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Sammanfattning 

Denna studie behandlar genus i läromedel inom idrott och hälsa. Syftet med föreliggande studie 

att, utifrån genusformler och tidigare uppställda diskurser, analysera hur genus skapas i 

läroböcker för ämnet idrott och hälsa. En bildanalys genomfördes med en kvantitativ metod för 

att räkna förekomsten av män och kvinnor på bilder i läroböckerna. Därefter användes en 

kvalitativ metod för att tolka bilderna tillsammans med dess bildtexter och sedan placera dessa i 

Qunnerstedts diskurser. Därefter presenterades tydliga mönster och regelbundenheter från 

materialet i resultatet.  

Förhållandet mellan mannen och kvinnan i de olika diskurserna analyserades enligt Hirdmans 

genusformler där mannen framstår som norm. Dessa formler var:  

 A-icke–a: Kvinnan som inte närvarande eller underrepresenterad 

 A-a: Kvinnan som den lille mannen, en svagare variant av mannen  

 A-B: Kvinnan och mannen skiljs åt som två olika arter där kvinnan har egenskaper 

som mannen inte vill ha.  

Resultatanalysen visade att mannen förekom på fler bilder än kvinnan. Inom de olika 

diskurserna varierade dock utrymmet för mannen och kvinnan i bild och bildtext, beroende på 

diskursen. Kvinnan framställdes i förhållande till mannen på ett negativt sätt. 

Naturmötesdiskursen och en del inom aktivitetsdiskursen som visade mannen och kvinnan som 

elitidrottare och dessa var de enda diskurser där Hirdmans genusformler inte kunde förklara hur 

genus skapas. Detta då mannen och kvinnan ofta visades tillsammans i bild och när de visades 

enskild utförde de samma saker på samma sätt.  
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Inledning 

Tidigare ansågs flickor och pojkar som så olika, inte minst fysiskt sett, att det inte var rationellt att 

bedriva idrott tillsammans. När flickorna och pojkarna skulle sammanföras var det, intressant nog, 

fortfarande deras olikheter som var motivet, fast nu deras sociala olikheter. Att ha 

samundervisning blev ett sätt att lära flickor och pojkar hur man visar hänsyn till varandras olikhet 

(Larsson, 2003). 

Med ovan nämnda citat inleds denna resa mot en studie gällande genus i läromedel för idrott och 

hälsa. Idrott och hälsa är ett ämne i skolan där flickor och pojkar ansetts ha olika förutsättningar 

på grund av fysiologiska skillnader. Från och med det att gymnastik blev ett skolämne var 

undervisningen uppdelad i flick- och pojkgrupper fram till 1980-talet. Flickorna skulle ägna sig åt 

det estetiskt vackra medan pojkar skulle fysiskt aktiveras under ansträngande arbete. Idag ser det 

annorlunda ut, det är mer accepterat att flickor ägnar sig åt fysiska idrotter och pojkar de mer 

estetiska idrotterna. Trots detta finns det idag fortfarande skillnader mellan vad som anses vara 

idrotter med manlig respektive kvinnlig prägel. Det är intressant att få reda på om skolan hjälper 

till att bidra till detta synsätt. Därmed väcktes ett intresse hos oss för att undersöka läromedel och 

se vad som förmedlas angående genus i relation till ämnet idrott och hälsa. 
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Bakgrund 

”Idrott är en aktivitet skapad av män för män och dessutom beskrivits av män” (Olofsson, 1989, 

s. 56). Detta citat speglar den allmänna uppfattningen om idrottsrörelsen, då den grundades i 

Sverige under 1800-talet för att sedan utvecklas under 1900-talets första hälft (Ibid.).  

År 1805 infördes för första gången gymnastikundervisning i skolans värld, då Linköpings 

läroverk uppförde en gymnastiksal där eleverna kunde motionera mellan lektionerna. År 1809 

förlorar Sverige Finland och Napoleonkriget ägde rum i Europa. Detta bidrog till tankar om 

införandet av manlig fysiskfostran, vilket blev en av anledningarna till att gymnastik infördes i 

skolan (Annerstedt, 2001, s. 76-79).  

För att utveckla dessa tankar togs Ling gymnastiken fram i Sverige under 1800-talets första 

hälft, av Per Henrik Ling. Ling gymnastiken hade ett militärt syfte, i skapandet och fostrandet av 

den maskulina och vältränade mannen (Grahn, 2003, s. 31). Ling var avståndstagande gällande 

kvinnlig gymnastik och kvinnligt idrottsutövande, då den centrala gymnastiska institutionen 

(GCI), som även Per Henrik Ling var grundare till, menade att kvinnor inte skulle aktivera sig i 

högre grad, i några former av tävlingsmoment. GCI menade även att kvinnans fysiska aktivitet 

skulle bestå av lek och att kvinnors motionsnivå endast skulle hålla sig på en skönhetsfrämjande 

nivå. Kvinnans motionerande skulle vara till för två huvudsyften; för att göra henne vackrare och 

för att förbättra hennes hälsa, då det skulle underlätta reproduktionen. Dåtidens samhälle menade 

att reproduktionen var kvinnans uppgift och därför skulle hon spara sin energi för detta (Nilsson, 

1993, s.77 & Tolvhed, 2008, s.15).  

Under största delen av 1900-talet tillämpades särundervisning från årskurs fem och uppåt. 

Flickgymnastiken bestod av estetiska uttryck, såsom dans och andra koordinativa aktiviteter. 

Pojkidrotten bestod av fysisk träning där samarbete och ledarskapsförmåga betonades (Larsson, 

2012, s. 236).  

Jämställdhet i skolan var ett diskuterat ämne redan vid införandet av läroplan Lgr69 och det 

poängterades i denna läroplan att den svenska skolan skulle innefatta ett jämställdhetsarbete, 

alltså att pojkar och flickor skulle behandlas lika (Forsberg, 1998, s.13).  

Övergången till samundervisning skedde vid införandet av läroplanen Lgr80 år 1980 

(Annerstedt, 2001, s. 89). Lgr80 syftade till att idrottsläraren skulle få idrotten att medverka till 

elevernas sociala, fysiska och psykiska utveckling och på så sätt bidra till ett ökat intresse för 

fysisk aktivitet och regelbunden motion, även utanför skolan. Det skedde även ett namnbyte från 

gymnastik till idrott för att visa att det var en mer mångfacetterad undervisning och inte bara 

gymnastik, då nya delar lagts till undervisningen som till exempel friluftsliv (Annerstedt, 2001, 

s.89). I och med övergången tappade dock den traditionella kvinnliga idrottsundervisningen sitt 

fotfäste och undervisningen kantades av den traditionella pojkundervisningen; fysisk träning, 

samarbete och ledarskap (Larsson, 2012, s. 236). 
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Vid införandet av Lpo94 kom jämställdhet att figurera som ett mål i skolans värdegrund: 

skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnor och mäns lika rätt och möjligheter[…] vilket sätt 

(de) 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.[…] ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin 

förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet (Forsberg, 1998, s. 12). 

Det skedde även ytterligare ett namnbyte vid införandet av 94 års läroplan. Ämnet gick då från 

att kallas idrott, till att få namnet idrott och hälsa. Namnbytet var nödvändigt då de idrottsliga 

färdigheterna inte längre hade lika stort fokus vid betygsbedömningen och det gavs en större 

frihet för lärarna att utforma lektionerna på sitt eget sätt. Fokus skulle fortfarande ligga på den 

fysiska aktiviteten men bedömningen skulle ses ur ett större hälsoperspektiv (Annerstedt, 2001, s. 

90). 

I dagens läroplan för gymnasieskolan, Gy11, betonas att det skall finnas en ”[…] jämställdhet 

mellan kvinnor och män[…] skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt 

och möjligheter. Eleverna skall uppmuntras att utveckla sina intressen utan fördomar om vad 

som är kvinnligt och manligt” (Skolverket, 2011, s. 5- 6). Det står dessutom att lärare inom ämnet 

idrott och hälsa har ett speciellt uppdrag, vilket innefattar bland annat att ”[…] undervisningen 

skall medvetandegöra och motverka stereotypa föreställningar om vad som anses vara manligt 

och kvinnligt samt belysa konsekvenserna av olika kroppsideal” (Skolverket, 2011, s. 83). Citaten 

påvisar att mannen och kvinnan ska ha lika villkor i undervisningen, vilket blir en utmaning för 

lärare inom idrott och hälsa som lätt kan förhålla sig till de föreställningar som finns av att vara 

man eller kvinna. Det är istället viktigt att fokusera på de praktiker som skapar skillnader mellan 

könen inom ämnet idrott och hälsa (Larsson, 2012, s. 234).  

Ett forum där de stereotypa könsrollerna visas och skapas tydligt är inom läromedel. 

Läromedelsinnehållet innefattar hur ungdomar framställs samt hur de bör träna och förhålla sig 

till sin hälsa. Grahn menar att läromedel även bidrar till att skapa föreställningar om ungdomar, 

då genus kan skapas om pojkar och flickor skiljs åt i läroböckernas texter. Ett annat viktigt 

kommunikativt medel i läromedlen är bilder. En bild kan framställa ett visst synsätt eller en viss 

föreställning och, förutom att återskapa verkligheten, kan en bild även genom sitt budskap skapa 

en ny verklighet (Grahn, 2003, s.17). 

Genom att se till historiken gällande idrotts- och gymnastikundervisningen kan det ses att 

mannen har varit normen inom idrott och gymnastik. Kvinnan har blivit sedd som en sårbar och 

känslig individ, som inte var lämpad för tung fysisk aktivitet. Mannen däremot var mycket väl 

lämpad för detta, då han ansågs vara pålitlig, modig och aktiv (Nilsson, 1993, s. 75f). Detta 

synsätt har problematiserats under senare delen av 1900-talet och genom olika jämställdhetskrav i 

skolans styrdokument, har en strävan efter att minimera och eliminera detta problem funnits. 

Idag har skolan som mål att motverka traditionella könsmönster. Hur bidrar då läromedel inom 

idrott och hälsa till att genus skapas?  
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Litteraturöversikt 

Tidigare forskning 

För att tydliggöra varför denna studie är aktuell och viktig att genomföra, kommer fyra olika 

teman att presenteras; genus i ämnet idrott och hälsa, genus i läromedel, genus i föreningsidrotten 

och genus i media. Det första temat inleder med en vanlig definition av kön och genus, därefter 

presenteras tidigare forskning om olika föreställningar om kvinnligt och manligt som finns inom 

ämnet idrott och hälsa. Det andra temat visar vilken forskning som bedrivits inom genus och 

läromedel i skolans olika ämnen. Det tredje temat visar hur genus skapas i läromedel för tränare 

inom specialidrotter, vilket är intressant då dessa även påverkar ämnet idrott och hälsa. I tema 

fyra presenteras forskning som bedrivits om genus i media. Detta är intressant då de flesta i vårt 

samhälle påverkas av hur media framställer mannen och kvinnan.  

Genus i ämnet idrott och hälsa 

Idrotts- och genusforskaren Håkan Larsson använder begreppet kön för att biologiskt skilja 

mannen och kvinnan åt. Detta genom att de har olika roller gällande fortplantning. För att 

förklara historiska, kulturella och sociala villkor för män och kvinnor använder sig författaren av 

begreppet genus. I sin studie utgår han från ett sociokulturellt perspektiv, vilket innebär att han 

fokuserar på hur eleven formas i förhållande till de normer och värderingar som finns inom 

ämnet idrott och hälsa. Larsson menar att idrott och hälsa är en samhällsarena där mannen och 

kvinnan måste följa vissa normer och föreställningar för att bli betraktade som manliga och 

kvinnliga. Larsson skriver att vanliga föreställningar om kvinnan är att hon tycker om dans och 

aerobics och inte tycker om att tävla, medan mannen förknippas med tävling och bollspel på en 

aggressiv nivå (Larsson, 2012, s. 234f). Även Mats Björnsson redovisar i sin rapport att det finns 

bestämda normer inom idrott och hälsa som säger att tävling, konkurrens och fysisk aktivitet är 

förknippat med manlighet. Han menar även att fysisk styrka och uthållighet är egenskaper som är, 

såväl historiskt som idag, associerat med mannen (Björnsson, 2005, s.41). Larsson menar att 

dessa föreställningar om mannen och kvinnan blir problematiska, då de generella 

föreställningarna om mannen och kvinnan sätts i fokus, istället för att titta på individuella 

skillnader inom könsgrupperna. Författaren menar vidare att det finns biologiska skillnader som 

påverkar mannens och kvinnans förutsättningar inom en viss idrott eller rörelse. Han menar dock 

att det sociokulturella perspektivet påverkar mer än det biologiska, det vill säga hur mannen och 

kvinnan identifierar sig själv utifrån olika föreställningar om könsrollerna (Larsson, 2012, s. 237).  

