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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte har varit att undersöka läroböcker i ämnet idrott och hälsa för grund- och 

gymnasieskolan ur ett genusperspektiv. Frågeställningarna är: 

● Hur framställs pojkar och flickor i läroböcker i idrott och hälsa? 

● Finns det motsättningar mellan läroböckerna och läroplanens värdegrund? 

 

Metod 

Studien är en kvantitativ bildanalys samt en kvalitativ textanalys där bilder och texter i 

läroböcker utgör det empiriska materialet vilket har bearbetats utifrån Hirdmans genusteori. 

Urvalet av läroböcker kom att omfatta tre stycken, där en var för grundskolan årskurs 7-9 och 

två för gymnasiet, Idrott 1 & 2. Läroböckerna valdes efter att det gjorts en sökning i Adlibris 

databas på idrott och hälsa, där tre böcker av intresse dök upp.  

 

Resultat 

Resultatet visar att det finns en ojämn fördelning mellan de båda könen, där pojkar är mer 

representerade än flickor. Det finns normer som fortfarande finns kvar från förr där skolans 

värdegrund hamnar i skymundan och där jämlikhetskravet inte nås. Bildanalysen visar detta 

bland annat genom att det endast var flickor som var klädda i badkläder på bild. Pojkar och 

flickor framställs ofta i stereotypa könsroller och således framställs de på olika sätt, 

exempelvis som att flickor inte tycker om tävlingsmomentet i idrotter, medan detta i 

pojkarnas fall driver dem till att idrotta. I delar av läroböckerna är det dock könsneutralt vilket 

är framträdande i textanalysen.  

 

Slutsats 

I läroböckerna råder det inte jämställdhet mellan flickor och pojkar, då pojkarna är 

överrepresenterade. Således finns där en motsättning mellan läroböckernas utformning och 

skolans värdegrund som den kommer i uttyck i läroplanerna för grund- och gymnasieskolan. 

Textanalysen visar att det i böckerna finns en dikotomi mellan könen, och att gamla 

föreställningar om vad som anses vara manligt och kvinnligt fortfarande råder. Böckerna visar 

även på att idrottens historia i stor utsträckning lever kvar, hur idrotten har styrts av män och 

varit skapad för män, och att kvinnorna kommit i andra hand. 
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1 Inledning 

 
 

1.1 Introduktion 

 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet 

mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta 

och förmedla [---]. Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom 

kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet. (Lgr11, s. 7) 

 

Så inleds avsnittet om skolans värdegrund och uppdrag i Lgr11. Detta innebär att skolans 

arbete ska utgå från ett normkritiskt synsätt och främja förståelsen för andra människor. All 

typ av kränkande behandling ska aktivt motverkas. (Skolverket 2011, s. 7) Samma skrivning 

finns i Lgy11 (Skolverket 2011, s.5). Rent konkret ska denna bland annat utmynna i att 

lärarkåren ska arbeta med genus, jämställdhet och att se individen framför könet. Lärarnas 

arbete med en normkritisk pedagogik växte fram under 2000-talet då Sveriges regering ansåg 

att arbetet med jämställdhet var av betydelse på grund av hur framförallt kvinnor framställdes 

i reklam (Lundquist Wanneberg 2011). Ordet genus används för att förstå hur manligt eller 

kvinnligt skapas och ses som det kulturellt eller socialt skapade könet (Nationella sekretariet 

för genusforsking 2018-04-08). Lundquist Wanneberg menar att idrott tidigare varit 

mansdominerad men har blivit mer öppen för kvinnligt deltagande, både som utövare men 

också i chefspositioner och andra roller. Det är dock en lång väg kvar att gå innan 

jämställdhet inom föreningsidrotten är ett faktum (2011). För att jämställdhet ska kunna 

uppnås måste normen synliggöras och diskuteras.  

 

Norm innebär att vara på ett föreskrivet sätt. Att ha ett normkritiskt synsätt innebär således att 

det som är ett socialt godtagbart beteende ifrågasätts och blir belyst istället för att belysa det 

som anses vara avvikande från normen (Nationella sekretariet för genusforsking 2018-04-08). 

För att kunna vara normkritisk behövs också en förståelse för hur genus skapas. Genus skapas 

utifrån föräldrarnas omvårdnad, samhällets rådande normer och via muntlig kommunikation. 

Men som nämnts skapas genus också utifrån hur vi blir bemötta av vår omgivning och 

samhällets förväntningar. Vidare är det när normen blir synlig som den kan ifrågasättas. 

(Elmeroth 2012, s. 31 ff.)  
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I relation till läroplanens värdegrund är det intressant att titta på hur undervisningen i svensk 

skola ser ut när det kommer till genus och normer. I den här studien kommer vi därför att 

undersöka läroböcker i idrott och hälsa ur ett genusperspektiv. 

1.2 Forskningsläge 

Då det inte finns mycket forskning kring läroböcker i ämnet idrott och hälsa ur ett 

genusperspektiv har vi vidgat sökområdet till att även innefatta studier om genus i 

föreningsidrotten, i skolan samt i läroböcker i andra ämnen. Att föreningsidrotten ingår i 

forskningsläget beror på dess inverkan på ämnet idrott och hälsa. Desto mer forskning finns 

det inom läroböcker i andra ämnen, som historia och samhällskunskap. Därför har vi valt att 

ta med även dessa i forskningsläget.  

1.2.1 Genus i föreningsidrotten 

Att idrotten påverkade fostrandet av barn blev allt tydligare under 1960-talet. I samband med 

detta blev intresset för humanistisk, pedagogisk och samhällsvetenskaplig idrottsforskning 

större. Det resulterade i att två centrala teman växte fram: könsskillnader och kön. I många 

doktorsavhandlingar relaterade till idrottsforskning på 1970-talet, diskuterades problemen 

med kön. Idrott och föreningsidrotten beskrevs i dessa utifrån ett könsperspektiv, det vill säga 

deskriptivt. År 1989 kom den första feministiska idrottsavhandlingen Har kvinnorna en 

sportslig chans?, av Eva Olofsson. (Riksidrottsförbundet 2003, s. 8) Syftet med denna var att 

ge en bild av och beskriva villkoren för kvinnors deltagande i idrott. Det vill säga hur regler 

mellan kvinnor och män var uppställt av Riksidrottsförbundet och deras 

medlemsorganisationer. Reglerna har handlat om vad män och kvinnor får eller inte får göra. 

