långt 
de blev. När det börjar närma sig 
för förste man i ledet att stöta börjar 
några flickor prata om hur dåliga de 
är jag är så dålig, jag kommer inte att 
kasta långt och är så svag, ni ska få se, 
inte mer än 10 meter, jag är en klenis. 
Efter sina insatser är de snabba med 
att utropa fan vad kort det blev, ni 
ser ju hur svag jag är och ni ser ju, jag 
varnade er, jag kan inte kasta långt. 
Hos pojkarna låter det annorlunda 
fan vad långt och bra Pelle, grym höjd 
på bollen och den gick för hårt, jag 
gjorde helt okej. Den får jag vara nöjd 
med! Alla pojkar hejar på varandra 
oavsett om de gör ett misstag eller 
inte. För flickorna är det tvärtom, 
de klagar på sig själva istället för att 
berömma varandra.

Efter en stund då kulstötningen 
avslutats är det dags att springa 60 
meter på tid. Först ut är Kent och 
Ante. De springer med full fart från 
start och Ante vinner med en halv 
sekund yes, det var bra, nästa gång 
kommer du igen Kent! När alla pojkar 
sprungit en gång står flickorna på tur. 
Mia och Bettan står på startlinjen. 
Klara, färdiga, gå! De joggar iväg 
och småpratar jag ids inte springa. 
Liknande tempo håller även Nina och 
Gunilla som startar efteråt jag har ont 
i benet och jag är förkyld. Läraren 
som tar tid ropar kom igen nu tjejer 
och ta i som grabbarna nu! Ta det på 
allvar, ni kan bättre. När de närmar 
sig mål är de noga med att sätta foten 
på mållinjen samtidigt med ett fnitter. 
Maggan och Lina intar startposition 
och det går fort. Maggan kliver över 
mållinjen först med Lina tätt efter. 
Läraren ropar högt Maggan har bästa 
tiden hittills! Sådär tjejer ska det se 
ut, nu börjar det likna någonting. Nu 
har ni nått att bita i grabbar! Pojkarna 
har förstått att en tjej har snabbaste 
tiden och beslutar sig för att Maggan 
ska ställas mot Kent i ett avgörande 
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lopp om vem som är bäst, tjejerna eller 
killarna. Maggan tycker det är okej 
medan några andra flickor undrar om 
hon verkligen ska ställa upp eftersom 
hon ändå kommer förlora. De ställer 
sig båda på startlinjen och pojkarna 
hejar ivrigt på Kent och påminner 
honom om vad som står på spel visa 
nu att du inte är en tjej, gör inget kär-
ringlopp nu! Maggan stryker med foten 
först över mållinjen. 

En motstridig bild
Då individuella aktiviteter står i fokus, 
visar flickor och pojkar en motstridig 
bild gentemot den femininitet och mas-
kulinitet de visar upp när utövar grupp/
lag aktiviteter. Pojkar, som i grupp/lag 
aktiviteter visar en maskulinitet såsom 
styrka, hårdhet, aggression, skicklig-
het och dominans, visar i individuella 
aktiviteter istället en maskulinitet som 
ligger i linje med att vara omhänder-
tagande och relationsorienterade. De 
hejar, uppmuntrar och stöttar varandra 
oavsett om det är en misslyckad eller 
lyckad prestation. Även om det ses som 
ett misslyckande, lyfter de oftast fram 
något positivt i prestationen såsom att 
det trots allt var bra höjd på kulan. 
Denna motstridiga bild framkallar en 
”sprickbildning” mellan pojkars gene-
rella bild av hur de anser att pojkar 
förväntas uppträda och förhålla sig i 
enlighet med det sportsliga hegemo-

niska idealet, och uppluckringen av 
densamma i aktiviteter då individuella 
prestationer står i fokus. För flickorna 
är det tvärt om. I grupp/lag aktiviteter 
är de omhändertagande och relations-
orienterande och i individuella aktivi-
teter framför de hur dåliga de är och 
begränsar sin prestationsförmåga. 