Hur konstrueras då kön i idrott och hälsa? Detta studeras i kön-idrott-skola (KIS) – projektet, 

genom observationer av lektioner och intervjuer med elever och lärare i årskurserna åtta och nio 
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(Larsson, Fagrell & Redelius, 2005, a. 9f). Resultatet visar att det är föreställningarna om den 

manliga könsrollen, inte det kvinnliga, som värdesätts i ämnet idrott och hälsa. Detta kommer i 

uttryck då majoriteten av de fysiska aktiviteterna i undervisningen utgår från tävlingsidrotten som 

domineras av en maskulin prägel. Det finns även en tendens till att lärare inom idrott och hälsa 

hyllar de manliga prestationerna, medan förväntningarna på kvinnorna är lägre (Ibid., s. 26).  Med 

dessa föreställningar om mannen och kvinnan är det inte helt oväntat, som den nationella 

utvärderingen av grundskolan från 2003 visade, att män deltar mer aktivt i idrott och hälsa 

undervisningen än kvinnor. Kvinnan har i större utsträckning ett lägre självförtroende och en 

negativ bild av sin kropp jämfört med mannen, men mannen upplever sig som mer klumpig än 

kvinnan. Studien visar även att ämnet idrott och hälsa är det enda ämne i skolan där pojkar har 

högre betyg än flickor. Gemensamt för båda könen är att de anser sig sakna eller ha för lite 

kunskaper om ätstörningar, dopning och friluftsliv (Skolverket, 2005, 156).    

Genus i läromedel 

Monica Reichberg har i sin forskningsbibliografi sammanställt forskning om läromedel, som 

utförts fram till år 2010 (Reichenberg, 2010). Vid ytterligare sökningar på forskning som 

publicerats under år 2011 och 2012, kunde inga studier om genus i läromedel inom ämnet idrott 

och hälsa påträffas.  

Britt-Marie Berge och Göran Widding utgår i sin studie från läroplanens värdegrund. Utifrån 

denna studie var undersökningen rörande jämställdhet mellan kön av störst intresse för 

föreliggande studie. Författarna undersökte läroböcker i ämnena biologi/naturkunskap, historia, 

samhällskunskap och religionskunskap. Det övergripande resultatet visar att läroböckerna 

representerar både mannen och kvinnan i text och bild men det är dock mannen som generellt 

förekommer mest i bild. Författarnas resultat visar även på en likhetsdiskurs där mannen och 

kvinnan framställs utifrån samma positioner, där de gör samma saker. Skillnaden är dock att 

mannen har fler representanter och gör fler saker. Många läroböcker visar, enligt författarna, upp 

öar av könsmedvetenhet. Berge och Widding menar då att flera läroböcker har speciella avsnitt 

som diskuterar kön, vilket de ser som positivt (Berge & Widding, 2006, sidnummer saknas). 

Ann-Sofie Ohlaner har gjort en studie på uppdrag av Delegationen för jämställdhet i skolan. I 

denna studie undersöker hon vilken bild gymnasieelever får av kvinnor och män i historieböcker. 

Även hon har därmed studerat jämställdheten mellan män och kvinnor i läromedel. Ohlander 

granskade två läroböcker för den obligatoriska skolan och två böcker för den frivilliga skolan 

samt en bok rörande lärarhandledning (Ohlander, 2010, s. 7). Hennes huvudresultat visar att 

kvinnor får väldigt lite utrymme och uppmärksamhet i läroböckerna. De delar där kvinnan finns 

med hamnar i särskilda avsnitt vilket, enligt Ohlander, ger intrycket att de är sent infogade i 

texten. Det manliga perspektivet är det som får mest plats och är således det synsätt som 

dominerar i läroböckerna, till och med när texterna handlar om kvinnor (Ibid., s. 65f). I hennes 
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resultat redovisas även att sexistiska kommentarer och skrivsätt påträffats i tre av böckerna (Ibid., 

s.70). 

Moira von Wright har, precis som Berge och Widding och Ohlander, undersökt jämställdhet i 

skolans läroböcker. Materialet bestod av sju läroböcker i ämnet fysik till den obligatoriska och 

frivilliga skolan. Bakgrunden till undersökningen var att hon uppmärksammade att många av 

skolans kvinnliga elever inte var intresserade av ämnet fysik (von Wright, 1999 s. 3). Det var 

därmed forskarens syfte att studera hur texter, inom läromedel i fysik, språkligt bidrar till att 

skapa och återskapa föreställningar om manligt och kvinnligt (Ibid., s. 11). von Wrights resultat 

visar att läroböckerna ofta saknar en genusmedvetenhet. Hon menar att läroboksförfattarna inte 

verkar anpassa sig efter skolans jämställdhetskrav. Författarens resultat visar alltså tydligt på att 

manligt genus värderas högre än kvinnligt genus (Ibid s. 62).  

von Wrights och Ohlanders forskning om läromedel inom fysisk och historia visar att män får 

mer utrymme än kvinnor inom läromedlen, vilket överensstämmer med vad Berge och Widdings 

resultat visar. Gemensamt för dessa studier är dessutom att resultaten visar att män får mest 

utrymme och därmed framställs som normen i läromedlen. Eftersom ingen forskning har 

studerat män och kvinnors utrymme samt hur de framställs inom läromedel för ämnet idrott och 

hälsa, avser denna studie att studera detta. 

Genus inom idrottsrörelsen läromedel 

Idrottsrörelsen har en stor påverkan på ämnet idrott och hälsa i skolan. Detta märks inte minst 

med de satsningar som startade år 2004, som kom att kallas handslaget. Avsikten med handslaget 

var att staten skulle bidra med pengar till Riksidrottsförbundet och dess underorganisationer, för 

att bland annat få ett bättre samarbete mellan skolan och idrottsföreningar (Eriksson, Patriksson 

& Stråhlman, 2007, s. 25). Avsikten med samarbetet var att idrottsföreningarna, genom besök på 

skolor, skulle nå ut till alla elever och speciellt till de med låg fysisk aktivitet.  

I Ingegerd Erikssons studie intervjuades och observerades 15 olika idrottsledare. Dessa 

idrottsledare undervisade elever under en begränsad period och då de ingick i projektet 

handslaget. De undervisade eleverna inom sin specifika idrott, såsom bland annat basket, 

innebandy och brottning. Resultatet visar att idrottsledarna har svårt att aktivera alla elever i en 

klass (Eriksson, Ingegerd, 2007, s. 51 – 54). Med denna kunskap om idrottsrörelsens inverkan på 

skolidrotten, blir det intressant att se hur läromedel som riktar sig till idrottsrörelsens tränare, 

skapar genus.  

Karin Grahn har undersökt hur mannen och kvinnan framställs inom sex olika specialidrotter 

(fotboll, friidrott, gymnastik, handboll, innebandy och simning), detta för att se hur genus skapas i 

läromedel. Hon undersökte de läromedel som används för att utbilda tränare inom respektive 

specialidrott. Grahn använder sig av Hirdmans genusteori och utgår från att det finns en 

genusordning inom idrotten, där kvinnor och män delas upp genom både ett könssegregerat 

tävlingssystem och ett traditionsbundet system, där kvinnor och män engagerar sig i olika 
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idrotter. En av Grahns utgångspunkter för studien var att inom idrotten ses mannen, mannens 

kropp och mannens idrottsprestationer som norm.  

Författarens resultat visar att det generellt används neutrala ord som ”simmare” och 

”idrottare” i de utvalda specialidrotternas utbildningsmaterial. Författaren skriver även att det 

finns en likafördelning av hur män och kvinnor framställs som idrottsutövare i 

utbildningsmaterialet, i form av uttryck som ”han/hon” och genom bilder där mannen och 

kvinnan ofta används tillsammans i bilder. Grahn menar dock att det finns en tendens att män 

oftare än kvinnor får representera den generella idrottsutövaren, vilket kan leda till att en neutral 

text kan sammankopplas med den manliga utövaren. Inom de olika idrotterna syns mannen på 

flest bilder förutom vid simning, där det är en jämnfördelning mellan mannen och kvinnan. 

Mannen förekommer ofta även som utgångspunkt i olika exempel när det rör sig om träningens 

påverkan på kroppen. 

 Kvinnan beskrivs sällan som generell idrottsutövare, utan istället läggs fokus på att de är 

kvinnor och presenteras då som annorlunda. Ett exempel som Grahn tar upp handlar om 

rörlighetsträning där kvinnan beskrivs ha bra rörlighet, vilket läroboken förknippar med att hon i 

framtiden kommer föda barn, istället för att förknippa bra rörlighet med en prestationsinriktad 

diskurs. I kapitel som handlar om kvinnans pubertet framställs två typer av kvinnor: den flickiga 

flickan och elitflickan. Den flickiga flickan tränar lagom mycket men ofta på grund utav sociala 

och utseendemässiga anledningar. Elitidrottsflickan tränar på ett hårt sätt och förknippas med 

prestation. Grahn menar att läromedlen ofta lägger fokus på risken med hård träning och vad 

detta kan innebära för en kvinna, exempelvis ätstörningar och menstruationsstörningar. 

Författarens slutsats blir att mannen ses som norm och kvinnan ses som en könsspecifik 

norm, vilket bidrar till mannen representerar idrottaren och kvinnan skapas som den kvinnliga 

idrottaren i de undersökta läromedlen (Grahn, 2008, s. 38-41). 

Genus i media 

”Varför heter det inte herrfotboll?”, ”Sport handlar om ett gäng grabbar som observerar vad ett 

annat gäng grabbar gör tillsammans” (Jarlbro, 2006, s. 78).  

Medieforskaren och professorn Gunilla Jarlbro menar att medias huvudsakliga bevakning på 

manlig idrott tros ha sin grund i de två ovan nämnda citaten, där mannen framställs som normen 

inom idrottsliga sammanhang. De idrotter som visas mest på TV är fotboll, ishockey och golf 

och det är även dessa tre idrotter som har störst andel manliga deltagare. Medias roll inom 

idrotten, ur ett genusperspektiv, blir därmed att både konstruera genus rörande manligt och 

kvinnligt, men likaså att motverka genus. Sveriges Television har ett tydligt exempel på hur 

jämställdheten inom idrotten kan främjas, då de har en jämställdhetspolicy som innebär att endast 

en tio procentig avvikelse mellan kvinnor och män i TV- sändningar är tillåtet (Jarlbro, 2006, s. 

79-81).  
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Jarlbro påvisar att idrottssändningarna, historiskt sett till största del berört männens idrott. 

Detta har inneburit att olika språkkoder utvecklats för kvinnlig idrott, där manliga idrotter 

framställs som normen medan kvinnliga sportsammanhang framställs som mer avvikande. Vid 

kvinnligt idrottande används i stor utsträckning prefixen kvinna eller dam före benämningen av 

en sport. Detta innebär i praktiken att en sport kallas damfotboll istället för benämningen fotboll, 

som anses vara normen för manlig fotboll.  

En annan aspekt som väckt uppmärksamhet inom medias bevakning av kvinnlig idrott 

gentemot manlig idrott är på vilka olika sätt deltagarna presenteras, hur olika bildvinklingar 

särskiljer sig, hur idrotten blir kommenterad samt språkliga olikheter. Ett bra exempel som väckte 

stor uppmärksamhet är bildvinklingarna vid beachvolleyboll under de Olympiska spelen år 2004. 

Kamerorna riktades mot de kvinnliga deltagarnas bakdelar samt bikinilinjer samtidigt som de 

kvinnliga idrottsutövarna var väldigt lättklädda gentemot vad herrarna för respektive idrott var 

(Ibid., s. 84f). 

Från 1950-talet fram till idag har en stor förändring skett gällande medias syn på kvinnlig 

idrott. Under 50-talet handlade medias rapportering om kvinnlig idrott i princip enbart om den 

kvinnliga färgningen av idrotten (Tolvhed, 2008, s. 157).  I framförallt tidningsrapporter vid 

denna tid kan man finna stora skillnader gällande benämningar för manligt och kvinnligt 

idrottsdeltagande. Mannen framställdes vid idrottsliga vinster som både en hjälte och en sexuell 

varelse vid såväl tävlingar som under fritiden (Ibid., s.139). Kvinnan framställdes som vacker och 

oskyldigt passiv och inte sällan benämndes kvinnor som flickor i texten (Ibid., s. 161- 163) I 

tidningar under tidsperioden 1948-1972 finns det en mängd tidningsartiklar om kvinnor där deras 

skönhet porträtteras och den svenska vackra kvinnan framställs som att vara bra reklam för 

Sverige. Det finns även tidningsartiklar där manliga reportrar delar ut medaljer och skönhetspris 

till kvinnliga idrottsutövare under Olympiska spelen, efter att de bedöms och jämförts med 

varandra. Detta för att finna en skönhetsdrottning bland de olympiska deltagarna (Ibid., s. 170f).   

Inom forskning rörande hur den kvinnliga kroppen uppmärksammats inom media har 

kvinnans kropp framställts som ett större problem än mannens kropp. Kvinnans kropp framställs 

ofta som problematisk, sjuklig eller svag. Det finns även skillnader i hur mannen och kvinnan 

framställs i sin mentala hälsa. I amerikansk press kopplas mäns mentala hälsa främst ihop med 

stressorer såsom arbete och relation till kvinnan. Kvinnans mentala hälsa kopplas däremot mer 

ihop med emotionella problem som oro och dålig självkänsla (Bengs, Carita, 2004, s. 166f). 
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Teori  

Teoridelen består av två delar; den första delen består av diskursteorin som ligger till grund för 

respektive diskursanalys. Detta följs upp av en förklarande del av Quennerstedts pragmatiska 

diskursanalys. Quennerstedts diskurser används därefter som ett verktyg för att dela upp 

materialet inom studiens resultat, på ett strukturerat sätt. Den andra delen beskriver och 

problematiserar genus som begrepp och teori, där Yvonne Hirdmans genusteori och hennes 

genusformler senare kommer att användas som analysverktyg för denna studies resultat. 