Olofsson beskriver idrottens genussystem på följande sätt, “idrotten har skapats av och för 

män och dessutom beskrivits av män.” Olofsson visar på att kvinnornas deltagande i 

föreningsidrotten bestämdes utifrån männens premisser. (1989, s. 76 f.) 

 

Larsson belyser Olofssons påverkan på föreningsidrotten i sin forskningsgenomgång (2005). 

Larsson förklarar att kvinnoidrotten ignorerades av Riksidrottsförbundet under 1900-talets 

första hälft. Med stöd från dåtidens forskning och vetenskapliga kunskap, ansåg ledarna i RF 

att tävlingsidrotten var skadlig för kvinnor då den kunde påverka förmågan att föda barn. De 

särskilde på motionsidrott och tävlingsidrott, där den förstnämnda ansågs vara hälsosam och 

hjälpte kvinnor att fysiskt sett bli lämpligare mödrar. Kvinnor bedömdes för veka för att delta 

i tävlingsidrott, både fysiskt men främst mentalt, medan den för männen ansågs förbättra 

deras mentala och moraliska förmågor. (1989, s. 104 f.) 
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Omkring mitten av seklet, det vill säga år 1955-1975, blev antalet kvinnliga idrottsutövare fler 

inom RF-organiserad verksamhet. Antalet kvinnliga utövare gick från 15-35%. Efter detta har 

dock denna siffra bara ökat med någon enstaka procent. RFs intresse för kvinnoidrotten kan 

ses som en strävan efter jämställdhet. Dock har fråvaron av idrottsutövande kvinnor lyst 

igenom i både föreningsidrotten och samhället i flera hundra år. Jämställdhet som begrepp 

användes inte ens i idrottssammanhang förrän på 1980-talet. (1989, s. 105 f.) 

1.2.2 Genus i skolan 

På 1970-talet kunde man genom att studera skolan ur ett genusperspektiv, se att området 

börjat förändras. Öhrn (2002) har funnit tecken på detta i sin studie om könsmönster. Studien 

har två teman: det första är fokuserat på elevers utvecklande av identiteter och relationer. Det 

andra är inriktat på intressen, prestationer och arbetssätt i skolan. Öhrn uppmärksammade att 

förändringen skett i grundskolan och gymnasiet men att det finns problem som kvarstår. 

Under 1990-talet skedde den största förändringen, genom att flickor fick en mer synlig roll i 

klassrummet. Tidigare hade pojkar haft en mer framträdande roll. Prestationerna i skolan där 

flickorna lyckas bättre än pojkar är dock ganska oförändrat. (1989, s. 153 f.) 

 

Begreppet kön används av Larsson för att biologiskt skilja mellan man och kvinna. Könen 

delar inte samma roller gällande exempelvis fortplantning. När Håkan Larsson förklarar 

historiska, sociala och kulturella förutsättningar använder han sig av begreppet genus. 

(Larsson 2012, s. 232).  I en studie fokuserar han på hur eleven påverkas och formas i relation 

till de värderingar och normer som finns inom ämnet idrott och hälsa. Larsson menar att 

ämnet är en samhällsarena, där de olika könen måste följa bestämda normer och 

föreställningar för att anses som manliga respektive kvinnliga. Han menar att mannen och 

kvinnan förknippas med olika idrotter, exempelvis dans för kvinnor och bollspel för män. 

(Ibid, s. 233 f.) Att bestämda normer finns i ämnet idrott och hälsa anser även Björnsson 

(2005). Han visar på att konkurrens, fysisk aktivitet och tävling är associerat med manlighet, 

samt att fysisk uthållighet och styrka historiskt sett och än idag är egenskaper som är 

förknippade med mannen. (s. 40 ff.) Föreställningarna om män och kvinnor blir enligt 

Larsson problematiska, då det som sätts i fokus är generella föreställningar om män och 

kvinnor. Detta istället för att betrakta könsgruppernas individuella skillnader. Larsson anser 

att förutsättningarna för män och kvinnor är olika biologiska och påverkar därför prestationen 

i en viss rörelse eller idrott. Dock hävdar Larsson att det perspektiv som väger tyngst inte är 

det biologiska, utan istället det sociokulturella perspektivet. Det sociokulturella perspektivet 
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handlar om hur kvinnor och män identifierar sig själva utifrån könsroller och dess 

föreställningar. (Larsson 2012, s. 236 ff.).  

 

Larsson, Fagrell och Redelius (2005) betonar att det i idrotten finns delar som uppfattas som 

manligt och kvinnligt, där det manliga är det som uppmärksammas av både lärare och elever. 

Delarna som de lyfter handlar bland annat om att kraven sänks för flickorna i undervisningen, 

men höjs och i viss mån hyllas för pojkarna. Vidare nämner de att det är normerna som måste 

utmanas för att kunna komma till en förändring i undervisningen. Här ingår det att förändra 

innehåll, arbetssätt och bedömningsgrunder i idrottsundervisningen. Dock visar Larsson et al. 

studie att det återstår ett stort arbete för att komma förbi dessa invanda normer och 

föreställningar hos elever och lärare. (s. 26 f.) 