En liknande motstridighet återfinns 
i en studie av Håkan Larsson (12). 
Han fann tydliga ”sprickor” mellan 
16-19 åriga friidrottande ungdomars 
generella stereotypa föreställningar av 
kvinnligt och manligt inom idrotten 
och hur dessa bilder samtidigt sud-
dades ut och ersattes av en motsatt 
bild när ungdomarna beskrev sig själv 
och sin egen inställning till idrotten. 
Den generella bilden av pojkar som 
prestationsinriktade, aktiva, utåtrik-
tade, starka möttes av en generell bild 
av flickor som relationsorienterade, 
inåtriktade, passiva och känslomäs-
siga. Den motsatta bilden när ungdo-
marna beskrev sig själva och sin egen 
inställning till idrotten var att pojkar 
underströk kamratskap, sociala värden 
och en mer ledig inställning till presta-
tionsmomentet, medan flickor framhöll 
en mer seriös inställning till sitt eget 
idrottande.  

En intressant jämförelse med Lars-
sons studie är att de aktiviteter eleverna 
i min studie ägnar sig åt då individuella 
aktiviteter står i fokus, är aktiviteter 

som har sitt säte inom friidrotten 
(t. ex stöta kula, längdhopp, löpning 
60 meter, höjdhopp). Därför blir det 
intressant att den maskulinitet pojkarna 
i hans studie talar om när de beskriver 
sig själva och sin egen inställning till 
idrott, stämmer väl överens med den 
maskulinitet pojkarna i min studie 
visar upp i de aktiviteter då individuell 
aktivitet står i fokus. Efter 60-meters-
löpningen, i väntan på längdhoppet, 
satt jag tillsammans med Kent, Bjarne, 
Ronny och Wille i 5D på läktaren. De 
pratade om viljan att hoppa över två 
meter i längdhoppet. Men det spelade 
inte någon roll ifall det blev under det. 
Wille ansåg att huvudsaken var att 
man försökte. Det spelade mindre roll 
om det sen inte gick som man tänkt sig 
det är ju bara en själv som får lida för 
det och jag som person som påverkas 
av det. Kent ansåg vidare vi har bara 
oss själv att skylla om någonting går 
snett och det är bara jag själv som kan 
påverka hur bra det blir. Efter en stund, 
när både längdhoppet och 60-meters-
löpningen var genomförda, träffade jag 
återigen pojkarna. Det är skandal att 
en tjej springer fortast i klassen. Kent 
anser att de alla är usla. Hur fan kan 
vi sänka oss att bli kärringar? Ronny 
anser att Kent skämmer ut allesam-
mans det drabbar oss allihop, Kents 
kärringlopp framställer oss allihop som 
kärringar. Kent menar att om en tjej 

I studien då killarna och tjejerna stötte kula så hejade alla pojkar på varandra oavsett om de gör misstag eller inte. För flickorna var det tvärtom, de klagar på sig 
själva istället för att berömma varandra. Foto: Bildbyrån i Hässleholm
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vunnit då har ingen sprungit snabbt. 
Från att pojkar talar om en mas-

kulinitet som är omhändertagande 
och relationsorienterade, övergår de 
plötsligt till den maskulinitet som 
kontrollerar och markerar varandras 
beteenden. De börjar använda benäm-
ningar som kärring mellan varandra. 
Detta skifte sker när Kent ställs mot 
Maggan i ett avgörande 60-meterslopp 
om vem som springer fortast i klassen. 
Vad som händer är att istället för att 
vara en aktivitet där Kents individuella 
prestation står i fokus, blir det en akti-
vitet som kan liknas vid ”tjejerna mot 
killarna”. Kent tävlade för alla pojkar 
i klassen och Maggan för alla flickor 
i klassen. Den individuella aktiviteten 
övergår istället till en aktivitet mellan 
två grupper. Trots att flickorna och 
pojkarna hela tiden har varit integre-
rade tillsammans under aktiviteterna 
var det först när de två könen ställdes 
mot varandra som benämningar som 
hora och kärring användes. 