Genusteoridelen i detta avsnitt avslutas med Karin Grahns idrottsliga tolkning av Hirdmans 

genusformler, för att öka läsarens förståelse av genusformlerna i förhållande till ämnet idrott och 

hälsa. En målsättning med denna studie är alltså att förena en genusanalys med den diskursanalys 

som Quennerstedt har gjort, genom att undersöka diskursernas förekomst i läroböckerna med 

fokus på gestaltningen av kvinnor och män.  

Diskursteorin 

Diskursbegreppet slog igenom inom svensk forskning under 2000-talet. Det finns många 

uppfattningar inom vetenskapen om vad en diskurs innebär. I studien används Wintersen-

Jörgensen och Phillips beskrivning av en diskurs: ”Diskurs är ett bestämt sätt att tala om och 

förstå världen (eller utsnitt av världen)” (Wintersen, Jörgensen & Phillips, 2000, s. 7). Forskarna 

är överens om att en diskursanalys, inte bara är en metod för analys, utan ses som en länk där 

metod och teori ingår (Ibid. s. 10). 

Diskursanalys utgår från en socialkonstruktivistisk grund. Detta synsätt innebär att det inte 

finns någon objektiv sanning i världen, utan verkligheten blir verklig genom våra subjektiva 

tolkningar om denna. Detta medför en syn på att vår kunskap är historiskt och kulturellt 

förankrad. Vår världsbild hade därmed kunnat se annorlunda ut om historien hade beskrivit den 

annorlunda och synsättet på världen förändras därmed med tidens gång. Vår kunskap om världen 

skapas, enligt ett socialkonstruktivistiskt perspektiv, i sociala sammanhang där man bygger upp 

sociala sanningar som man sedan försöker försvara och samtidigt kämpa emot det som anses vara 

falskt (Ibid. s. 11f). 

En strukturalistisk och poststrukturalistisk språkfilosofi är gemensamt för de flesta 

diskursanalyser. Detta innebär (som antytts ovan) att människan genom sitt språk får tillträde till 

verkligheten. Verkligheten finns oberoende, oavsett hur vi uppfattar den, men det är genom vårt 

språk som verkligheten blir meningsfull för oss (Ibid., s. 16). Ett förtydligande exempel är en 

översvämning av en flod. Att det sker en översvämning då vattnet stiger ovanför sin kapacitet 

och att man drunknar om man står på ett olämpligt ställe kan de flesta människor vara överens 

om då detta är ett materiellt faktum. Det är när människan ska förklara meningen till 
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översvämningen som denna hamnar inom olika diskurser. En troende människa skulle kunna se 

översvämningen ur en religiös diskurs där Gud visar med översvämningen som tecken på att 

jordens undergången är nära. En väderintresserad person skulle kunna se översvämningen ur en 

metrologisk diskurs det vill säga att anledningen till översvämningen har med all nederbörd de 

senaste dagarna att göra. En statsvetare skulle kunna se översvämningen som en politisk diskurs 

då den styrande makten misslyckats med att stärka vallarna till floden tillräckligt. En 

översvämning kan alltså få mening ur många olika diskurser och genom den diskursen vi väljer att 

se översvämningen får det då sociala konsekvenser. Språket kan då alltså ses som en apparat som 

skapar den sociala världen men även sociala identiteter och sociala relationer (Ibid.).  

Pragmatisk diskursanalys 

Mikael Quennerstedt (2006) är en forskare inom idrottsvetenskap. I sin avhandling har han 

funnit diskurser för vilket meningserbjudande som elever möter i ämnet idrott och hälsa, utifrån 

en egen pragmatisk diskursanalys. Denna diskursanalys bygger på en kombination av ovan 

nämnda diskursteori, där man utgår från att språket skapar verkligheten och John Deweys 

transanktionella perspektiv (Quennerstedt, 2008, s. 91). John Dewey menar att en transaktion 

innebär ett samspel mellan individer och samhället och med detta menas att samhället avspeglas 

på individen. För att simplifiera detta och få en klarare bild av vad det betyder, kan synen på 

fotboll tas som exempel. Den bild som media förmedlar, kommer i grunden från en individ och 

kommer att påverka en annan individs syn på fotboll (Quennerstedt, 2006, s. 15).  

För att hitta diskurser som kategoriserar och sätter etiketter på, krävs det att man finner ett 

mönster i till exempel en text. När man funnit ett mönster bör man försöka finna att detta 

mönster förekommer regelbundet i texten i tid eller rum, eller tid och rum. När du funnit detta 

har du funnit din diskurs (Quennerstedt, 2008, s.93f). I sin undersökning analyserade 

Quennerstedt mönster och regelbundenheter i lokala styrdokument för den obligatoriska skolan 

för att identifiera diskurser inom idrott och hälsa. Diskurserna utgör det innehåll som eleverna 

möter genom sina lärare i ämnet idrott och hälsa (Quennerstedt, 2006, s. 81f).  

Genus som begrepp och teori 

Genus är något som finns och skapas omkring oss idag. Ett tydligt exempel inom idrottens värld 

där genus präglas, är inom den amerikanska fotbollen. Denna idrott går ut på att vältränade män 

springer in i varandra efter jakten på en boll. Vid sidan av planen står vackra kvinnor i korta 

kjolar och hejar på (Connell, 2009, s.17f). Detta ses idag ofta som något naturligt. Om en 

vältränad man skulle stå vid sidan av i tighta kläder skulle detta ses som onaturligt. Detta visar 

alltså dels ett resultat av våra uppfattningar om genusskillnaderna och det är även exempel på hur 

vi skapar genusskillnader genom visa perfekta exempel på manlighet och kvinnlighet (Ibid.). 
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Exemplet visar en del av den genusordning som existerar i världen idag, men hur ska denna 

förstås och hur kan begreppet genus förklaras?  

Inom dagens genusforskning är begreppen genus och kön en omtvistad fråga. I tidigare 

forskning har det kunnat läsas att Larsson (2012) använt sig av begreppet kön för att förklara 

biologiska skillnader mellan könen och begreppet genus för att förklara historiska, kulturella och 

sociala villkor för män och kvinnor. Andra forskare som Ylva Elvin-Nowak och Helene 

Thomsson använder inte begreppet genus då de menar att begreppet kön, tvärtom är ett begrepp 

som kan användas till att förklara hur sociala och kulturella skillnader av mannen och kvinnan 

skapas (Elvin-Nowak & Thomsson, 2003, s. 16).  

Idag finns det även flera olika genusteorier för att förstå de olika genusordningarna som 

existerar i samhället (Connell, 2009, s. 15). Sandra Harding, R. W Connell och Yvonne Hirdman 

är tre genusteoretiker. Sandra Harding menar att genus produceras i det sociala livet genom tre 

olika nivåer: symboliskt, strukturellt och individuellt (Harding, 1986, s. 18). Robert Connell har 

skapat begreppet hegemonisk maskulinitet. Författaren menar att det finns en typ av maskulinitet 

som dominerar i samhället medan andra maskuliniteter ses som underordnande. Ett exempel på 

detta är att den homosexuella mannen är underordnad den heterosexuella mannen. Inom 

heterosexuell manlighet finns det också män som ses som ”mammas pojke”, ”tönt” och ”klant” 

som därmed blir underordnade till den hegemoniska manligheten (Connell, 2008, s. 115f). 

Hirdmans genusteori 

I föreliggande studie används Hirdmans genusteori. En av anledningarna att just denna teori 

används är att den exemplifierades på ett tillförlitligt sätt i Grahns (2008) studie, och tros därmed 

kunna tillämpas till syftet i föreliggande studie.  

Yvonne Hirdman är en kvinnoforskare som på 1980-talet översatte det engelska begreppet 

gender till det svenska begreppet genus. Denna översättning var nödvändig, enligt Hirdman, då 

kvinnoforskningen behövde ett nytt begrepp, för att kunna analysera kvinnans underordnade 

ställning till mannen. Författarens definition av genus stämmer överens med Larssons (2012). 

Hon menar dock att begreppet socialt genus är utnött och föredrar då att förklara genus som det 

kulturellt skapade könet (Hirdman, 1993, s. 148). För att tydliggöra detta menar Hirdman att 

begreppet genus är bra ”[…] för att kunna tala om hur man talat och talar om kön” (Hirdman, 

2001, s. 15f). Ett exempel på en kulturell definition av kvinnan är att hon ska vara kärleksfull, 

omhändertagande och självuppoffrande. Till dessa egenskaper förknippas även att kvinnan är en 

god mor, är bra på matlagning och städning samt är den som tar hand om barnen. Mannen ses 

istället som familjeförsörjare och beslutsfattare och som konsument av kvinnans tjänster 

(Connell, 2009, s. 15). 

För att förklara dessa förhållanden använder sig Hirdman av ett genussystem som kan ses som 

en ordningsstruktur av kön. Detta genussystem består av i två logiker; diktomi och hierarki. 

Diktomi innebär särhållandet av vad som är manligt och kvinnligt, medan hierarki fokuserar på 
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mannens och kvinnans status, där mannen står högst och anses vara den mänskliga normen 

(Hirdman, 1993, s.149). Detta kan förtydligas med mannen som amerikansk fotbollsspelare 

(manligt) och kvinnan som cheerleader (kvinnligt). Cheerleadern finns för att underhålla den 

amerikanska fotbollsspelaren, alltså lägre ner i hierarkin. För att lättare förstå de ömsesidiga 

föreställningarna om mannen och kvinnan har Hirdman skapat begreppet genuskontrakt.  

Genuskontrakt innebär det förutbestämda system som finns i samhället för hur det kvinnliga 

och manliga könet delas upp från varandra. Detta innebär att, beroende på vilket kön du tillhör, 

finns det olika förutsättningar. Hirdman menar att kvinnor och män själva har skapat 

uppdelningen av vad som är manligt respektive kvinnligt. Hon hävdar även att detta 

genuskontrakt beskriver hur män och kvinnor skall bete sig gentemot varandra, det vill säga hur 

de skall klä sig, vilket arbete de skall ha samt vilka idrotter som anses lämpliga för respektive kön. 

I detta genuskontrakt är det återigen mannen som anses vara normen, medan kvinnan är det 

avvikande och även underordnade könet. Denna uppdelning följer med alla individer genom livet 

och detta är en del av samhället. Hirdman nämner även att konflikter uppstår mellan könen om 

genuskontraktet bryts, exempelvis att en diskussion väcks om en kvinna sätts i en makthavande 

position. Detta synsätt på könen bör problematiseras då det annars blir en norm som går i arv till 

nästkommande generation (Hirdman, 1993, s. 152f). 

De tre formlerna 

Hirdmans förklaring av hur genus skapas utgår från ett historiskt perspektiv, där historien 

används för att visa mönster om hur tänkandet kring kön, framförallt det kvinnliga könet, varit 

under historiens gång. Ett bra exempel som Hirdman tar upp är att antikens synsätt på det 

kvinnliga könet fortfarande finns kvar i dagens moderna genustänkande. 

 Nedan kommer en presentation av de tre formlerna som Hirdman använder sig av då hon vill 

visa vilka genusstereotyper samhället konstruerats av. Formlerna består av man-kvinna eller han- 

hon där A tillskrivs mannen som är normen och kvinnan benämns med olika bokstäver, 

beroende på hennes ställning i förhållande till mannen (Hirdman, 2001, s. 26 - 27). 

 

A – icke A  

Denna formel är grundformeln och förklaras med ord som man – icke man. Hirdman 

exemplifierar denna formel till när människan under antiken skulle förklaras i förhållande till 

gudarna, som var högst i kedjan, och till naturen, som var lägst i kedjan. I denna förklaring om 

människans förhållande fanns kvinnan inte med. Kvinnan uteslöts då helt, kvinnan var icke-

närvarande (Ibid., s. 27). 

 

A – a  

Denna formel är med ord förklarat som mannen – den lille mannen (Ibid., s. 28).  Detta innebär 

att a (kvinnan) inte är en komplett man och att det fattas något hos denne som individ jämfört 
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med mannen. Kvinnan ansågs alltså som icke-fullkomlig och mannen står i detta sammanhang 

för förstånd och själ. Kvinnan, eller den ofullkomlige mannen, däremot saknar eller har i mindre 

skala både förstånd, kontroll och själ, och består mest av en kropp. Denna formel kan även 

relateras till tänket under 1800–talet där man utifrån vetenskapliga experiment försökte, bevisa att 

kvinnan var en sämre variant av mannen. Detta genom exempelvis mäta, studera och jämföra de 

olika könens hjärnor för att på så vis försöka bekräfta att kvinnan var en sämre variant av 

mannen (Ibid., s. 29-32). 

 

A – B     

Denna formel skiljer sig ifrån A-a genom att kvinnan och mannen nu ses som två olika sorter och 

inte en sort av olika variationer. Redan under 400-talet f.Kr. fanns det ett tänk kring de olika 

människoarterna mannen (A) och kvinnan (B). Tänket om de två olika människoarterna byggde 

på dikotomier där mannen stod för formen (förstånd) och kvinnan står som formlös (utan 

förstånd). Exempel på detta ses nedan: 

HAN HON 

Liv Död 

Ljus Mörker 

Kraft Svaghet 

Ande Materia 

Ren Oren (Ibid., s. 35) 

I och med isärhållandet och de två könen, blev kvinnan den avvikande och med egenskaper 

som mannen inte har och heller inte vill ha. Orsaken till detta åtskiljande var för att undvika den 

ständiga jämförelsen, då det manliga och kvinnliga könet ses som två ”arter” som är ojämförbara 

med varandra (Ibid., s.36).  