1.2.3 Genus i läroböcker 

Grahn (2008) undersöker hur läroböcker i idrott och hälsa bygger upp föreställningar om 

flickor och pojkar genom text och bilder av idrottare. Syftet med studien var bland annat att 

undersöka hur genus konstrueras i läroböcker som används för att utbilda ungdomstränare i 

olika idrotter. Grahn tar upp att det hittills funnits en brist på forskning kring genus i officiella 

texter av specialidrottsförbunden. Läroböcker ses som en möjlig källa till att skapa 

föreställningar om kön och synen på flickor och pojkar. Grahn analyserar de 

genuskonstruktioner som läroböcker bidrar till mot en bakgrund av genusordningen i idrotten, 

samt de specifika idrotterna som genusregimer. (ss. 37-42) 

 

Resultatet visar att läroböcker generellt använder sig av uttryck som är könsneutrala för 

utövare när de beskriver idrotten och idrottaren. När utövaren av idrotten beskrivs i termer av 

kön, görs det enligt Grahn på ett sätt som underbygger den manliga normen inom idrotten. I 

vissa fall  presenteras flickor och pojkar som jämlika i delar av text och bilder, men i andra 

delar positioneras den manliga idrottaren som den huvudsakliga idrottaren. Grahns forskning 

visar också på manliga och kvinnliga idrottare särskiljs, och de kvinnliga idrottarna 

presenteras som annorlunda från de manliga. Detta innebär alltså enligt Grahn att mannen 

anses vara grundkönet och att kvinnan enbart är en förändring av mannen.  Beskrivningen av 

flickor och pojkar i puberteten presenteras på olika sätt, där flickor mer ofta är i fokus. Då 

pojkar framställs som oproblematiska/funktionella idrottare är det en manlig prestationsnorm 

som styr framställningen. Flickor och elitidrottsaktiva kvinnor ställs inte bara mot idrottens 

prestationsnorm som männen och pojkarna utan också mot en könsspecifik kvinnlig norm 

som är vägledande för hur en idrottsaktiv flicka ska vara för att också vara en riktig flicka 
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eller kvinna. Detta resulterar i att flickor ofta framställs som problematiska inom idrotten. 

Idrottens genusordning kvarstår i och genom läroböcker, då de skapar en manlig norm och en 

könsspecifik kvinnlig norm. (Grahn 2008, ss. 37-42)  

 

I en annan studie undersöker Berge och Widding (2006) huruvida läroböckerna i skolorna är 

jämställda. De tittade på läroböcker i ämnena historia, religion, biologi/naturkunskap och 

samhällskunskap. Det övergripande svaret från studien var att männen generellt var mer 

representerade, men att de båda könen inte skiljdes åt. Författarna uppmärksammade även att 

böckerna var könsmedvetna i text och bild, och att det fanns kapitel som tog upp genus. 

Resultatet visar även att att kvinnan och mannen framställs på samma sätt, dock förekom 

mannen på fler av bilderna än kvinnan. (ss. 28-41)  

 

Även Ohlanders granskning (2010) visar att bilderna i en lärobok för samhällskunskap lämnar 

mer plats för pojkar och män än för flickor och kvinnor. I en översiktlig beräkning av antalet 

pojkar/män respektive flickor/kvinnor, hamnar siffran på 146 pojkar/män och 92 

flickor/kvinnor. Den ojämlika könsfördelningen i bokens bilder är dock inte det enda 

problemet. Flickorna och pojkarna illustreras också ofta utifrån en könsstereotypisk 

utgångspunkt enligt Ohlander. När läroboken tar upp politik, finns det inte en enda bild på en 

kvinna. Detta leder till att man kan tolka det som att kvinnor inte har någon plats inom 

politiken. Kvinnors inträde i politiken eller kvinnors rösträtt tas inte upp någonstans i boken. 

Det är många sammanhang där boken faller in i traditionella könsroller, där flickor sysslar 

med sådant som anses vara typiskt för flickor. Det finns dock många positiva illustrationer där 

exempelvis flickor berättar att de utövar vissa idrottsaktiviteter som i de allra flesta fall är 

förknippade med pojkar och män. (s. 12 ff.) I samma granskning, men av en annan lärobok i 

samhällskunskap visar att kvinnors namn, i ett kapitel som handlar om hur Sverige styrs, inte 

anges i texten. Den första kvinnan fick en plats i den svenska regeringen 1947. Namnet på 

kvinnan nämns inte i kapitlet, trots att det enligt Ohlander är vida känt att hon hette Karin 

Kock. Det finns även bilder i kapitlet på andra svenska politiker, som exempelvis Annie Lööf, 

Maud Olofsson och Cecilia Stegö Chilo. Ingen av dessa kvinnors namn nämns dock i texten. 

(Ohlander 2010, s. 19) 
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Sammanfattning av forskningsläget 

Forskningsläget visar att det finns skillnader i hur män och kvinnor gestaltas i idrotten och i 

läroböcker. Männen är överrepresenterade i det material som forskningen gjorts på. 

Kvinnorna framställs som annorlunda mot männen. Dock visar studier som är gjorda på 

samhällsorienterade läroböckerna att de båda könen förekommer jämlikt i text, och skiljer sig 

enbart i bildmaterialet där männen är mer förekommande. Detta gör att det blir intressant att 

titta på hur det ser ut i läroböcker i idrott och hälsa. 

1.3 Syfte och frågeställning 

Studiens syfte är att undersöka läroböcker i ämnet idrott och hälsa för grund- och 

gymnasieskolan ur ett genusperspektiv. Frågeställningarna är: 

● Hur framställs pojkar och flickor i läroböcker i idrott och hälsa? 

● Finns det motsättningar mellan läroböckerna och läroplanens värdegrund? 

1.4 Teoretiska utgångspunkter 

Enligt historikern Yvonne Hirdman (2004) finns det ett genussystem. Genussystemet innebär 

att det finns ett nätverk av olika processer, förväntningar, föreställningar och fenomen som 

ger ett visst mönster, regelbundenhet i samhället och ordningsstrukturer. Hirdman påstår att 

det finns två lagar, eller förutsättningar, som gör att man kan prata om dessa olika strukturer: 

isärhållandet mellan det manliga och det kvinnliga samt hierarkin vilken innebär att mannen 

utgör normen. Genussystemet växte fram i samhället då detta blev mer sofistikerat, vilket 

också ledde till att det blir mer differentierat. I och med detta har problematiken med 

isärhållandet vuxit och så har även dess konsekvenser. Isärhållandet av kön gör, enligt 

Hirdman, att mannens norm stärks. (s. 146 ff.) 

