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Pressemeddelelse
Dansk Sociologi: Idræt & køn (15. årgang, nr. 2, 2004; 160 sider)
Tidsskriftet Dansk Sociologi er på gaden med et temanummer om ”Idræt & køn”.
Nummeret kaster lys over humanistiske og samfundsvidenskabelige aspekter
af idrætten, som ellers oftest har været belyst af humanbiologien. Idræt betragtes
herved som andet end medicin med isoleret virkning på fysiologisk kredsløb.
En artikel om gymnastiklærerindernes betydning i begyndelsen af det 20.
århundrede og en anden om kvindelige fodboldspillere viser eksempelvis,
hvorledes kønsforestillinger er i bevægelse i historien såvel som i en mandsdomineret idræt på tværs af flere nationer. Kvinder spiller ikke bare fodbold.
Fodboldspillet sætter nye tanker og handlinger i gang omkring køn og seksualitet blandt spillerne. Men heller ikke publikum er blot observatører.
Kønsmæssig udligning på nogle af idrættens områder og skævhed på
andre overrasker næppe. Snarere end at udråbe sporten udelukkende som et spejl af
samfundet er et formål med temanummeret at bidrage med indsigter i særlige forhold
for sport og idræt:
- Hvordan optræder køn, ikke kun i konkurrencesport, men også i breddeidræt?
- På hvilke måder er idræt og sport forskellige fra andre institutioner i samfundet?
Hvad angår begge spørgsmål, så er idrætten til forskel fra de fleste andre
samfundsmæssige institutioner på mange måder strikt kønsopdelt. Men tanker om og
fremstillinger af køn er ikke fraværende af den grund. Det viser en artikel om
atletikpigers og –drenges holdninger til, hvilket sportstøj de føler sig tilpas i, og hvor
muskuløse, de mener, de bør, eller netop ikke bør se ud. En anden artikel viser,
hvorledes håndboldspillere af hunkøn omtales i medierne som ”maskulint stærke og
erfarne kvinder”, når de vinder, og som ”feminint svage og unge piger”, når de taber.
I et spektrum fra sejre til skader i idrætten belyser i alt seks artikler, hvorledes kvinder i
idræt på særlig vis både har været begrænset af normer, politik, medier og videnskab,
men også har formået at ændre på traditionelle forestillinger om køn. Kronik,
kommentar, review-essay samt anmeldelser er ligeledes inden for temaet. Og i kronikken
diskuteres det, hvorledes idrættens kropslighed sætter feminismens dilemmaer på
spidsen ved at pege på nogle fordele i kønsopdelte aktiviteter.
Til forskel fra de fleste andre numre af videnskabelige tidsskrifter er temanummerets
bidrag fortrinsvist skrevet af kvinder om kvinder – i mandsdominerede miljøer.
Kvinder i idræt belyses af kvinder i forskning.
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