Aktivitetens betydelse
Barrie Thorne som studerat hur 
genusskillnader mellan flickor 
och pojkar uppstår, menar att 
genusskillnader är situationella, det vill 
säga att de uppstår i vissa situationer 
och nonchaleras eller åsidosätts i andra 
(13). Detta, menar hon, synliggörs 
genom ett upprätthållande arbete, 
borderwork (gränsarbete), och innebär 
att barnen bevakar könsgränser. 
När dessa aktiveras blir samlingen 
”flickor och pojkar” separerade i 
två konkreta grupper ”flickor” och 
”pojkar”. Som en vidareutveckling 
på Thornes resonemang vill jag 
hävda att aktiviteten har betydelse för 
huruvida genusgränser aktiveras och 
gränsarbete startar. Det avgörande 
tycks inte alltid vara om två grupper 
ställs mot varandra utan huruvida 
aktiviteten utövas individuellt eller 
i grupp. Genusgränser aktiveras 
oavsett om flickor som grupp ställs 
mot pojkar som grupp eller om flickor 
och pojkar ingår i samma grupp. 
Det som är avgörande för aktivering 
av genusgränser på idrotten och 
därmed också pojkars användning av 
benämningar som hora och kärring, 
tycks vara huruvida det är en grupp/lag 
aktivitet eller en individuell aktivitet 
som är i fokus. Vid utövande av en 
aktivitet då två grupper ställs mot 
varandra aktiveras genusgränser och 
benämningar som hora och kärring 
används flitigt i ett gränsarbete som 
en språklig kod mot den enskilda 
individen då denne, genom ett misstag, 

riskerar att i gruppen ställa alla pojkars 
maskulinitet i fara. Vid utövande 
av en aktivitet som endast bestod 
av den enskilde individen upplöses 
genusgränser och benämningarna 
används sällan. Detta resultat 
gör att den motstridiga bild och 
”sprickbildning” som beskrivits hos 
framförallt pojkarna blir förståelig. 

Två hegemoniska maskuliniteter
Den upplösning och aktivering av 
genusgränser som uppstår i relation 
till användandet av benämningar som 
hora och kärring pekar på att det 
existerar multipla hegemoniska mas-
kuliniteter på idrotten. Den gruppsligt 
hegemoniska maskuliniteten bygger 
på generella och stereotypa föreställ-
ningar om kvinnligt och manligt och 
råder vid grupp/lag aktiviteter. Här är 
fysisk styrka, aggression, dominans, 
hårdhet, liksom att vara aktiv och 
undvikande av det feminint kodade, 
viktiga komponenter. En avvikelse 
från någon av dessa, medför att alla 
pojkar i gruppen/laget riskerar att få 
sin maskulinitet ifrågasatt. Benäm-
ningar som hora och kärring används 
därför som viktiga komponenter för att 
tydliggöra de rådande normerna och 
snabb återföring till ordningen. Den 
individuellt hegemoniska maskulinite-
ten råder då en aktivitet utförs av den 
enskilda individen och innefattar ett 
mer omhändertagande och relations-
inriktat maskulinitetsideal samt tillåter 
det feminint kodade. Då ingen annan 
maskulinitet än den enskilda pojkens 
riskerar att ifrågasättas, är det legitimt 
att bryta mot det gruppsligt hegemo-
niska maskulinitetsidealet. Därför fyller 
benämningarna ingen funktion då 
det inte existerar en hierarkisk ord-
ning som pojkarna riskerar att pendla 
mellan. Pojkarna väljer istället att lyfta 
fram varandras förmågor genom att 
klappa varandra på axeln, ett ”kom 
igen nästa gång” eller att lyfta fram 
någonting positivt, allt för att stimulera 
varandra till bättre resultat nästa gång. 

Två betonade femininiteter
Flickornas femininitet i att vara 
omhändertagande och relationsori-
enterade där de stöttar, uppmuntrar 
och hjälper sina lagkamrater, saknas 
i individuella aktiviteter. I stället visar 
de upp en femininitet som ligger i linje 
med att vara passiv, självkritisk och 
inte så prestations/resultatinriktad. 
Precis innan de skall prestera tonar de 
ner sina egna förmågor och som en 
slags förvarning framhåller, hur dåliga, 
svaga, klena och kassa de är. Deras 

sätt att tala om sin kroppsliga förmåga 
och hanterandet av kroppen skiljer sig 
beroende på om de utövar en grupp-
aktivitet eller en individuell aktivitet. 
När flickor utför en grupp aktivitet är 
de mer aktiva och lyfter fram varan-
dras prestationer men då de utför en 
individuell aktivitet där den enskilda 
individens prestation står i fokus tonas 
den egna förmågan ner.