 

Vidare förklarar Hirdman att grunden för isärhållandet finns mellan vad som ses som manligt 

och kvinnligt - vilket kan finnas i arbetsdelningen mellan könen. Arbetsdelningen mellan 

könen kan framträda i samhället där det kan finnas förutbestämda normer kring vad man gör 

och vem som gör det vilket resulterar i en slags samhällsorientering. I och med den 

samhällsorienteringen så skapas även makt. I relation till kön, kan det beskrivas som att 

mannen inte kan föda barn och kvinnans uppgift blir enbart barnafödandet. Hirdman menar 

dock inte att detta är männens fel, att isärhållandet skapas på detta sätt, utan snarare att 

isärhållandet är människans medel eller metod för att strukturera och försöka förstå sin 

omgivning. Den ena kan dock inte förtrycka utan den andra och de förtryck som finns skapas 

enligt Hirdman då man bestämmer vad ens medmänniskor är för något. Dessa bestämmelser 
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grundar sig i tre reproduktionsprocesser, dvs. hur systemet opererar och reproducerar i 

samhället: 

- kulturell överlagring (tankefigurer),  

- social integration (institutioner eller arbetsdelning mellan kön) och  

- socialisering (genom direkt inlärning). (Ibid, s. 150 ff.) 

 

Processen kulturell överlagring är enligt Hirdman de många föreställningar som handlar om 

hur en man och en kvinna ska vara, bete sig och hur deras relation ska fungera. 

Föreställningar om att kvinnor och män ska bete sig på ett visst sätt och ägna sig åt skilda 

sysslor ingår här. I skolan kan detta synas exempelvis i valet av slöjd där ett visst kön mer 

ofta anses välja syslöjd i stället för träslöjd. Nästa process kallas för social integration som 

innebär arbetsdelningen mellan könen. Människan formas till att tillhöra olika hierarkier 

genom föreställningar om vad som kännetecknar kvinnor respektive män. Exempelvis kan 

elever på en skola förknippa män i rollen som vaktmästare, och kvinnor i rollen som 

skolsyster. Den sista processen är socialisering och innebär det direkta inlärandet på 

individnivå om vad som är kvinnligt och manligt. I typiska kommentarer som att pojkar inte 

gråter eller att du springer som en flicka, uttrycker vi våra föreställningar om könen. Det är 

dock viktigt att poängtera att kvinnor är minst lika medverkande till reproduktionsprocesserna 

- det handlar om hur de själva ser på vad som är manligt och vad som är kvinnligt. (Ibid) 

 

Vid sidan av genussystemet finns enligt Hirdman också ett genuskontrakt. Genuskontraktet är 

ett osynligt kontrakt om hur män och kvinnor ska vara och hur de ska förhålla sig till 

varandra. Det är enligt Hirdman inte ett kontrakt som skrivs på uppdrag av den starkaste 

parten, utan snarare av den part som har bestämt sin syn på den andra. Genuskontraktet finner 

vi mellan män och kvinnor, som handlar om vad som anses vara manligt eller kvinnligt 

mellan män och kvinnor på en social nivå och mellan man och kvinna på en relationsnivå. 

Således behandlar genuskontraktet hur män och kvinnor ska vara dels mot varandra man mot 

kvinna men också man mot man och kvinna mot kvinna. Det handlar om föreställningar om 

vem som ska förföra vem, vilka redskap som tillhör vem i trädgården, vilka ord som får 

användas av vem etc. (Ibid) 

 

Sammanfattningsvis kommer vi att använda oss av genussystemet och av genuskontraktet 

som verktyg för analysen då vi anser att dessa är av intresse för vår studie givet våra 

frågeställningar. Genom att använda dessa två delar från Hirdmans genusteori finns en 
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möjlighet att se om det i läroböcker finns ett genussystemet som delar flickor och pojkar och 

om det finns en genuskontrakt som stärker de normer om vad som anses manligt eller 

kvinnligt.  

 

  



 

 9 

2 Metod 

Metoden i denna studie består av en kvalitativ textanalys och kvantitativ bildanalys. Detta då 

studiens syfte är att undersöka hur genus gestaltas i läroböcker i ämnet idrott och hälsa för 

både grund- och gymnasieskolan. Text- och bildanalysen utgår från i förväg bestämda 

frågeställningar vilket innebär att studien är problemdriven. (Hassmén & Hassmén 2013, s. 

322 ff.)  

 

Text och bildanalysen bygger på två delar: objektivitet och systematik. Objektiviteten ska 

återfinnas i valet av empiriskt material och systematiken ska återfinnas i kategorisering och 

bearbetning av detta. Att studien genomförs på ett systematiskt sätt kommer leda till att risken 

för att materialet blir vinklat, minskar. (Bryman 2018, s. 357 f.) Textanalysen utgår från de 

koder och teman som tagits fram i samband med att materialet gåtts igenom på en översiktlig 

nivå. Den har utförts på läroböcker för gymnasiet, och innehållet är av sådant material som 

kommunicerar något till någon annan än författaren. På grund av tidsbrist gjordes 

textanalysen enbart på läroböckerna för gymnasiet. Däremot gjordes bildanalysen på samtliga 

tre läroböcker. Därefter analyserades resultatet utifrån Hirdmans genusteori samt utifrån de 

framskrivna värdegrunderna i läroplanerna för grund- och gymnasieskolan. (Hassmén & 

Hassmnén 2013, s. 322) 

2.1 Urval 

Urvalet är de läroböcker som idag finns på marknaden, där den senaste upplagan kommit ut år 

2011 eller senare, de ska även vara skrivna för eleverna. 2011 är valt därför att läroböckerna 

som används ska vara kompatibla med värdegrunden som står framskrivet i de nuvarande 

läroplanerna för grund- och gymnasieskolan. Dessa har även använts som analysverktyg. 

Läroböckerna som kommer undersökas är de som säljs hos Adlibris, som är en av Nordens 

ledande nätbutiker med böcker (Adlibris, 2018-04-23). Genom en sökning på Idrott och hälsa 

i Adlibris databas fick vi fram de tre böcker som fanns inom ämnet. En är för grundskolan 

årskurs 7-9 och två är för Idrott och Hälsa 1 och 2 i gymnasiet. När det kommer till läroplaner 

ingår Lgr11 och Lgy11 i vår studie. Orsaken till detta är att det är dessa som är aktuella idag. 