Utifrån denna formel skapades en ny underformel med en ny syn på det kvinnliga könet. 

Denna benämns som aB eller Ba och beskriver den nya moderna kvinnan. B innebär en kvinna 

som lever ett a-liv och Hirdman menar att detta är en slags hybrid kvinna som lämnat den 

traditionella synen på kvinnan bakom sig. Detta är en kvinna som tar sig an enligt traditionen 

manligt betingade problem, exempelvis inom arbetslivet såsom lönesättning och befordran. 

Denna aB eller Ba kvinna är en kvinna som imiterar den manliga sorten, för att på så sätt finna 

sin acceptans i samhället (Ibid., s. 44).   
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Grahns idrottskoppling till Hirdmans tre genusformler  

Grahn hävdar att mannen utifrån dagens premisser, speciellt inom idrott, fortfarande ses som en 

norm. Nedan redovisas Grahns tolkning av Hirdmans tre genusformler kopplat till idrott: 

A – icke A: Grahn kopplar denna formel till dagens idrott och beskriver kvinnan som 

underrepresenterad inom de flesta idrotter och sporter, medan mannen är det dominerande 

könet. Kvinnan anses inte som exkluderad men däremot underrepresenterad i till exempel 

tränaruppdrag och media. 

A – a: Denna formel kopplas till fotbollsspel där, trots att män och kvinnor spelar på samma 

premisser, ses kvinnor som sämre fotbollsspelare. Kvinnor står i ständig jämförelse med 

herrfotbollsspelare där den manliga fotbollsspelaren ses som den riktiga fotbollsspelaren. Detta 

trots att de fysiologiska skillnaderna inte tagits i hänsyn.  

A – B: Grahn menar att det finns kvinnliga och manliga idrotter, och det finns specifika 

idrotter som är mer anpassade för kvinnan. Den kvinnliga gymnastiken tas upp som ett exempel 

på en idrott som är anpassad för kvinnan för att främja hennes kropp. Samtidigt innehåller 

gymnastiken delar som estetik och essens, som anses passa den kvinnliga karaktären bra.  Ett 

exempel på en aB- eller Ba-kvinna är den kvinnliga fotbollsspelaren, som på planen spelar ett 

tufft och fysiskt spel (a) men på sidan av planen anpassar hon sig till de kvinnliga idealen (B) 

(Grahn, 2008, s. 28f). 

 

Quennerstedts diskurser 

Nedan presenteras de tio diskurser inom ämnet idrott och hälsa som Quennerstedt skapade 

utifrån sin undersökning. Dessa tio diskurser kommer att användas som hjälpverktyg i form av 

utgångspunkter i denna studie. 

 

Aktivitetsdiskursen 

 Detta är den dominerande diskursen. Med denna eftersträvas att eleverna skall delta aktivt under 

lektionen. Aktivitet och rörelseglädje är faktorer som det sätts stor vikt på, eftersom det är den 

aktiva aktiviteten som är det viktiga inom denna diskurs. Aktiviteter som är centrala inom denna 

diskurs är exempelvis: 

[…] bollekar, afrikansk dans, redskapsgymnastik, friidrott, aerobics, stavgång, skidor, skridskor, 

vattenlek, bollspel, jogging, orientering, simning, gång, styrketräning, racketspel, styrkegymnastik, 

folkdanser, udda idrottsgrenar, vanliga moderna danser, vattengymnastik, juldanser, step up eller 

nya trender inom idrottsrörelsen (Quennerstedt, 2006, s. 118). 

Tillhörande till denna är de fyra aktivitetsbaserade diskurserna: Fysiologidiskurs, 



 15 

Idrottsdiskurs, Motorikdiskurs och Kroppsupplevelsediskurs (Ibid.). 

Fysiologidiskursen 

Det centrala inom denna diskurs är olika motions- och träningsformer, det vill säga de fysiska 

kvalitéerna som koordination, rörlighet, uthållighet, kondition, styrka, smidighet, snabbhet och 

hälsa. Det viktiga inom denna diskurs är även förespråkandet om regelbunden styrketräning, 

träningseffekten, motion, skapandet av träningsprogram samt rätt kost. Med andra ord vad som 

är nyttigt för kroppen och hälsan – den biologiska kroppen. (Ibid., s. 121). 

Idrottsdiskursen 

 Denna diskurs kan kopplas till den sistnämnda, då den består av teknik, färdighet, regler och 

taktik för den specifika idrotten. Den avser inte en bred variation av moment/aktiviteter, utan 

som en utveckling inom olika specifika idrotter. Mental träning kan även inräknas här eftersom 

det också anses tillhöra samma ändamål, vilket leder till att det blir mer fokus på prestation och 

resultat (Ibid., s.123f). 

Motorikdiskursen 

Denna diskurs har för avseende att skapa aktiviteter för att förbättra de motoriska kvalitéerna och 

grundformerna. Till dessa hör bland annat olika aktiviteter som exempelvis hoppa, rulla, kasta, 

fånga, springa, krypa och klättra. Kroppskontroll, kroppsuppfattning samt kroppskännedom, det 

vill säga att balans och kontroll, är centrala inom denna diskurs (Ibid., s.126). 

Kroppsupplevelsediskursen  

Detta är den sista underdiskursen till aktivitetsdiskursen. Denna är mer inriktat mot 

sinnesupplevelser, fantasi, estetik, rytm, expressivitet och meditativa, sinnliga samt spontana 

rörelser. Rörelser till musik och att prova på olika danser är även ett sätt att arbeta inom denna 

diskurs. Denna diskurs är upplevelsebaserad, där känsla och intuition är centralt (Ibid., s. 127f). 

Social fostrandiskurs 

Denna syftar till utvecklingen hos eleven på det sociala planet. Hit kan samarbetsförmågan räknas 

som en central punkt. Även andra sociala färdigheter som hänsynstagande, värdering och respekt 

är viktigt inom denna diskurs. Detta är nödvändigt för ett välfungerande spel samt positivt 

arbetsklimat (Ibid., s. 130).  
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Naturmötesdiskursen 

De centrala delarna av denna diskurs är att vistas och trivas i naturen utan att förstöra eller störa 

ekosystemet. Även friluftslivet ingår i denna diskurs, där fokus ligger på att ha kunskaper för 

överlevnad i naturen, såsom att hantera stormkök, göra upp en eld eller sätta upp ett tält. 

Kunskaper om hur man klär sig rätt och hur man rör sig när man vistas i naturen kännetecknar 

även denna diskurs. Olika rörelsemoment är exempelvis att cykla, åka skidor, åka skridskor eller 

att vandra. Dessa ses alltså inom denna diskurs som verktyg för att få positiva upplevelser i 

naturen. Aktiviteter som sker utomhus inom träning eller idrottsgrenar hör inte hemma i denna 

diskurs, enligt Quennerstedt, utan begränsas till aktivitetsdiskursen (Ibid., s.132f).  

Riskdiskursen 

Denna diskurs ligger nära fysiologidiskursen, då även denna bygger på kunskaper om fysiologi 

och anatomi. Riskdiskursen har dock ett mer preventivt syfte då fokus är att förebygga skador 

och att eleven ska kunna, identifiera, förebygga och hantera olika skador hos sig själv och hos 

andra, kopplat till ergonomi, säkerhet, livräddning, uppvärmning och stretchning. Eleven ska 

även förstå risken med droger (Ibid., s. 134f). 

Hygiendiskursen 

Att hålla sig ren och duscha efter idrottslektionerna anses vara viktigt, och det är vad just 

hygiendiskursen innehåller. Det är viktigt att eleverna får kunskap om hur de skall hålla sig rena 

och varför det är viktigt med hygien, både för sig själv och för hänsyn för andra. Denna diskurs 

finns inte att identifiera i dagens centrala styrdokument utan Quennerstedt menar att denna 

diskurs har en historisk förankring till äldre styrdokument som Lgr80 (Ibid., s. 178). 

Moraliseringsdiskursen 

  Denna diskurs bygger på olika beteendemål. Några exempel på detta är att eleven skall ha rätt 

klädsel och utrustning, passa tider samt ha en bra inställning till olika aktiviteter. Denna diskurs 

kunde Quennerstedt liksom hygiendiskursen, identifiera i de lokala styrdokument men inte 

dagens centrala styrdokument (Ibid., s. 136). 
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Syfte och frågeställningar 

Syfte  

I Gy11 finns det många formuleringar som indikerar att skolan ska arbeta för jämställdhet och 

motverka traditionella könsmönster. Tidigare forskning inom olika ämnens läromedel visade att 

det var mannen som framställdes som norm och fick mest utrymme. I ämnet idrott och hälsa har 

ingen studie om detta gjorts och därför är syftet med föreliggande studie att, utifrån genusformler 

och tidigare uppställda diskurser, analysera hur genus skapas i fyra läroböcker för ämnet idrott 

och hälsa, för gymnasieskolan.  

 

Frågeställningar  

Vilket utrymme får mannen respektive kvinnan inom läromedel inom idrott och hälsa? 

Hur framställs mannen respektive kvinnan i läromedel inom idrott och hälsa? 
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Metod 

I denna studie har en bildanalys med en kvantitativ metod använts för att räkna förekomsten av 

mannen och kvinnan på bilder i läroböckerna. Därefter användes en kvalitativ metod för att tolka 

bilderna tillsammans med dess bildtexter och sedan placera dessa i Qunnerstedts diskurser.  

Metod för datainsamling och urval 

För att besvara syftet och frågeställningarna för föreliggande studie gjordes en begränsning inom 

begreppet läromedel, till läroböcker inom idrott och hälsa för gymnasieskolan. Detta då 

läromedel är ett vitt begrepp som kan innebära såväl datorer, videofilmer och texter (Skolverket, 

2012, sidnummer saknas). Studiens urval begränsades till att endast inkludera texter i form av 

läroböcker, därmed uteslöts eventuell lärarhandledning och övningsböcker som ofta finns som 

komplement till läroböckerna.  

Datainsamlingsmetoden för föreliggande studie genomfördes genom ett kriterieurval, vilket 

innebär att man ställer upp kriterier för de texter som ingår i studien (Palme, 2012-09-11). I denna 

studie var kriteriet att läroböckerna skulle vara skrivna för ämnesplanen för idrott och hälsa i 

Gy11. De fyra största läromedelsförlagen som publicerar läromedel för idrott och hälsa 

kontaktades och dessa erbjöd tillsammans fem olika läroböcker i idrott och hälsa. Två läroböcker 

var helt nyskrivna och anpassade till den nya läroplanen medan de övriga tre läroböckerna var 

skrivna enligt den gamla läroplanen Lpf94. Läromedelsförlagen hävdade dock att författarna 

noggrant granskat dessa och att även de äldre böckerna var anpassade efter den nya läroplanen. 

Då läromedelsförlagen fortfarande säljer dessa böcker, efter införandet av Gy11, blev dessa 

böcker intressanta för denna studie. En begränsning av urvalet gjordes, då endast fyra av de fem 

läroböckerna utgjorde denna studies empiri. En av läroböckerna valdes bort då dess publicerings 

år var 2001. Därmed var detta den lärobok som ansågs vara minst anpassad till Gy11, då ett 

läroplansskifte inte var under diskussion vid denna tid.  

De böcker som valdes ut och användes som källmaterial för denna studie var: 

Mittpunkt idrott & hälsa är skriven av författarna Hans Larsson och Per Bergström (2007). 

Läroboken ges ut av förlaget studentlitteratur. Boken består av 124 sidor och dessa sidor är 

indelat i följande åtta kapitel:  

Varför friskvård?   Människokroppen  

Hälsokunskap   Träningslära  

Ledarskap, Värderingar och könsroller  Ergonomi 

Miljö och friluftsliv   Första hjälpen och livräddning  
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Idrott och Hälsa 1 & 2 är skriven av författarna Johan Paulsson och Daniel Svalner (2011). 

Läroboken ges ut av förlaget Roos & Tegnér. Läroboken består av 192 sidor, dessa sidor är 

fördelat på följande tio kapitel:   

Din kropp, så fungerar den   Rytmik och rörelse 

Motion och träning    Natur och friluftsliv  

Kosthållning   Livräddning  

Idrottsmedicin    ANT, Dopning och idrott  

Ergonomi    Motion och jag  

 

Idrott och hälsa är skriven av Bengt Johansson (2012), och ges ut av Liber förlag. Boken 

består av 224 sidor som är fördelat på följande kapitel: 

Idrott och hälsa   Idrott då och nu 

Ohälsa    Friluftsliv 

Träningslära   Livräddning 

Sjukdom och skada – när kan man träna? Ergonomi 

Stresshantering och mentalträning  Spel och regler 

Rörelse till musik   Kroppen  

    

Idrott och hälsa är skriven av Dan Andersson och Per Tedin (2008), och ges ut av Gleerups 

förlag. Boken består av 196 sidor som är fördelad på följande tio kapitel.   

Du är gjord för att röra på dig  Droger inget att leka med!  