I sin berömda essä ”Throwing like 
a girl”, teoretiserar Iris Young effekter 
av en feminin socialisation för kvin-
nors kroppsrörelser i fysiska aktivite-
ter. Young ger en beskrivning av den 
”typiska” flickan som bristande i sin 
rörlighet, med en begränsning och 
tillbakahållning i sina fysiska resurser 
där hon inte tar sig tillräckligt med 
utrymme för sina kroppsrörelser. Hon 
trycker ner sin egen handlingskraft 
medan kroppen ofta uttrycker ett ”jag 
kan” och ett ”jag kan inte” i samma 
mening. Som kontrast till detta beskri-
ver Ann-Carita Evaldsson (14) att 
flickor använder ett stort och obegrän-
sat utrymme för sina kroppsrörelser 
och fysiska resurser. De kastar, springer 
och hoppar utan kroppslig osäkerhet 
och tveksamhet. Bland annat med hän-
visning till Youngs studie, drar Evalds-
son slutsatsen, att det finns en betydlig 
variation i den kvinnliga fysiken och 
dess utsträckning. 

Med Evaldssons slutsats som 
utgångspunkt blir det förståeligt att 
det i min studie på idrotten uppstår 
variationer av femininiteter hos den 
enskilda individen. Vilken av dessa två 
betonade femininiteter flickorna förhål-
ler sig till beror helt på hur aktiviteten 
utövas. Den gruppsliga femininiteten 
framträder då flickor utövar en grupp/
lag aktivitet och visar egenskaper som 
att vara omhändertagande, relations-
orienterade och aktiv. Den individuella 
femininiteten visar sig vid individuella 
aktiviteteter då flickor istället fram-
träder som passiva, självkritiska och 
inte så prestations/resultatinriktade. En 
fråga som infinner sig är, vad beror det 
på att en individ kan uppvisa sådana 
totalt motsatta variationer av feminini-
tet i skolämnet idrott och hälsa?

Låt oss fortsätta med att återigen 
återvända till två lektioner i idrott och 
hälsa. Efter friidrotten sitter Solveig, 
Bettan och Mia i 5D i omklädnings-
rummet. De suckar över hela arrang-
emanget och förstår inte varför det 
är så viktigt att notera hur långt de 
stöter, hur långt de hoppar och hur 
fort de springer. De tycker inte att 
det är någon större idé att heja på 
varandra det bidrar bara ännu mer 
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till våra dåliga resultat. Istället tycker 
flickorna att det på en gång är lika 
bra att tala om att de är dåliga vi är 
ju tjejer, det får vi ju höra hela tiden. 
Liknande resonemang för även Kajsa, 
Malin, Jessica, Elin och Madde i 5E då 
jag sitter tillsammans med dem efter 
höjdhoppet. De tycker det är onödigt 
att ge varandra förhoppningar inför 
en enskild prestation man behöver ju 
inte strö mer salt i såren, man vill ju 
inte visa att man är nån kärring direkt. 
Madde menar att de varken vill miss-
lyckas eller uppfattas som en kärring. 
Samtidigt menar Kajsa att de faktiskt 
är kärringar på grund av deras kön 
kärringar, det är vi ju hur som helst, vi 
är väl tjejer.