2.2 Databearbetning 

Innan kodning av bilderna i läroböckerna började, så utformades selektionskriterier, som 

utgjorde vår kodningsmanual, se bilaga 3. Detta för att vi skulle få tydliga riktlinjer för vilka 

bilder som skulle inkluderas i vårt empiriska material. Selektionskriterierna, som är de 
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kriterier som satts upp för det material som ska ingå i studien, skiljer sig åt mellan 

bildanalysen och textanalysen. Både bilderna och texterna bearbetades dock först i sin helhet 

för att vi skulle få en överblick över materialet. Genom detta kunde vi identifiera den data 

som för vår studie ansågs relevant. Detta skedde i samtliga tre läroböcker. (Hassmén & 

Hassmén 2013, s. 324)  

 

Utifrån databearbetningen har koder framträtt som har analyserats med hjälp av Hirdmans 

genusteori. Då bildanalysen är kvantitativ är kodningsschemat annorlunda utformat än 

kodningsschemat för den kvalitativa textanalysen (Ibid, s. 325). Kodningsschemat för 

bildanalysen har fyra olika teman: synlighet, kläder, deltagande och fysisk aktivitet. De teman 

som används i denna studie är valda då de anses vara relevanta för frågeställningarna. Temat 

synlighet är även kopplat till pojkars och flickors klädsel. Även fysisk aktivitet i relation till 

deltagande är av intresse, här kan pojkar och flickor framställas som att de antingen deltar i 

den aktivitet som gestaltas på bild, eller inte. Själva aktiviteten har också varit av intresse, och 

givet ämnet idrott och hälsas innehåll har därför den fysiska aktiviteten belysts. Dessa teman 

har tagits fram utefter de koder som framträtt. Efter att bilderna kodats in i dessa fyra teman 

så har kodningsschemat fyllts med ett resultat som sedan kommit att analyserats med hjälp av 

Hirdmans genusteori.  

 

Textanalysen av läroböckerna utfördes kvalitativt eftersom texter har en kvalitativ natur 

(Hassmén & Hassmén 2013, s. 322). Textanalysen resulterade i teman, som med hjälp av 

Hirdmans genusteori analyserats och problematiserats (Hirdman 2004, s. 146 ff.). De teman 

som framkom var: träning och motion, föreningsidrotten samt risker kopplat till livsstil.  

2.3.1 Textanalys 

Studien har utgått från Hirdmans genussystem och genuskontrakt när texter analyserats i 

läroböckerna. Det innebär att kodningen av texterna sker utifrån olika processer, 

förväntningar eller samhällsstrukturer. Det inbegriper dikotomin av könen, föreställningar om 

manligt och kvinnligt samt en hierarki där den manliga normer eventuellt stärks i texterna. 

(2004, ss. 146-161) Detta har resulterat i tre olika teman: motion och träning, risker kopplat 

till livsstil samt föreningsidrotter.  

Motion och träning 

Motion och träning som inriktar sig på träningsupplägg och olika typer av träningsformer är 

ett av de teman som framkommit vid kodningen av texterna. Detta tema innebär att texter om 
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olika typer av motion och träningsupplägg kan presenteras på olika sätt, där eventuellt 

hierarkin och den manliga normen eller förväntningar på det ena könet kan vara framträdande 

(Ibid, s. 146 ff.). Därför är detta ett tema som vi anser är av intresse för vår frågeställning.  

Risker kopplat till livsstil 

Temat risker kopplat till livsstil innebär att analysen har gjorts på texter om olika livsstilar, 

eventuella risker eller sjukdomar, i läroböckerna. Här kan det som anses vara manligt och det 

som anses vara kvinnligt komma till uttryck genom olika typer av risker eller sjukdomar 

kopplade till olika typer av livsstilar (Ibid. 150 ff.) Att analysera denna typ av text blir därför 

av intresse för studien.  

Föreningsidrotter 

Temat föreningsidrotter innebär att vi tittar på hur män och kvinnor framställs i text som 

handlar om olika idrotter. En idrott kan förväntas vara manlig och då också presenteras enligt 

den manliga normen, en annan idrott kan förväntas vara kvinnlig och därför presenteras enligt 

det som anses vara kvinnligt (Hirdman, s. 150 ff.). Detta gör att detta teman är av intresse för 

vår studie.  

2.3.2 Bildanalys 

Bildanalysen utgår även den från genuskontraktet och genussystemet, dock med andra teman. 

Bilderna som ingått i studien har endast varit av sådan art att det är fotade bilder där vi tydligt 

kunde urskilja könet. Katergoriseringen av bilderna har utgått från ett könsstereotypiskt 

synsätt, detta för att minska risken för att tolka bilderna felaktigt.   

Synlighet 

Utifrån genussystemet, där mannen anses vara norm och högst i hierarkin har vi tittat på hur 

ofta könen representeras på bild i läroböckerna (Hirdman 2004, s. 146 ff.). Detta kan ge en 

indikation på hur läroböckerna arbetar med en jämställd representation av de båda könen. För 

att en bild ska ingå i studien krävs det att könet kan fastställas och att det är ett fotografi, 

således används inga tecknade bilder i vår studie. Totalt har 112 bilder ingått i bildanalysen. 

Beroende på resultat kan vi genom genussystemet analysera den eventuella hierarkin som 

framställs i läroböckerna. 
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Kläder 

Genussystemet innebär att könen hålls isär (Ibid, s. 150 ff.). Isärhållandet mellan könen kan 

skapas med hjälp av kläder, och kan vara ett medel för läroböckerna att förmedla en struktur. 

Varför vi valt att ha med kläder i vår studie beror på att de båda könens kläder kan skilja sig. 

Vi har här valt att utgå från två kategorier: lättklätt och badkläder. Lättklätt innebär att 

personen använder shorts och linne, och badkläder innebär att personen använder ett par 

shorts, en bikini eller en baddräkt.  