Din kropp, den enda du har!  Förebygga skador  

Så lyckas du med din träning  Utveckla ditt ledarskap  

Träningslära – optimera träningen  Ut i naturen  

Spelar det någon roll vad vi äter?  Ergonomi  

Metod för bearbetning och analys 

Läroböckerna granskades noggrant genom att författarna ett flertal gånger läste igenom 

läroböckerna, med fokus på mannens och kvinnans framställning och hur mycket utrymme de 

fick, i bilder och bildtexter i läroböckerna. Samtliga bilder och bildtexter där mannen och kvinnan 

medverkade i läroböckerna granskades och analyserades. Bilderna sorterades därefter in i de olika 

diskurserna. En bild kunde tolkas till flera olika diskurser, till exempel en bild på en spjutkastare 

tolkades både till aktivitetsdiskursen och motorikdiskursen. Texten som bilden figurerade i var 

även viktig vid tolkningen. En bild på en skidåkare under ett friluftskapitel kunde tolkas 

annorlunda än om samma bild hade funnits i kontexten om energiprocesser. Bilder där varken 

mannen eller kvinnan fanns representerad uteslöts ur studien. I bilder där båda könen fanns 

representerade användes ett kvantitativt och ett kvalitativt verktyg, det vill säga om det ena könet 

förekom i flest antal eller var i centrum av bilden tolkades denna som att den riktade sig till detta 
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kön. Bilder där det inte gick att avgöra vilket kön som förekom mest eller var i centrum tolkades 

till att bilden riktade sig till både mannen och kvinnan. När bilderna hade sorterats in i de olika 

diskurserna, granskades och analyserades de i syfte att finna ett mönster inom den aktuella 

diskursen. Detta skrevs sedan ut och presenterades i resultatdelen. Exempelbilder och 

exempeltexter användes för att tydliggöra hur mannen och kvinnan framställdes inom diskursen. 

Resultatet analyserades även utifrån Hirdmans genusformler för att förklara hur genus skapades i 

läroböckerna.  

De olika diskurserna delades upp av författarna. Börjesson ansvarade för fem diskurser: 

aktivitets-, risk-, naturmötes-, kroppsupplevelse-, och moraliseringsdiskursen. Wikström 

ansvarade för följande sex diskurser: fysiologi-, idrotts-, socialfostran-, hygien och stress, 

avkoppling och rehabiliteringsdiskursen. Det är i denna ordning som resultat- och analysdelen 

kommer att presenteras. 

Etiska överväganden 

Vid diskursanalytiska studier används sällan begreppen tillförlitlighet och validitet. Istället 

används begrepp som forskningens kvalité och trovärdighet. En diskursanalytisk studie visar på 

trovärdighet genom en tydlighet. Tydlighet visas genom att ha ett tydligt syfte, forskningsfråga 

och tydliga utgångspunkter och perspektiv. En annan viktig del då det gäller tydlighet är studien 

har en intern logik. Med detta menas att alla studiens delar hänger ihop och bidar till en röd tråd, 

vilket är viktigt vid resultatredovisningen (Quennerstedt, 2008, s. 86).  

Eftersom denna studie bygger på subjektiva tolkningar kan resultatet inte ses som en objektiv 

sanning. Genom att ha en tydlighet och öppenhet för studiens tillvägagångssätt, ska en forskare 

med samma metod kunna komma fram till ett liknande resultat som i föreliggande studie. 

Denna studie eftersträvar individskyddskravet, det vill säga att i denna studie finns inga 

intentioner att hänga ut, förödmjuka och psykiskt kränka någon av de valda läroboksförfattarna 

(Forskningsetiska principer, 1990, s. 5). Skulle den valda metoden istället varit intervjuer skulle 

inte namn nämnas. Då läromedelsförfattarna inte valt att använda pseudonym, har de själva gjort 

ett subjektivt val då de vet att läroböcker ständigt granskas och att kritik kan uppkomma. Därför 

har vi i avseende för och på grund av transparensen i studien valt att framgå med namn och 

korrekta titlar av läroböckerna. 

 

Reflektioner över metoden 

Istället för att författarna till föreliggande studie skapade egna diskurser utifrån de studerade 

läroböckerna, tillämpades Quennerstedts diskurser för ämnet idrott och hälsa. Dessa diskurser 

framkom ur mönster och regelbundenheter i lokala kursplaner i idrott och hälsa för den 

obligatoriska skolan, utifrån kursplanen i Lpo94. Denna kursplan har ersatts med Lgr11 vilket 
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inte borde ha påverkat de aktuella diskurserna för ämnet, då innehållet i kursplanen för idrott och 

hälsa i Lpo94, i stor utsträckning överensstämde med den ersättande kursplanen för idrott och 

hälsa, Lgr11. En av de stora skillnaderna mellan den nya och den gamla kursplanen för den 

obligatoriska skolan var att friluftsliv fick mer plats i den nya kursplanen (Skolverket, 2011, s.11). 

 Eftersom källmaterialet till föreliggande studie var riktat mot den frivilliga skolan för 

gymnasiet och utifrån läroplan Gy11, kan det diskuteras hur väl dessa diskurser överensstämde 

med denna studies källmaterial. Moraliserings- och hygiendiskursen var två diskurser som inte var 

tillämpbara i föreliggande studie, då bilderna i läroböckerna inte kunde relateras till dessa. Detta 

kan förklaras med att Quennerstedt identifierade dessa två diskurser ur lokala kursplaner, där 

lärarna själva format mål, utan inspiration ifrån de centrala styrdokumenten för idrott och hälsa.  

En svårighet med indelningen av bilder i diskurserna var risk- och fysiologi diskursen, då dessa 

diskurser var breda och innehöll många olika ämnen. För att på ett tydligt sätt presentera dessa 

diskurser presenterades de i underrubriker, som bygger på Quennerstedts förklaring av vad han 

anser att diskurserna innehåller. Det enda undantaget är rubriken ätstörning som placerats i 

riskdiskursen av författarna, då ätstörning är att anse som en risk då man som människa försöker 

uppnå de utseendeideal som existerar i samhället.  

Studien fann några få bilder som inte kunde placeras in i Quennerstedts diskurser. Därför 

skapades diskursen stress, avslappning och rehabilitering, som ett komplement till Quennerstedts 

diskurser.   
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Resultat och analys  

Resultatet presenteras nedan utifrån Quennerstedts diskurser. De diskurser som Börjesson 

ansvarar för presenteras först, och därefter presenteras Wretströms. De mest förekommande 

diskurserna i varje resultatavsnitt presenteras i storleksordning. Inom varje diskurs presenteras 

först resultatet för mannens utrymme och framställning. Därefter presenteras resultatet för 

kvinnans utrymme och framställning inom diskursen. Varje diskurs avslutas sedan med 

exempelbilder och en analysdel utifrån Hirdmans genusformler.  

Resultat avsnitt 1 

Aktivitetsdiskursen 

Mannen visades på 33 bilder i denna diskurs. Det fanns ett mönster där de flesta av dessa 

aktiviteter var inriktade på att mannen skulle utföra aktiviteten på ett resultat- och 

prestationsinriktat sätt. Kända idrottare som sprintern Usain Bolt, långdistanslöparen Mustafa 

Mohammed och basketspelaren Mickael Jordan var några exempel inom detta mönster. Förutom 

dessa idrottsstjärnor visades också mannen som cyklist på fem bilder, där han antingen tävlade i 

ett lopp på asfalt eller i terräng. Fyra bilder visade mannen då han till exempel tävlade i dragkamp, 

Iron Man, Göteborgsvarvet och Vasaloppet.  Två bilder visade när mannen utförde klättring för 

att komma så högt upp som möjligt.   

Kvinnan visades på 34 bilder i denna diskurs. Tio bilder visade kvinnan som utförde 

aktiviteter där resultat och prestation var huvudsyftet med aktiviteten. Oftast var det kända 

elitidrottare som skidåkarna Charlotte Kalla, Lindsey Vonn och armbryterskan Hedi Andersson. 

På 21 av dessa bilder utförde kvinnan en aktivitet där träning för god hälsa var i fokus och där 

tävlingsmoment och prestationsmoment inte var huvudsyftet med aktiviteten. Exempelvis visade 

tre bilder kvinnan då hon åkte skidor på ett lugnt och fint sätt, tre bilder visade kvinnan då hon 

red på en stig i lugn miljö, tre andra bilder visade kvinnan då hon utförde yoga, en bild där 

kvinnor körde barnvagnar i träningskläder och en bild där kvinnan åkte inlines i naturen på ett 

lugnt sätt.  Ett exempel på hur en bildtext kunde framföra detta budskap kunde se ut följande: 

”Rent psykologiskt finns det också skillnader. Pojkarna är ofta mer aggressiva och 

tävlingsinriktade, medan flickor är mer socialt inriktade i sitt idrottsutövande. Men gäller de 

elitsatsande ungdomar är det just ingen skillnad” (Johansson, 2012, s. 80). 
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(Andersson & Tedin, 2008, s. 179) (Johansson, 2012, s. 146) 

Mannen och kvinnan framställdes båda som elitidrottare i form av kända idrottsstjärnor. Detta 

gjorde det svårt att analysera utifrån Hirdmans genusformler. När det gällde personer som inte 

var kända elitidrottare, utförde både mannen och kvinnan aktiviteter för att på olika sätt träna sin 

kropp. Män utförde dock aktiviteterna med syfte på prestation och tävling i en större utsträckning 

än kvinnorna. Detta kan förklaras ur Hirdmans genusformler som A-B förhållande då mannen 

och kvinnan förhöll sig till aktiviteter som två olika arter, där mannen var resultat- och 

prestationsinriktad, vilket ansågs vara passande för mannens kropp. Kvinnan utförde dock 

aktiviteter, vars främsta syfte var av sociala och hälsosamma anledningar, vilket ansågs vara 

passande för hennes kropp.  

Riskdiskursen 

Denna diskurs innehöll många olika typer av risker, därför har den delats in i underrubriker för 

att på ett tydligt sätt redovisa hur mannen och kvinnan framställdes. Totalt fanns det 27 bilder 

där kvinnan gestaltades och 29 bilder som visade mannen. 

Förebygga skada/sjukdom  

 Nio bilder visade mannen då han på olika sätt försökte förebygga att bli skadad eller bli sjuk. För 

att undvika detta uppvisades oftast mannen i samband med olika motionsaktiviteter där tempot i 

aktiviteten var lugnt. Några exempel på aktiviteter var cykling, joggning, fotboll och simning. Alla 

dessa bilder med bildtexter förespråkade aktiviteter med syfte att undvika sjukdom eller förebygga 

skada.  

Det fanns tio bilder där kvinnor gestaltades inom denna rubrik. För att undvika och förebygga 

att inte bli skadad visades kvinnan på fem av dessa bilder i samband med olika stretch-, töjnings- 

och balansövningar. Kvinnan visades även på fyra bilder då hon utförde någon form av aktivitet 

för att förebygga skada. Det fanns ett litet mönster som visade att kvinnans motion i sig kan vara 

en risk för att bli skadad. Detta illustreras på bilden nedan där en kvinna joggar på en snöbetäckt 

väg. Bildtexten säger ”Det är vanligt att löpare oftare drabbas av problem med muskler när det är 

kallt. Är det halt ute förändras löpsteget vilket kan leda till att balansen försämras. Risken är att 

andra, ovana muskler överbelastas, något som ökar olycks- och skaderisken” (Andersson & 

Thedin, 2008 s. 131). 

 

 

  

 

  

(Andersson & Tedin, 2008, s.131) (Ibid., 80) 
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Både kvinnan och mannen tränade för att undvika skada eller sjukdom. Skillnaden var att de 

använde sig av olika metoder/aktiviteter för att uppnå detta. Kvinnan visades på fler bilder än 

mannen, främst genom stretchning och töjning, för att förebygga skada. Mannen framställdes på 

fler bilder än kvinnan som den som förebyggde skada genom att utföra olika aktiviteter på ett 

lugnt sätt. Således kan genus förklaras genom ett A-B förhållande. Detta då kvinnan beskrevs till 

övningar som passade henne och mannen till övningar som passade honom.   

Livräddning 

Inom denna rubrik fanns det fyra bilder på mannen. Gemensamt för dessa bilder var att han 

antingen utsatte sig för fara i samband med vatten eller att han på något sätt varit med om en 

olycka och behövde hjälp för att räddas. Det fanns även bildtexter som menade att det var 

mannen som blev räddad: ”Upprepa inblåsningen i normal andningstakt till dess den skadade 

andas bra själv. Lägg honom därefter i framstupa sidoläge” (Larsson & Bergström, 2007 s.115). 

Det fanns åtta bilder där kvinnan var i fokus inom denna rubrik. Det fanns ett tydligt mönster 

där kvinnan, på en serie av bilder, livräddade mannen. Detta framställdes genom antingen mun-

mot-mun-metoden, hjärt- och lungräddning eller att kvinnan livräddade mannen från botten av 

en pool. Det fanns även en bild där kvinnan, med hjälp av ispiggar, räddade sig själv ur en isvak.  

 

 

 

  

 

 

(Paulsson & Svalner, 2011, s. 156) (Johansson, 2012, s. 160) 

Inom denna rubrik var kvinnan i fokus på majoriteten av bilderna. Kvinnan framställdes som 

en omhändertagande person. Mannen framställdes som en person som vågade ta risker och till 

följd av detta blev skadad. Med hjälp av Hirdmans teori skulle genus förklaras som A-B 

förhållande då de båda könen visas som olika sorter som förhåller sig till livräddning på olika sätt, 

där kvinnan livräddar den risktagande mannen. Kvinnan kan även förklaras som en B-a kvinna, 

då hon uppfyllde det kvinnliga idealet som en varm och omhändertagande person. Kvinnan 

framställdes även som mer försiktig och drabbades då mer sällan av olyckor och fick då ta hand 

om mannen.  

