
Lektionsexempel Idrott och hälsa 1 

Arbete rörande kropps- och könsnormer inom idrottsvärlden 

I ämnesplanen finns följande syfte som kan kopplas till denna konkretisering: 

Undervisningen ska medvetandegöra och motverka stereotypa föreställningar om vad som anses vara manlig och 
kvinnligt samt belysa konsekvenser av olika kroppsideal. Den ska också behandla andra frågor om etik och moral i 
relation till idrottsutövande. 

”Undervisningen i idrott och hälsa ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: kunskaper om kulturella och 
sociala aspekter på fysiska aktiviteter och naturupplevelser (…) och förmåga att etiskt ta ställning i frågor om 
könsmönster, jämställdhet och identitet i relation till idrotts- och motionsutövande. 

Uppgift till eleverna:  

Eleverna ska fördjupa sina kunskaper om genusperspektiv och normer inom idrotten genom att 
själva samla fakta, göra en fallbeskrivning och redovisa (muntligt eller skriftligt) sina kunskaper inom 
området och sina egna reflektioner.  Denna uppgift syftar till att med ett normkritiskt perspektiv 
problematisera idrottsvärlden. Här följer en introducerande text: 

Det är intressant att se hur mönstret av idrottens värderingar speglas i samhället, och tvärtom. Idrott har 
genom tiderna betraktats som en maskulin aktivitet. Det är fortfarande så inom många områden än idag. 
Pierre de Coubertin (1863-1937) som är de moderna olympiska spelens grundare har sagt följande uttalande: 

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.1 

Det han där uttryckte lever i viss utsträckning fortfarande kvar, även i moderna västerländska samhällen.2 
Detta menar även historikern Helena Tolvhed när hon jämför Caster Semenya och Usain Bolts prestationer 
under sommar-VM i Berlin 2009. De stod båda som segrare inom sina grenar dock blev Bolt beundrad men 
Semenya misstänkliggjord, var Semenya man eller kvinna? Tolvheds kommentar kring detta är: "Att vara 
övermänsklig är för en man något positivt. Kvinnor blir inte övermänskliga, för de blir inte bättre än männen. 
De blir utomkvinnliga - och det är inte positivt".3 Det är exempel som dessa som kan hjälpa oss att skönja vår 
samtids värderingar och ideal.  

För att få kunskaper kring normer, värderingar samt sociala strukturer kring kön och upplevda könsskillnader i 
vårt samhälle kan idrottsvälden studeras. Denna reflekterar och reproducerar på många sätt samhällets 
värderingar i stort.4 Leif Larsson, idrottslärare, rektor och ledamot i Riksidrottsstyrelsen, anser att idrotten 
borde bli mer tillgänglig för alla. Larsson menar att den homofobi och okunskap kring inter- och transsexuella 
personer som idag är vanlig skulle kunna motarbetas genom utbildning samt en större öppenhet för 
könsmixning5 Idrottens uppdelningar är aldrig givna. Fram till 50-talet i USA fanns speciella ligor i USA, 
exempelvis Negro-leage i baseboll. På den tiden undvek de flesta vita att spela med eller mot svarta, något som 
idag känns främmande.6 Paralleller kan dras till boxningen som idag är indelad i köns- och viktklasser. Leif 
Larsson ställer frågan om könsdelningen här är nödvändig. 
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Dessa historiska idrottshändelser visar på intressanta samhällsvärderingar. Att de exemplifieras här 
beror på att de kan öppna upp för analyser och debatter om hur människor förhåller sig till varandra 
idag. 

Tänkbara fördjupningsområden och frågeställningar: 

 Kroppsideal inom idrotten ur ett historiskt perspektiv – varför har vissa egenskaper setts och 
fortfarande ses som bättre än andra? Hur har män och kvinnor förhållit sig till 
och ”kompenserat” utifrån de förväntningar som finns på män och kvinnor i allmänhet och 
inom specifika idrotter? 

 Vilka förväntningar finns på flickor och pojkar och deras idrottsutövande under 
barndomsåren? Hur mycket präglas vårt framtida idrottande av förväntningarna som finns på 
oss som barn? Vilka konsekvenser leder normbrott till inom idrottsvärlden? Hur påverkar 
könsspecifika kläder, intressen och leksaker vår rörlighet och motoriska utveckling? 

 Idrottens uppdelning är skapad och kan förändras över tid. Ofta handlar 
idrottsdiskussionerna om de fysiska förutsättningar som generellt skiljer män och kvinnor åt. 
Problematisera vilka idrotter som är, eller inte är, könsuppdelade. Varför ser det ut på det 
viset? Varför är till exempel skytte, curling och schack könsuppdelat? Hur ser det ut med 
motorsport, segling, ridsport och bordtennis? I golf har herrar och damer olika utslagsplatser 
i ett försök att ”tävla på mer likvärdiga villkor” men tävlar trots detta könsuppdelat. Varför?  

 Diskutera kring förutsättningarna att ändra reglerna i idrotter. Inom skyttet tävlade män och 
kvinnor mot varandra tidigare, men sedan några år tillbaka är det uppdelat i olika 
könsseparerade klasser. Om dessa regler har ändrast så borde väl andra regler kunna ändras 
också? Den svenske skytten Jonas Jacobsson fick vid sitt guld i paralympics samma poäng 
som den som vann olympiska spelen samma år (2008). Han får dock inte tävla i OS på 
samma villkor. I Sverige får han tävla på samma villkor och har tagit två sm-guld. Vad säger 
detta om utformandet av idrottsregler? 

 Kroppsideal och uppdelningar är intressant. I brottning finns det viktklasser för att alla ska 
tävla på lika villkor, men varför finns inte längdklasser i höjdhopp? Borde inte min bästa höjd 
mätas utifrån relationen till min egen höjd?  

 Hur inkluderar vi transpersoner i den könsuppdelade idrottsvärlden? Spelar det biologiska 
könet egentligen någon roll när det kommer till idrottsutövande? 

 Hur ser mediebevakningen ut vad gäller idrottsutövande, elitidrott och stora mästerskap? Får 
kvinnor och män lika mycket utrymme i media? Är det mer herrfotboll än damfotboll på 
sportnytt? Är det bara beroende av antalet personer som utövar sporten, eller får män mer 
plats i sportbevakningen precis som i samhället i övrigt? 

 