Deltagande 

Vad gäller arbetsdelningen mellan de bägge könen finns en maktordning som kan undersökas 

utifrån vem det är som gör vad, enligt Hirdmans genussystem (Ibid). Detta innebär att vi har 

tittat på om könet är aktivt (gör något fysiskt) eller passivt (är oaktiv) i de bilder som ingått i 

studien. Resultatet utifrån detta kan ge information om hur de båda könen presenteras och om 

det finns en skillnad i hur arbetsdelningen ser ut. Det kan finnas indikationer på hur de olika 

könen presenteras när det kommer till olika idrotter eller hur aktiviteterna framställs.  

Fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet innebär att undersöka om det kön som är representerat på bilden utför en 

idrott. Hur könet framställs i idrotter kan också kopplas ihop med deltagandet. Att titta på 

skillnaden mellan dessa kan ge en indikation på hur genussystemet ser ut i 

idrottssammanhang (Ibid).  

2.3 Reliabilitet och validitet 

Reliabiliteten i en kvantitativ studie behandlar följdriktigheten, upprepbarheten och 

pålitligheten. Detta innebär att studien ska kunna genomföras av andra forskare men 

fortfarande få ett liknande resultat. Är det möjligt så anses studien ha en hög reliabilitet 

(Hassmén & Hassmén 2013, s. 136). I studien finns ett kodningsschema, se bilaga 2 och en 

kodningsmanual, se bilaga 3, vilket ökar reliabiliteten. Bilderna som granskas valdes ut efter 

dokumenterade kriterier vilket gör att det underlättar processen för att upprepa studien. Det 

skulle också vara möjligt att upprepa studien för att se om det blivit någon skillnad bakåt eller 

framåt i tiden i det granskade materialet. Gällande validiteten, som behandlar studiens 

faktiska syfte, dvs. att det som sägs ska mätas också är det som mäts, så anses även den vara 

hög i studien.  
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2.4 Etiska överväganden 

Det etiska övervägandet handlar om att forskningen är utförd på ett hederligt sätt och med 

integritet. Forskningen ska följa regler och riktlinjer: ärlighet, öppenhet, ordningsamhet, 

hänsynsfullhet och oväld. Att titta på tidigare forskning innebär att se till att man inte stjäl 

någon annans forskning. I de senare stegen: planering och datainsamling, så valde vi att först 

ställa upp kriterier för urvalet av läroböcker. Detta för att få fram de läroböcker som används i 

störst utsträckning och alltså når flest elever. I databearbetningen har vi valt både en kvalitativ 

och en kvantitativ analysmetod. För att minska risken att förfalska eller frisera data så har vi 

arbetat fram kodningsschema och kodningsmanual som utgör grunden för vår data och 

databearbetning. Detta för att våra egna resonemang ska kunna påverka resultaten som 

presenteras. (Hassmén & Hassmén 2013, s. 383 ff.) 
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3 Resultat 

Resultatet kommer att presentera tre olika delar: textanalysen, bildanalysen samt 

läroplanernas värdegrund. I dessa delar presenteras de teman som tagits fram genom 

databearbetningen.   

3.1 Textanalys 

Textanalysen utgår från temana motion och träning, föreningsidrotten samt risker kopplat till 

livsstil. 

Motion och träning 

I ett avsnitt som handlar om det moderna samhället och hur relationen mellan en fysiskt aktiv 

livsstil i ung ålder också ger en fysiskt aktiv vardag i vuxen ålder framgår det att pojkar är 

mer aktiva än flickor. Detta kan ses som social integration, där pojkar framställs och formas 

till att tillhöra en typ av hierarki som i detta fall handlar om att pojkar är mer aktiva än flickor 

och att flickor är mindre aktiva än pojkar. Läroboken nämner dock att det är fler förhållanden 

som spelar in på personens aktivitetsnivå, och nämner där endast sociala, ekonomiska och 

kulturella förhållanden, alltså nämns inte personens kön förrän i nästa mening där författaren 

väljer att trycka på att pojkar är genomgående mer aktiva: “Sociala, ekonomiska och 

kulturella förhållanden spelar också in. Tjänstemän är mer aktiva än arbetare och pojkar är 

genomgående mer aktiva än flickor.” (Andersson & Thedin 2015, s. 14) 

 

Ett kapitel börjar med en text om ”Iron man”, och förklarar hur det första loppet gick till. Här 

nämns inte kvinnor alls, och mannen är i fokus. I det första loppet ställde 15 män upp i 

tävlingen och den som först var i mål var den som blev utnämnd till Iron man. (Paulsson & 

Svalner 2014, s. 61) Att kvinnor inte nämns i den här typen av träningssammanhang stärker 

den manliga normen, detta i och med att mannen och kvinnan särskiljs. Den manliga normen 

blir här att tävla och att bli utnämnd till en man gjord av stål.  

 

Båda avsnitten som nämns ovan visar på den manliga normen vilket sänder ut att man som 

pojke ska gilla att tävla, vara aktiv och sikta mot att bli en man gjord av stål. Att pojkar ska ha 

denna inställning ger ytterligare aspekter genom dikotomin. Uppdelningen av vad som är 

pojkigt och flickigt blir tydligt framträdande. Flickor ska enligt denna manliga norm inte gilla 

att tävla och har ingen möjlighet till att ställa upp i en kvinnlig Iron Man. Genussystemet blir 

starkt framträdande i denna text. 
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Vidare kan genuskontraktet hittas i texten, men då i relation till tillhörande bilder. Exempelvis 

används enbart manliga exempel när det kommer till koordinations-, styrke och 

konditionsträning och endast kvinnor när det kommer till rörlighet och stretch. Förutom det är 

texterna sparsamma på könsbenämningar. En text som handlar om en elevuppgift visar på att 

författarna av läroböckerna aktivt väljer att inte nämna kön: ”Jag jobbar som frisör och står 

upp mest hela dagarna. Dessutom arbetar jag med förhöjda händer och armar under långa 

perioder, vilket gör att jag blir trött i mina axlar. [---]” (Paulsson & Svalner 2014, s. 90). Här 

blir genuskontraktet ifrågasatt, där många i vanliga fall tänkt på ett specifikt kön i relation till 

arbetet. Genom att inte tala om vilket kön det är på den person som utför denna arbetsuppgift 

ger författarna möjligheten att ge läsaren av texten möjligheten att bestämma vem som utför 

arbetet. 