Garderingsstrategin
Idrotten visar sig vara den plats i 
skolmiljön som påverkar flickor mest 
när de blir benämnda. I en studie av 
Anna-Sofia Lundgren (16) betonar hon 
att trots att elever uppger att benäm-
ningar som hora och kärring förlorat 
sitt ursprungliga innehåll, var det svårt 
att frigöra sig från tanken att de är mer 
än bara skällsord. Hon menar att de är 
mer än bara skällsord, därför att de gör 
mer än bara skällsord. På idrotten blir 
det tydligt att flickor bekräftar benäm-
ningarna könsligt genom att försäkra 
dess könstillhörighet, men också att de 
värderar sig själva i relation till dessa. 
Flickornas utgångspunkt är att de är 
dåliga och inte kan klara av vad som 
förväntas av dem på grund av deras 
kön, att de är flickor. Att inte heja 
på, stötta och uppmuntra varandra 
vid individuella prestationer blir ett 
tillvägagångssätt och ett förhållnings-
sätt de använder sig av för att vara 
snälla mot och inte framställa varandra 
som en kärring. Detta tillvägagångs-
sätt blir en garderingsstrategi. De vill, 
som Kajsa menade, varken misslyckas 
eller vara en kärring. Innan en enskild 
prestation ska utföras, garderar de sig 
på ett medvetet sätt genom att förvarna 
omgivningen på vad de ska förvänta 
sig jag är så dålig, jag kommer inte 
kasta långt, är så svag. Om de anser 
sig ha misslyckats med sin prestation 
är de snabba att direkt efteråt uttrycka 
fan vad kort det blev, ni ser ju hur svag 
jag är. På detta sätt slipper flickorna, 
som Madde uttrycker det, få mer salt 
i såren. Genom att uppmärksamma 
omgivningen om svaghet innan en 
prestation och samtidigt använda ett 
begränsat kroppsutrymme i den tycks 
flickorna tro att garderingsstrategin 
hjälper dem att slippa utsättas för 
benämningar som hora och kärring. 

De ger upp sin förmåga att prestera. 
Youngs slutsats i sin artikel var 

att kroppens uttrycksformer inte har 
någon essentiell grund utan kommer 
fram ur en särskild situation av sexis-
tiskt förtryck i samhället som kvinnor 
lever under. Hon menar att det är i 
enlighet med den bestämning som den 
patriarkala kulturen givit oss som vi 
lär oss att bete och röra oss. I min 
studie visar det sig att flickor genom 
garderingsstrategin snarare väljer att 
framställa och tala om sina kroppar 
som bristande i sin rörlighet och med 
en begränsning och tillbakahållning i 
sina fysiska resurser. Allt för att uppnå 
ett visst ändamål: att inte bli betraktad 
som hora och kärring och därigenom 
anpassa sig till genusordningen.

Genom flickors anpassning till 
genusordningen får benämningarna 
därigenom en betydelse. De reducerar 
flickor till kön och påminner om deras 
fundamentala tillhörigheters kulturellt 
beskrivna betydelser. De är flickor och 
förväntas bete sig som flickor normalt 
bör göra. Då det i sportaktiviteter 
framträder två dominerande maskuli-
niteter och olika former av femininitet 
som aktivt understödjer denna, blir det 
tydligt att flickors garderingsstrategi 
som skulle befria dem från att vara 
hora eller kärring, istället får en mot-
satt effekt än vad de har tänkt sig. Vad 
som händer och som flickorna inte är 
medvetna om är att garderingsstrategin 
upprätthåller normen om femininitet 
som det svaga, klena och veka könet 
och därigenom aktivt understödjer den 
hegemoniska maskuliniteten och att 
de därigenom själva underordnar sig 
denna. 

Avslutning
Aktiviteten har alltså stor betydelse 
för hur benämningar som hora och 
kärring används som genusskapande 
praktik. Den avgör och förfogar över 
makten att fastställa vilken femininitet 
och maskulinitet flickor och pojkar 
ska spela upp. Aktiviteten har också 
ett väsentligt inflytande för aktivering 
av genusgränser och igångsättning av 
gränsarbete. Det avgörande för aktiver-
ing av dessa tycks inte alltid vara om 
två grupper ställs mot varandra utan 
huruvida aktiviteten utövas individuellt 
eller i lag/grupp. Benämningar som 
hora och kärring har en betydelse när 
flickor och pojkar gör kön. De har en 
funktion som måste ses i ett större sam-
manhang än den begränsade situatio-
nen där de förekommer. De inte bara 
reproducerar maktrelationer mellan 
könen – kvinnors underordning och 

mäns överordning – utan också makt-
relationer inom könet.
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