Ergonomi 

Mannen framställdes inom denna rubrik på sex bilder. Han framställdes med bra hållning och 

hade rätt ergonomisk teknik. Det fanns en bildtext, tillhörande bilden nedan, som ytterligare 
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förklarade detta ställningstagande: ”Med ryggsäck kan det vara extra svårt att bibehålla en god 

hållning. Vältränade muskler, god kondition och en säck av bra kvalitet kan skydda dig mot 

skador och överbelastning av rygg, nacke och axlar” (Andersson & Tedin, 2008, s, 184).  

Kvinnan framställdes på fyra bilder inom denna rubrik. Kvinnan skildrades på två av dessa 

som att hon hade en bra hållning och en bra ergonomisk arbetsställning när hon arbetade. De 

övriga två bilderna visade när kvinnan försökte avlasta sin rygg genom olika viloövningar. En 

bildtext kunde problematisera kvinnans ergonomiska ställning på följande vis: ”Men skador i 

nacke och skuldror har blivit allt vanligare, bland annat beroende på att många arbetar vid 

bildskärm eller utför andra monotona arbeten. Särskilt kvinnor har drabbats av de nya skadorna” 

(Johansson, 2012, s.176). 

 

 

 

 

 

 

(Andersson & Tedin, 2004, s.80) (Johansson, 2012, s. 172) (Ibid., s. 177) 

Under denna rubrik kan genus förklaras genom formeln A-a. Både mannen och kvinnan 

framställdes generellt som att ha bra hållning och bra ergonomiska arbetsställningar. Kvinnan 

skiljde sig dock från detta, då hon var svagare än mannen vilket åskådliggjordes då hon var 

tvungen att avlasta och vila sin rygg.  

Droger 

Sex bilder visade män som använde eller hade använt någon form av drog. Männen använde sig 

av olika typer av droger på de olika bilderna. Några exempel på droganvändning var rökning, 

snusning, alkohol, dopning och narkotika. Ett mönster som gick att urskilja i bilderna var att 

mannen framställdes som obekymrad och glad på fem av dessa bilder då han använde eller hade 

använt droger av olika slag. Bilder på mannen som använde droger visades ofta ur ett 

underifrånperspektiv vilket framställde mannen som omedveten om att bilden togs. Endast en 

bild visade en missnöjd man som fått impotensproblem efter ha använt sig av anabola steroider. 

Bildtexterna till de olika typerna av droger vinklade aldrig droger som något positivt. Ett exempel 

på detta var då mannen framställdes som snusare. Bildtexten talade om att: ”Snusaren blir 

beroende av tobak, eftersom han får i sig ännu mer nikotin än den som röker” (Johansson, 2012, 

s. 36). Trots detta fanns ändå ett mönster som visade, enligt bilderna, att droger var något som 

mannen klarade av. 

Kvinnan påträffades på två bilder inom detta ämne. En bild visade en kvinna som dricker sig 

berusad genom att hälla i sig en stor flaska vin och en annan bild visade en flicka som ser psykisk 

instabil och olycklig ut när hon röker en cigarett. Gemensamt för dessa två bilder var att kvinnan 
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framställdes som olycklig när hon använde sig av olika droger. En bildtext beskrev risken för en 

kvinna som röker på följande vis: ”Kvinnor som röker har färre ägglossningar än andra kvinnor 

och har därför svårare att bli gravida. Vid en eventuell graviditet ökar också risken för missfall. 

Cigaretterna gör att klimakteriet kommer tidigare, i genomsnitt två år” (Andersson & Tedin, 

2008, s. 118).  

 

 

 

 

 

 

 

(Paulsson & Svalner, 2011, s. 173) (Ibid., s. 174) 

Mannen framstod som om han kunde hantera droger. Även om bildtexterna beskrev droger 

som något negativt, visade flera bilder att mannen kunde behärska och må bra av droger. 

Kvinnan använde också droger, om än i mindre utsträckning, enligt bilderna. Hon framställdes 

dock ofta som negativa exempel i texterna, vilket visade att hennes sätt att behärska droger var 

sämre än mannens. Genus kan då förklaras genom formeln A-a där kvinnan ses som en sämre 

variant av mannen. 

Ätstörning 

Denna kategori är liten men ändå viktig. Det fanns inga bilder som visade mannen i samband 

med ätstörningar. Däremot fanns det två bilder som visade kvinnan med tydliga 

ätstörningsproblem. I bildtexterna står det om kvinnans problem med ideal om att vara snygg 

och smal kopplat till olika ätstörningar. Ett exempel på en bildtext till kvinnan i den röda 

klädningen såg ut följande: ”Önskan att vara bättre, snyggare, smalare och mer framgångsrik än 

den man är kan leda till att man börjar kontrollera och registrera sin kost på ett onaturligt sätt” 

(Andersson & Tedin, 2008, s. 109). Vanliga bildtexter kopplad till anorexia nervosa och bulimia 

nervosa kunde se ut följande: ”Sjukdomen är vanligare hos kvinnor än hos män. Det uppskattas 

att 1 av 100 flickor och kvinnor i åldrarna 13 – 30 år är drabbade (ca 10 procent utgörs av män)” 

(Andersson & Thedin, 2008, s. 110). Ett citat kopplat till ätstörningen Bulimia Nervosa: ”Bullimi 

är vanligare än anorexi och drabbar ungefär 2 av 100 kvinnor mellan 13 och 30 år. I Sverige 

drabbas nästan uteslutande bara kvinnor” (Ibid.).  
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(Paulsson & Svalner, 2011, s. 185) (Andersson & Tedin, 2008, s. 190) 

Mannen existerade inte i någon av bilderna till denna rubrik. Han nämndes ibland i texten (se 

ovan) för att visa hur få män som drabbas av ätstörningar. Kvinnan existerade betydligt mer 

frekvent. Det framställdes att en kvinna får ätstörningar när försöket att nå den fysiskt attraktiva 

idealkvinnan gått för långt. Detta framställande av kvinnan gjorde henne till det svagare könet, ett 

så kallat A-a förhållande till mannen.  

Naturmötesdiskursen 

Inom naturmötesdiskursen visades 19 bilder på män där nio av dessa bilder illustrerade mannen 

tillsammans med kvinnan. 

Mannen framställdes inom denna diskurs som en överlevare som klarade av och trivdes i 

naturen. Bilderna visade hur mannen överlevde i naturen genom att göra egen mat i kokkärl, 

övernatta i tält och vandra i höga berg.  Några bilder satte även mannens klädsel och utrustning i 

fokus, då detta var viktigt då man befann sig i naturen. En bild visade en man som harmoniskt låg 

på klipporna och njöt i solen.  

Kvinnan illustrerades på 17 bilder där hon på nio av dessa vistades tillsammans med mannen.  

Kvinnan framställdes inom denna diskurs som en överlevare som trivdes i naturen. Några bilder 

visade när kvinnan tältade, vandrade och åkte långfärdsskridskor. Det förekom även bilder på 

kvinnan då hon packat sin ryggsäck och gjort sig redo för en vistelse i naturen. Det fanns även ett 

mönster på tre bilder som visade kvinnan som sökte en inre harmoni i naturen, oftast på en 

strand, vid ett vattendrag eller med en fin utsikt över en sjö.  

Det utmärkande med denna diskurs var att den skiljde sig från de andra diskurserna, då den 

bestod av många (nio stycken) bilder där kvinnor och män tillsammans visades på bild. De 

utförde dessutom samma aktiviteter i naturen och på samma sätt. Texter tillhörande dessa bilder 

talade ofta om att ”Naturen finns där för oss alla, ung som gammal, tränad som otränad” 

(Andersson & Tedin, 2008 s. 172). Detta visades på fem bilder där både män och kvinnor fanns 

med och utförde stillsamma och lugna aktiviteter tillsammans, genom exempelvis paddling, 

långfärdsskridskor och längdskidor. Det fanns även fyra bilder som visade när kvinnan och 

mannen lagade mat, tältade och vandrade i naturen tillsammans.  

 

 

 

 

(Johansson, 2012, s. 148)  (Andersson & Tedin, 2008, s. 173) 
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Eftersom mannen och kvinnan i denna diskurs gjorde samma saker på samma sätt och ofta 

var tillsammans på bilderna, kunde mannen inte ses som norm, vilket gör det svårt att använda 

Hirdmans formler till naturmötesdiskursen.  

Kroppsupplevelsediskursen 

Sju bilder visade mannen tillhörande denna diskurs. En bild visade män som använde sig av 

kampsport samtidigt som de rörde sig till musik. En annan bild visade män som dansade 

breakdance, där en av dem dansade på sitt huvud. På den tredje bilden stod mannen och slog på 

sin stora trumma, samtidigt som han gick framåt. En fjärde bild visade en pojke som gjorde en 

sparkrörelse där han befann i luften. En bild visade även Michael Jackson där han förknippades 

med rörelsen ”moonwalk”. Bildtexten till denna bild utgick från vad Jackson sagt i samband med 

en intervju: ”Moonwalk var från början ett steg i breakdance som ungdomar hade skapat när de 

dansade i gatuhörnen i ghettot… Jag hade lärt mig stegen av tre grabbar” (Paulsson & Svalner, s. 

121). Dessa bilder visade ett mönster då männen utförde ”coola” och ”fartfyllda” rörelser till 

musik. Utöver dessa bilder visades även en bild då en man sitter och utförde yoga vid en strand. 

En sista bild visade tre personer, två av dem killar och den tredje går inte kön att urskilja. De 

utförde tillsammans en modern dans.  

Kvinnan framställdes i sju bilder inom kroppsupplevelsediskursen. Inom denna diskurs fanns 

det ett mönster där kvinnan utförde yoga, där hon antingen mediterade utomhus vid ett stillsamt 

vattendrag eller i en träningslokal inomhus. Två bilder visade kvinnan som balettdansös då hon 

utförde en graciös rörelse.   

 

 

 

 

 

 

(Paulsson & Svalner, 2011, s. 124) (Ibid., s. 122) 

Inom kroppsupplevelsediskursen utförde mannen ”coola” och ”fartfyllda” rörelser medan 

kvinnan dansade balett. Detta kan förklaras som ett A-B förhållande då både kvinnan och 

mannen utförde samma aktivitet men på olika sätt. Kvinnan utförde mer meditativa övningar än 

mannen vilket kan tolkas som att kvinnan var mer psykiskt svag än mannen, vilket förklaras 

utifrån ett A-a förhållande. 
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Resultat avsnitt 2 

Fysiologidiskursen  

 

Denna diskurs är bred, därför har ett val att göra en uppdelning av denna i tre olika teman 

(träning, anatomi och kost) vilka går att utskilja från läroböckerna, för att kunna hålla en grundlig 

analys av resultatet utan att komplicera innehållet. Dessa representerar innehållet av resultaten 

som funnits i materialet. Det sammanlagda antalet bilder är 74 stycken, varav 32 bilder är av 

kvinnor och 42 stycken av männen. 

Träning:  

Inom ramen av detta temas innehåll kopplas tester, tävling och träning. Mannen inom denna del 

representeras i allmänhet till styrketräning, där han ofta är väldigt muskulös och tränar med fria 

vikter.  Mannen representerar också alla fystester i läroböckerna, som till exempel maximal 

syreupptagningsförmåga Mannen representeras också oftast i tävlingssammanhang vid till 

exempel den anaeroba förmågan diskuteras.  

Kvinnans representation inom denna diskurs står i största avseende till allsidig träning, träning 

med sin egen kroppsvikt samt jogging i natur. Ord som nämns i bildtexterna är bland annat 

skonsam träning samt vikten vid allsidig träning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Andersson & Tedin, 2008, s.66)          (Andersson & Tedin, 2008, s. 68)  

 

Detta temats tolkning har sin formel inom A-a. Detta eftersom kvinnan inte förekommer i 

tävlingssammanhang vilket mannen gör, eller inte heller för maximala tester. Detta leder till att 

mannen kan ses som det starkare könet, eftersom tävlingar och tunga tester är kopplade till 

tävlings idrotter på högre nivå. Kvinnan däremot representeras som svagare eftersom hon vid sin 

träning oftast använder sin egen kroppsvikt som motstånd. Ordet skonsam är också ett 

avgörande ord för tillhörigheten till genus formel, genom detta resonemang menas att denna 

diskurs/deldiskurs bör till höra A-a formeln, eftersom mannen i detta sammanhang är komplett 
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och får tävla och kvinnan inte lika komplett och svagare och bör därför hålla sig till skonsam och 

allsidig träning. 

Anatomi:  

Det anatomiska temat av diskursen består främst av bilder av skelett och muskler. Inom detta 

tema är mannen det enda representerade könet, då de anatomiska bilderna endast visar manligt 

skelett med och utan muskler. 

 

 

 

  

 

 

(Andersson & Tedin, 2008, s.32) 

 

Som till synes i läroböckerna uteblir kvinnan helt från denna diskurs, vilket tolkats utifrån 

ramen av Hirdmans formler att kvinnan anses som icke närvarande. Orsaken till detta kan vara 

att mannen ses som normen för människans anatomi, framförallt gällande muskulaturen eftersom 

det endast är mannens kropp som visas genom bilder. Utifrån denna aspekt får diskursen sin 

tillhörighet inom A- icke A formeln eftersom kvinnan uteblivit inom detta tema. 