Föreningsidrotten 

I en text som behandlar genus och beskriver hur det ser ut i Sveriges föreningsidrott 

framträder genussystemet såtillvida att män är mer aktiva än kvinnor på grund av 

tävlingsmomentet. Tävlingsmomentet är enligt texten något som är typiskt manligt, och något 

män tycker om. I relation till Hirdmans genussystem, där den manliga normen är starkt 

förankrad i samhällets förväntningar, blir här mannens tävlingsinstinkt en tydlig sådan 

förväntan. Mannen framställs som att han ska gilla tävlingsmomentet, som här dessutom 

framställs som en möjlig anledning till att kvinnor inte deltar lika mycket. Genom denna text 

blir den manliga normen framträdande och det blir en tydlig skillnad i hur en man och en 

kvinna framställs i föreningsidrottsliga sammanhang. Skulle det finnas någon annan 

anledning till att männen mer ofta deltar i föreningsidrotter, så nämns den inte i läroboken. 

Läroboken nämner också att tävlingsmomentet är en inlärd stereotypisk manlig norm, vilket i 

och med läroboken fortsätter att lära ut: “Idag är män och kvinnor i någorlunda samma 

utsträckning aktiva med någon form av idrott eller motion. Siffran ser dock annorlunda ut 

inom idrottsföreningarna, där kvinnorna är mindre aktiva än männen. Det kan bero på att 

föreningsidrotten i regel fokuserar mycket på tävlingsmomentet, som i stor utsträckning är en 

del av den inlärda, stereotypa manliga normen.” (Paulsson & Svalner 2014, s. 277) 

 

I en av böckerna så är det kapitlen som handlar om idrott och föreningsidrott som 

exemplifieras av män, medan ett kapitel som handlar om kost exemplifieras av en kvinna. Det 

ena kapitlet tar upp en fotbollsspelare som bytte idrott till friidrott och det andra kapitlet tar 

upp en simmare som haft stora framgångar i paralympics. Kapitlet om kost exemplifieras 

däremot av en kvinnlig professor. (Andersson & Tedin 2005, s. 84) Att det är män som 
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exemplifierar idrotter och kvinnor som exemplifierar kost kan ha sin utgångspunkt i de 

föreställningar som lever sig kvar i samhället. Genom genussystemets arbetsdelning mellan 

könen så skapas ett maktsystem. Makt mellan vem som ska göra vad och med vem hen ska 

göra det. Läroboken visar här på en manlig norm som innebär att idrotta och en kvinnlig norm 

att ha kunskap om vad man äter och hur kroppen fungerar.  

Risker kopplat till livsstil 

Kroppsideal finns i många samhällsstrukturer som i klädsel, på arbetsplatser, i skolor, idrotter 

etc. och kan återfinnas i kapitel som handlar om kost, ätstörningar och hur en fysiskt aktiv 

kropp bör se ut. Genussystemets dikotomi och förväntningar på kvinnor och män, syns tydligt 

i läroböckerna. Ett exempel på detta är att när läroböckerna tar upp ätstörningar så görs detta 

enbart ur flickornas perspektiv. Ett motsvarande perspektiv för pojkar finns inte. Detta göder 

inte bara den manliga normen, att män inte ska vara sjuka eller lida av ätstörningar, utan även 

den kvinnliga normen med att man som flicka ska banta och eventuellt utveckla någon sort av 

ätstörning: “Den utlösande faktorn, är ofta bantning (vilket inte betyder att alla som bantar 

drabbas av någon form av ätstörning). Tonårsflickor som bantar löper åtta gånger högre risk 

att utveckla en ätstörning jämfört med flickor som inte bantar. Många som drabbas har höga 

krav på sig själva och är viljestarka, arbetsamma och ambitiösa.” (Andersson & Tedin 2015, 

s. 109) 

 

I citatet ovan nämns det alltså att flickor som bantar jämfört med flickor som inte bantar, 

löper högre risk att utveckla en ätstörning. Jämförelsen bantande pojkar kontra bantande 

flickor finns inte och skulle kunna kopplas ihop med en samhällsorientering och 

maktskapande som sker vid uppdelning av könen. Pojkar ska vara starka och flickor kan vara 

svaga. Pojkar ska inte banta, det ska enbart flickor göra. En föreställning om hur män och 

kvinnor ska vara som lever sig kvar i dagens samhälle: ”Att vara smal har för många blivit ett 

kännetecken för kvinnlig skönhet och bantning är idag den vanligaste konsekvensen hos 

främst kvinnor som inte trivs med sin kropp. [---]” (Paulsson & Svalner 2014, s. 274) 

 

Vidare kan risker med en viss livsstil hittas i kapitel som rör alkohol, tobak och vissa typer av 

arbeten. Med hjälp av exempel som visar på skillnaden mellan kvinnor och män tar 

läroböckerna upp risker som finns med ett visst levnadssätt. Dikotomin mellan könen är 

framträdande i dessa texter, som alla är tagna från en och samma lärobok, och kvinnans 

förmåga att föda barn är centralt. Ofta framställs kvinnan som en dålig person som dricker 

alkohol och röker, och i relation till kvinnans förmåga att föda barn framställs detta som något 
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negativt: “[---] Antalet kvinnor som snusar har ökat på senare tid. Kvinnor som snusar under 

graviditeten riskerar havandeskapsförgiftning [...]” (Andersson & Tedin 2015, s. 115 ff.)  

Detta citat är bara ett av många liknande som finns i läroböckerna. De allra flesta handlar om 

reproduktionsmöjligheten och risker kopplade till graviditet.  