Kost: 

Vid kost temat är det däremot kvinnan som är det främsta könet som representeras. Fokus vid 

kost är att äta allsidig kost och få i sig alla vitaminer och mineraler men även vikten att få i sig rätt 

mängd av kolhydrater, proteiner, fetter och så vidare. Balansen mellan kost, vila och träning är 

viktig, vikten av en god vätskebalans som är en del av detta är enbart representerad av kvinnan då 

det funnits bilder där kvinnan dricker vatten och vätskansbetydelse för kroppen. De enda 

sammanhangen där mannen förekommit var vid en hamburgarätartävling (vilken inte har en 

tydlig koppling till idrottssammanhang utan kanske ses mer som en tävling), men även vikten av 

att äta för att orka prestera vid träning och tävling. 
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Bild s. 25 (Johansson, 2012,s.25)                                             (Ibid. s. 18)  

 

I detta temat till skillnad från det föregående förekommer kvinnan i större utsträckning än 

mannen. Kvinnan representerar en mer omhändertagande roll, av framförallt sig själv. Dennas 

formel anses ha sin tillhörighet i A-a, eftersom mannen inte uteblir helt från sammanhanget. 

 Den sammantagna bilden av denna diskurs är att kvinnan står för vissa komponenter som 

inte mannen gör och tvärtom. Eftersom kvinnan utebliver från tävlingssammanhang och de 

anatomiska delarna, det vill säga anatomin inte presenteras genom en kvinna, denna diskurs står 

för A-icke A formeln inom anatomin, helt enkelt att kvinnan uteblir. Men en vidareutveckling 

skulle vara att hävda ett den generella formeln inom diskursen skulle vara A-a, då kvinnan finns 

representerad men inte på samma aspekter som mannen. Hon utelämnas inom tävlingsaspekten 

och anatomiaspekten men finns med vid träning samt kost som även är viktiga inom diskursen. 

 

Social fostrandiskursen 

Inom denna diskurs hittades sammanlagt 19 bilder, av dessa bilder förkom tio bilder av män och 

åtta bilder av kvinnor samt en bild där båda könen är representerade. 

Männen representeras främst som att aktivera sig tillsammans i grupp när det gäller lagidrotter, 

detta rör sig främst om bilder där män värmer upp tillsammans och idrottar tillsammans med 

vinklingen att samarbete med gör en starkare. Konkret exempel på detta är en bild av en 

dragkamp där meningen är att samordnade krafter är bäst samt en bild av klättring där männen 

har hand om varandras säkerhet. 

Kvinnorna tycks förekomma vid sammanhang där de hjälper varandra eller tränar tillsammans 

(aerobics och spinning) vinklingen är dock inte mot samarbete då bildtexterna menar att detta 

bygger upp ett socialt nätverk som leder till ett bättre välbefinnande. 

 

 

 

 

 

 

 (Johansson, 2012, s.121)                                             (Ibid. s.41)  

 

Mannen inom diskursen står för samarbete för säkerhets skäl samt styrkan av samordnad kraft 

medan kvinnans sociala nätverk vid träning är till för att bygga upp ett välbefinnande. Dessa två 

kön representeras inom två skilda aspekter inom diskursen därför en koppling till genusformeln 

A-B, då denna diskurs som tidigare nämnt representerar två skilda vinklar av könen och kan 
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därför också kopplas till denna formel med två skilda kön. Denna kan även tolkas vara en A-a då 

anses kvinnan inte är en komplett man och därför inte klarar av samma aspekter som mannen. 

Därför representeras inte kvinnan i idrottssammanhang då hon inte klarar av detta utan endast 

det grundliga inom diskursen. 

Stress-, avslappning- och rehabiliteringdiskursen 

Detta är en diskurs vilken har skapats utifrån det som saknats inom Quennerstedts diskurser. Av 

det material som funnits i läroböckerna har avsaknaden av dessa tre komponenter inom 

Quennerstedts diskurser varit tydlig, därför har valet att skapa en egen diskurs ansetts som 

nödvändig. Denna diskurs har till avseende att behandla stress, avslappning och rehabilitering av 

bland annat skador.  Inom ramen för denna diskurs har 14 bilder funnits varav tio stycken 

representerar kvinnor och tre bilder på män samt en bild som representerar de båda könen. 

Männen inom denna diskurs representeras inom negativ stress på arbetsplats, man med 

hundar vilken har kontexten att djur bidrar med glädje och avkoppling för människan samt män 

utför yoga/meditation vilken hänvisar till mental och fysisk avkoppling. 

Kvinnan däremot representeras inom flest områden inom denna diskurs såsom: Avkoppling 

genom jogging och att skida tillsammans och småprata. Rehabilitering av skador i bassäng, 

balansplatta och massage. Stress/avstressning genom socialt umgänge, avslappning och 

meditation. 

 

-  

 

 

 

(Andersson & Tedin, 2008, s.88)                         (Ibid. s.187) 

 

Denna diskurs innehåller fler bilder av kvinnor än av män, mer än dubbelt så många. 

Skillnaderna vid förekomsten av bilderna kan ses till hur och vad de representerar. Kvinnan 

förekommer inte inom något negativ sammanhang medan mannen representerar den negativa 

stressen både genom bild och text. Kvinnan framstår som en individ vid stort behov av andra 

individer (social) medan mannen inte framkommer i sammanhang som med socialt behov av 

andra individer. Denna diskurs kan återigen kopplas till A-a formeln, där mannen är stark och 

självständig och kvinnan den svaga och beroende. 
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Motorikdiskursen  

Denna diskurs sammankopplad med de andra diskurserna, den representeras undantagsvis för sig 

själv. Fokus vid denna diskurs är de grundmotoriska formerna det vill säga: hoppa, klättra, krypa 

och så vidare. Denna diskurs inrymmer elva bilder varav tre stycken representerar kvinnor och 

sju bilder av män samt en bild som representerar både kvinnor och män. 

Männens bilder är starkt kopplande till idrott och består främst av exempelvis hopp vid 

basketspel, öga-hand motorik vid beachvolley, kast och hopp vid handboll men även vid andra 

tungt fysiska moment som dragkamp, klättring, parkour (där flera motoriska moment är 

sammanslagna till en idrott) och den militäriska Ling gymnastiken vilken innehåller klättring. 

Kvinnans bilder är mer blandade med både kopplingar till idrott och träning. De presenteras 

inom bland annat utförsåkning (armar, ben, kroppskontroll och balans), ”hopp och spring” 

stärker skelettet, utomhusträning samt allsidighet med X-hopp i fokus. 

 

 

 

 

 

 

 

 (Andersson & Tedin, 2008, s.52)                   (Ibid. s. 57) 

 

Även denna diskurs visar mannen och kvinnan som två skilda arter. Mannen framställs som 

den idrottsliga med bilderna som är av idrottslig bakgrund bestående av motoriska moment och 

texter. Dessa motoriska moment är inte av avseende för vad detta gör för kroppen utan är en del 

av rörelsemönster för en viss idrott. Kvinnan däremot framställs utifrån andra aspekter inom 

diskursen som är mer typiskt kopplat till motoriska egenskaper som hänvisar till vikten av 

motorisk träning för allsidighet, exempelvis att hopp och spring förstärker skelettet. Utifrån detta 

har tillhörandet av denna diskurs bestått av flera formler utifrån vilket synsätt man har för 

avseende men valet. I detta fall anses A-B formeln vara det mest korrekta, då dessa tolkats som 

två särartade kön där han står för det kompletta, då mannen kan nyttja sina motoriska färdigheter 

i samband med andra medan kvinnan tränar den grundliga motoriken i avseende för att stärka 

kroppen. 

 

Idrottsdiskursen 

Denna diskurs vilket till titeln vara en av de större diskurserna men det har dock inte gått att 

finna vid stor utsträckning och rör sig endast av nio bilder. 
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Mannen är det mest representerade könet, då sex av dessa nio bilder är av män vid denna 

diskurs. Två av dessa bilder representerar män som övar start vid friidrottsammanhang, 

fotbollsspel där träningen av olika färdigheter är av fokus (teknik och färdighet) och även vid 

parkour där bildtexten nämner vikten av teknikträning. 

Kvinna representeras vid utförsåkning då träningen av koordination och teknik även nämns, 

passningsövning i basket men även vid teknik och färdighet av armbrytning. 

 

 

 

 

 

 (Bergström & Larsson, 2007, s.21)              (Johansson, 2012, s.77) 

 

Mannen inom denna diskurs är överrepresenterad, sex av de sammanlagda nio bilderna är av 

män dessa när han tränar en viss aktivitet. Denna diskurs säger inte mycket om vilken 

genusformel den bör tillhöra. Eftersom aktiviteten skiljer sig men inte är typiskt köns benämnd. 

Men eftersom de aktiviteter som mannen nämns inom hänvisas tillhörigheten ligga på A-a, då 

kvinnan är underpresterad och presenterad i idrotter där hennes prestation inte har något att göra 

med ett lag eller dylikt. 

 

 

 

Kommentar till diskursernas framträdande 

Dessa olika diskurser har olika stort utrymme i läroböckerna. Som kan överskådas ovan och även 

nedan i tabellen är förekomsten olika stora. Exempelvis fysiologidiskursen framställs flitigt och på 

många olika vis, vilket har lett till att den blivit uppdelad i tre olika teman som den framkommer 

inom (träning, anatomi och kost). Jämförs denna med exempelvis idrottsdiskuren inom såväl 

förekomst av bild, bildtext och innehåll så kan stora skillnader fram skiljas och på så sätt få en 

förståelse varför fysiologidiskursen fått mest utrymme. 
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Sammanfattning av resultatanalys 

Tabell. Antalet bilder inom diskurserna 

Diskurs	 Antal	bilder Män Kvinnor Båda	könen

Aktivitets 67 33 34 0

Risk 56 29 27 0

Naturmöte 35 19 17 9

Kroppsupp. 14 7 7 0

Moralisering 0 0 0 0
Fysiologi 74 42 32 0

Idrott	 9 6 3 0

Motorik 11 7 3 0

Socialfostran 19 10 8 1
S-A-R 14 3 10 1

Hygien 0 0 0 0

Sammanlagt: 299 156 141 11  

 

Tabellen ovan visar antalet bilder av kvinnor och män, bilder där de båda könen är närvarande 

samt det sammanlagda antalet bilder för de olika diskurserna (Andersson & Thedin, 2009, 

Bergström & Larsson, 2007, Johansson, 2012, Paulsson & Svalner, 2011). 

Resultatet visade ett mönster av att kvinnan oftast framställdes inom A-a formeln, då det var 

den formel som förekom i störst utsträckning inom de olika diskurserna. Denna formels 

innebörd var att mannen sågs norm och kvinnan som en sämre version av mannen. Detta 

framkom genom att kvinnan framställdes som att hon till exempel hade sämre ergonomisk 

hållning, drabbades oftare av ätstörningar och var sämre på att hantera droger än mannen.  

Andra formler som A-B formeln förekom även i studien, vilket innebar en särskiljande syn på 

mannen och kvinnan. Denna har i förklarande syfte att mannen är en art och kvinnan en annan. 

Denna formel sågs inom motorik- och kroppsupplevelsediskursen, där mäns och kvinnors bilder 

var separerade från varandra till följd av olika motoriska rörelser. Ett exempel på detta var att 

kvinnor och män utförde samma dansstil fast på olika sätt. Denna formel sågs även inom 

aktivitetsdiskursen där mannen och kvinnan, genom bilder och bildtexters inställning till aktivitet, 

framställdes på olika sätt. Mannen sågs som en person som utförde aktivitet i syfte för prestation 

och resultat medan kvinnan tränade av sociala och hälsomässiga anledningar.  

 Formeln A – icke a var den minst synliga inom ramen av denna studie. Denna formel innebar 

att kvinnan inte var synlig eller närvarande och den förekom en gång i denna studies 
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anatomiavsnitt, vilket rör bilder av den mänskliga kroppens anatomi. Bilderna illustrerade skelett 

och muskler, som endast porträtterade den manliga kroppen. Av detta kunde slutsatsen dras att 

mannen sågs som norm.  

Naturmötesdiskursen samt den del inom aktivitetsdiskursen som berörde elitidrottare var inte 

tillämpbara i Hirdmans formler. 
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Diskussion 

Nedan kommer en diskussion utifrån studiens resultat och analys kopplat till studiens bakgrund, 

tidigare forskning och teori att äga rum. För att strukturera upp diskussionen på ett tydligt sätt 

har en indelning i fyra teman gjorts. I tema ett diskuteras studiens första frågeställning om 

mannen och kvinnans utrymme. Under tema två diskuteras resultatet kring denna studies 

frågeställning om mannen och kvinnans framställning. Denna diskussion utgår ifrån Hirdmans 

genusformler som varit denna studies analysverktyg. I tema tre diskuteras resultat som inte gick 

analysera utifrån Hirdmans genusformler där naturmötesdiskursen kommer att vara i fokus för 

diskussionen. Tema fyra diskuteras studiens resultat i förhållande till pedagogiska konsekvenser, 

genus kan ha i undervisnings sammanhang.  

Mannen och kvinnans utrymme 

De nio olika diskurserna kunde kopplas till 299 bilder, där 141 av dessa bilder representerade 

kvinnor medan 156 bilder representerade män. 11 bilder presenterade de båda könen tillsammans 

och därmed var både mannen och kvinnan inkluderade i läroböckerna. Detta överensstämmer 

med Widding och Berges (2006) studie, som undersökte genus i läroböcker inom biologi, 

samhällskunskap, historia och religion, där resultatet visade att både mannen och kvinnan fanns 

representerade i det undersökta källmaterialet.  

Det fanns en total skillnad på 15 bilder mellan mannen och kvinnan, där mannen förekom på 

fler bilder än kvinnan och därmed fick ett större utrymme. Detta resultat stämmer överens med 

Ohlanders (2010) och von Wrights (1999) resultat som visar att mannen får större utrymme än 

kvinnan i de undersökta läromedlen. En skillnad på Olanders (2010) resultat, jämfört med 

resultatet i föreliggande studie, var att mannen i hennes studie fick ett betydligt större utrymme i 

läromedlen inom historia. Utifrån denna jämförelse kan det därmed tolkas positivt att läroböcker 

i idrott och hälsa ger kvinnan ett större utrymme, än vad läroböcker i historia gör. Ur ett 

jämställdhetsperspektiv är det dock ändå att anse negativt att mannen var mer frekvent 

förekommande än kvinnan i läromedlen inom idrott och hälsa. Fördelningen mellan bilder på 

mannen och kvinnan borde, utifrån detta perspektiv, egentligen varit lika.  

Mannens och kvinnans framställning  

Illustrationerna av kvinnan i läroböckerna var i stor utsträckning positivt betingade, då hon bland 

annat framställdes som en aktiv person som utförde många olika aktiviteter för att ta hand om sin 

hälsa och det fanns ingen bild framställde kvinnan som överviktig. Hon hade även en generellt 

bra ergonomisk hållning och illustrerades som en omhändertagande person. När kvinnan ställdes 

i relation till mannen (A) blev dock hennes framställning problematisk.  
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Björnssons (2005) studie visade att fysisk styrka är en egenskap som i dagens samhälle är 

förknippat med mannen. Denna egenskap bekräftades i denna studie inom formeln A-icke a och 

A-a. Mannen framställdes, i förhållande till dessa formler, som en muskulös och vältränad person 

och var den som fick utgöra exempel när muskler skulle beskrivas. Kvinnan existerade inte (icke-

A) som exempelfigur i fysiologidiskursen då kroppens muskler eller fysiologiska kapacitet 

förklarades. När det gällde styrketräning som metod för att få en bättre hälsa, fanns kvinnan 

representerad. I förhållande till mannen (A) framställdes dock kvinnan i läroböckerna som en 

fysiskt svag person, då hon tränade försiktigt och allsidigt för att skona kroppen och undvika 

skador (a).  

Inom A-a formeln framställdes mannen även som en psykisk stark och självständig person. 

Detta då han framställdes på bild som att han klarade av använda droger, även om droger inte 

framställdes som något bra. Han drabbades ytterst sällan av ätstörningar. Kvinnan framställdes i 

förhållande till detta som psykiskt svag då hon inte klarade av droger. Det fanns även en risk att 

kvinnan skulle drabbas av ätstörningar som anorexia nervosa och bulimia nervosa när hon 

försökte uppnå det kvinnliga idealet. Utifrån denna studies resultat är det intressant att kvinnan 

först beskrivs som att ha hög risk att drabbas av ätstörningar, och sedan redovisas hur få procent 

av män som drabbas av ätstörningar. En sådan framställning riskerar att eleverna identifierar och 

förknippar ätstörningar med kvinnan. Denna negativa framställning av kvinnan är inget nytt utan 

kan kopplas till forskaren Bengs (2004) studie. Hon menar att kvinnans kropp inom media oftare 

framställs som ett problem än mannens. Kvinnans mentala träning framställs även som en 

nödvändighet för att klara av emotionella problem som oro och ångest, medan mannens 

emotionella problem förknippas med arbete och sitt förhållande till kvinnan. Varför är det 

intressant att veta hur många flickor respektive pojkar som drabbas av ätstörningar? Varför inte 

använda exempeltexter med procenträkning om ätstörningar med könsneutrala ord som 

ungdomar? Detta skulle med större sannolikhet göra att eleverna tolkade texten som mer 

könsneutral utan att lära sig att ätstörningar är förknippat med något kvinnligt. 

Inom A-B formeln ses kvinnan och mannen som två olika arter. Detta framkom i 

resultatanalysen kopplat till aktivitet. Oavsett om det var i motions-, kroppsupplevelse- eller 

tävlingssammanhang framställdes mannen som fokuserad samt resultat- och prestationsinriktad. 

Han utförde fartfyllda och coola rörelser, framförallt vid dans. Det fanns även exempel på 

elitidrottskvinnan som framställdes som resultat- och prestationsinriktad, men den vanligaste 

bilden av kvinnan i detta sammanhang var dock att hon fokuserade på träning för god hälsa, 

istället för tävling och prestation. Detta resultat speglar delvis att 1800-talets tankar om den 

idrottsliga mannen och kvinnan lever kvar, där mannen kopplas till tävling och prestation. 

Kvinnan tränade för två syften, dels att göra henne vackrare och dels för att förbättra hennes 

hälsa (Nilsson, 1993 & Tolvhed, 2008). Denna framställning av mannen och kvinnan kan även 

kopplas till Grahns (2008) studie. Hon menade att mannen framställdes som den idrottande 

mannen medan kvinnan framställdes som den flickiga flickan och elitidrottsflickan. Den flickiga 
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flickan framställdes som en person som tränade lagom mycket och ofta av sociala och 

utseendemässiga anledningar.  

Ett annat exempel inom denna formel (A-B) var då mannen framställdes som modig och med 

risktagande egenskaper. Kvinnan framställdes dock, i förhållande till detta, som en försiktig och 

omhändertagande person som fick ta hand om mannen när han skadade sig (A-B - B-a). Detta 

bekräftas av Connell som beskriver den kulturella synen på mannen och kvinnan, där kvinnan 

beskrivs som omhändertagande och kärleksfull, medan mannen beskrivs som en konsument av 

kvinnans tjänster (Connell, 2009).   

Mannen och kvinnans framställning utanför genusformlerna 

Inom naturmötesdiskursen samt den del inom aktivitetsdiskursen som berörde elitidrottare, 

skiljde sig framställningen av män och kvinnor åt, jämfört med hur könen presenterades i de 

övriga diskurserna. Inom naturmötesdiskursen framställdes kvinnan och mannen på ett liknande 

sätt, det vill säga som överlevare som klarade av och njöt av att vistas i naturen. Detta visades 

genom att kvinnan och mannen ofta illustrerades tillsammans och utförde samma aktiviteter på 

bilderna. Mannen och kvinnan särskildes inte heller i bildtexterna. Det fanns således inget 

genuskontrakt mellan vad som var kvinnligt och manligt inom naturmötesdiskursen. Detta 

bekräftas genom att Hirdmans genusformler inte kunde användas för att tydliggöra hur genus 

skapades, då mannen inte sågs som norm. Istället kan jämställdhetsdiskursen tillämpas, vilket är 

eftersträvansvärt. Det ultimata hade varit om Hirdmans genusformler inte hade kunnat användas 

till någon diskurs i föreliggande studie, vilket hade inneburit att läroböckerna hade tolkats som 

helt jämställda och fria från fördomar om vad som är manligt och kvinnligt. Läroböckerna hade 

då uppfyllt målen för Gy11 gällande jämställdhet, vilket det utifrån denna studie i övrigt inte gör.  

En anledning till att Hirdmans genusformler inte fungerade i naturmötesdiskursen men i alla 

andra diskurser kan bero på Riksidrottsförbundets verksamhet. Historiskt har vi kunnat se att 

idrotten skapades av män och för män och att kvinnor på senare år har fått delta i idrotten men 

anpassa sig efter mannens villkor. Eftersom Riksidrottsförbundet har stor påverkan på ämnet 

idrott och hälsa, har dessa normer och värderingar om manligt och kvinnligt förts vidare till 

ämnet. Eftersom friluftsliv inte ingår i Riksidrottsförbundets organisation och blev sent (Lgr80) 

medtaget som ett mål i kursplanen för idrott och hälsa, är det troligt att friluftslivet inte har eller 

haft dessa normer och värderingar om vad som är manligt och kvinnligt, utan har setts som något 

som är till för både mannen och kvinnan.   

Pedagogiska konsekvenser 

Läromedelsförfattarna reproducerar det synsätt som de fått av samhället, genom till exempel 

media. Författarna bidrar då till att synsättet som finns i samhället, gällande vad som är kvinnligt 

och manligt, överförs till eleverna. Eleverna skapar därmed sin egen sanning om vad som är 
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kvinnligt och manligt. Dessa bilder som läroböckerna skapar/återskapar om kvinnor och män 

kan ses som problematiska eftersom eleverna, utifrån sina läroböcker, får en bild av hur de ska 

vara för att följa normerna och för att undvika att bli sedda som avvikande. Precis som Larsson 

(2012) menar i sin studie, blir detta ett problem då eleverna identifierar sig med en rörelse eller 

idrott som anses vara manlig eller kvinnlig. En undervisningslektion i amerikansk fotboll 

illustrerar ett bra exempel. Detta val av undervisningsinnehåll kommer troligen att leda till att en 

kvinnlig elev undviker att delta i lektionen, då hon identifierar sig som försiktig och ömtålig 

person, vilket kan innebära att hon kan skada sig om hon skulle bli träffad av bollen eller bli 

tacklad av en klasskamrat. En sådan föreställning hos kvinnan är inte biologiskt kopplad, då det 

inte gör mer eller mindre ont om en kille att bli träffad av en boll eller bli tacklad. Denna 

uppfattning om kvinnan skapas genom en föreställning av att kvinnan är ömtålig och mannen är 

aggressiv. Dessa föreställningar skapas (återskapas) genom till exempel läroböcker. Utifrån dessa 

föreställningar är det kanske inte så konstigt att studier (Nu-03) visar att den manliga eleven i 

större utsträckning än flickor tar för sig, deltar mer aktivt och har högre betyg än flickor i ämnet 

idrott och hälsa. 

Ett annat problem med dessa föreställningar är, som även Larsson lyfter i sin studie, att de 

generella föreställningarna om mannen och kvinnan tillämpas i högre grad, än att se till 

individuella skillnader inom könsgruppen. Denna studie och även tidigare forskning (Björnsson, 

2005) har visat att det finns föreställningar om att män är större och starkare än kvinnor och 

dessutom aggressivare, vilket inte är fallet. I verkligheten finns det kvinnor som är starkare och 

mer aggressiva än män. Det speglar därför inte hur verkligheten ser ur. När läroböckerna 

representerar mannen som vältränad är det lätt att först se detta som enbart positivt då det är 

positivt att vara vältränad. Problemet blir dock att det är få manliga elever som kan leva upp till 

detta ideal då långt ifrån alla manliga elever på gymnasieskolan är vältränade. Når den manliga 

eleven inte upp till idealet som vältränad är han således ingen riktig man. Skulle han även vara 

svagare än en kvinna skulle detta, utifrån föreställningen att en riktig man är vältränad, ses som 

ett stort misslyckande. Ett annat exempel skulle kunna vara om en manlig elev drabbades av 

ätstörningen bulimi, som skulle kunna leda till att eleven mår dåligt inte endast på grund av sin 

sjukdom utan även för att denne särskiljer sig från det manliga idealet.  
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Konklusion 

Syftet med föreliggande studie var att, utifrån genusformler och tidigare uppställda diskurser, 

analysera hur genus skapas i läroböcker för ämnet idrott och hälsa.  

Resultatet visade att mannen fick ett större utrymme än kvinnan i läroböckerna för idrott och 

hälsa. Inom de olika diskurserna varierade dock utrymmet för de båda könen i bild och bildtext, 

beroende på diskursen, och kvinnan framställdes i förhållande till mannen på ett negativt sätt, då 

mannen sågs som norm. Undantaget var dock naturmötesdiskursen och de delar i böckerna som 

berörde elitidrottsmän. Kvinnan och mannen framställdes då på ett mer jämställt sätt. 

Friluftslivets utrymme i kursplanen utökades i och med läroplansskiftet (Skolverket, 2011). 

Kanske skulle jämställdheten öka i ämnet idrott och hälsa om undervisningen till större del 

bestod av natur- och friluftsliv.  

Denna studies resultat, av utrymmet och framställningen av mannen och kvinnan, är viktigt 

för att få en bild av hur elever i skolan kan uppfatta mannen och kvinnan, inom ämnet idrott och 

hälsa. Resultatet är även viktigt för att läraren, som har uppdraget att motverka traditionella 

könsmönster och jobba för en jämställd skola, ska kunna förstå vikten av att arbeta mot detta 

mål. Läraren ska också, enligt Gy11:s direktiv, uppmuntra eleverna att utveckla sina intressen, 

utan fördomar om vad som är kvinnligt och manligt. Denna studies förhoppning är att bidra med 

denna kunskap inom läromedel. 

Denna studie kan även ge en bild av vad som måste förbättras inom läroböckerna när det 

gäller genus och kan på så bidragit till att ännu ett steg tagits närmare målet mot en helt jämställd 

skola.  

Forskning om genus i läromedel för idrott och hälsa är liten och det behövs mer forskning 

kring detta ämne. Förslag på fortsatt forskning är att studera i vilken utsträckning och hur lärarna 

i idrott och hälsa använder läroböckerna. NU-03 visade till exempel att elever anser att de har för 

lite kunskap om bland annat friluftsliv och ätstörningar inom ämnet idrott och hälsa.  Därmed 

ligger det ett intresse i att undersöka hur läromedlen används inom idrott och hälsa, om eleverna 

tar del av hela materialet eller om endast specifika delar väljs ut av idrottsläraren. En annan 

intressant aspekt hade även varit att undersöka vad lärarna själva anser om läromedlen.  
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