 

Att man har möjlighet att skapa sig en egen uppfattning om de föreställningar som finns och 

de förväntningar som en kan ha på sig eller på andra, finns det i en av läroböckerna. Här blir 

genussystemet inte så framträdande. I en text om tobaksbruk blir detta framträdande då texten 

är könsneutral: ”[---] 2009 var 2,4 miljoner vuxna i Sverige, vilket motsvarar cirka 22 % av 

befolkningen, tobaksbrukare i någon form.” (Andersson & Tedin 2005, s. 84) 

3.2 Bildanalys 

Synlighet 

Nedan skildras könsfördelningen i det databearbetade bildmaterial, se figur 1. Detta kan ge en 

indikation på hur läroböckerna arbetar med en jämställd representation av de båda könen. I 

figur 1 visas hur ofta pojkar, flickor eller de båda könen samtidigt, skildras på bild i 

läroböckerna i idrott och hälsa. 

Figur 1. Hur ofta flickor, pojkar eller båda gestaltas på bild i läroböcker i idrott och hälsa.  

 

Resultatet visar på att pojkarna är mer representerade än flickorna om än marginellt. Pojkarna 

är överrepresenterade med 3,5 %. Endast 14,3 procent av bilderna representerar båda könen 

samtidigt. 
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Kläder 

Isärhållandet mellan könen kan skapas med hjälp av kläder, och kan vara ett medel för 

läroböckerna att förmedla en struktur. Därför presenteras här i figur 2, kläderna i två 

kategorier: lättklädd flicka/pojke och badklädd flicka/pojke.  

 

 

Figur 2. Hur ofta flickor och pojkar framställs som lättklädda eller i badkläder i läroböcker i 

idrott och hälsa. 

 

Här var det ingen skillnad mellan pojkar och flickor i den lättklädda kategorin, men däremot 

en markant skillnad i hur de båda könen framställs i badkläder. Flickor är överrepresenterade i 

den kategorin och pojkar är inte alls representerade.  

 

Deltagande 

Deltagandet, se figur 3, har baserats på om pojken eller flickan är aktiv eller passiv i bilden. 

Att vara aktiv har vi tolkat som att hen gör något fysiskt, och om det bara är ett ansiktsuttryck 

utan kroppslig rörelse så har hen bedömts som passiv.  
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Figur 3. Hur ofta flickor och pojkar är gestaltade som aktiva eller passiva på bilder i 

läroböcker i idrott och hälsa. 

 

Resultatet av detta är att flickor och pojkar så när som på 1,2 % är aktiva på bild lika mycket, 

där pojkarna har den övervägande procenten. Flickor presenteras dock oftare som passiva än 

vad pojkar gör.  

 

Fysisk aktivitet 

De fysiskt aktiva klassificeras som idrottsutövande pojke eller flicka, se figur 4. På bilderna 

ska alltså en idrott vara exemplifierad med hjälp av en pojke eller flicka. Hur könet framställs 

i idrotter kan också kopplas ihop med deltagandet.  
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Figur 4. Hur ofta flickor och pojkar framställs som idrottsaktiva på bild i läroböcker i idrott 

och hälsa.  

 

Här skiljer det 8,8 procent mellan hur ofta pojkar och flickor framställs som idrottsutövande 

på bild i böckerna, även här är pojkarna överrepresenterade.  

3.3 Läroplanernas värdegrund 

Grundskolans värdegrund handlar om att den svenska skolan ska låta eleverna inhämta och få 

möjlighet att utveckla kunskaper och värden genom den. Värdena handlar om respekt för 

mänskliga rättigheter, demokratiska värderingar samt om den egna människans egenvärde. 

Häri ligger även människans okränkbarhet, frihet och integritet, jämställdhet mellan kvinnor 

och män, och alla människors lika värde. Värdegrunden tar även upp områden som handlar 

om att eleven ska förberedas inför livet och möjligheten till att leva och verka i samhället. 

Detta gör man genom att arbeta med elevens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och 

ansvarstagande. (Skolverket 2011a, s. 7 ff.) På samma sätt är gymnasieskolans värdegrund 

framskriven (Skolverket 2011b, s. 5 ff.). I läroplanerna används ett könsneutralt språk och ord 

som människan, jämställdhet och lika värden är ständigt återkommande.  

 

Om man jämför läroplanernas värdegrund med läroböckerna, visar resultatet på att det finns 

motsättningar mellan läroböckernas utformningen och värdegrundens målsättning. Att det ska 
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vara jämställt mellan kvinnor och män borde genomsyra läroböckerna i både bild och text 

men att så inte är fallet visar resultatet i denna studie. I temat synlighet representeras pojkar 

mer ofta på bild än flickor och vad gäller vissa sjukdomar eller livsstilar lyfts enbart flickor ur 

ett riskperspektiv där förmågan att föda barn är det viktigaste. Här kan läroböckernas syfte till 

att nå ett ansvarstagande hos eleverna bli lidande då pojkarnas ansvar i vissa delar inte tas upp 

för diskussion. Pojkar framställs mer ofta ur en positiv synvinkel och flickor ur en negativ.  
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4 Diskussion 

Studiens syfte har varit att undersöka läroböcker i ämnet idrott och hälsa för grundskola samt 

gymnasiet ur ett genusperspektiv. Tidigare forskning visar att pojkar varit överrepresenterade 

i läroböckerna, att pojkar och flickor framställs på olika sätt och att det finns en norm och 

föreställning om vad som är manligt och kvinnligt i idrott. Detta visar även vår studie på, om 

än i liten utsträckning. Pojkar framställs mer ofta som idrottsutövande än flickor och flickor är  

mer ofta lättklädda än pojkar. Studien syftar även till att jämföra läroböckerna mot 

grundskolans och gymnasieskolans framskrivna värdegrunder. Här finns motsättningar främst 

mot den jämställdhet som ska råda mellan kvinnor och män. Pojkar syns mer ofta på bild än 

flickor och könsstereotypa arbetsroller är ett stående inslag i läroböckerna. (Hirdman 2004, s. 

146 ff.) 

4.1 Textanalys 

Motion och träning 

Av resultatet framgår att det finns ett genuskontrakt i läroböckerna. Det som blir tydligt är att 

pojkar ska vara aktiva och flickor i högre utsträckning är mindre aktiva. I relation till 

genuskontraktet kan detta resultera i en sanning. Om flickor från början blir intalade att pojkar 

ska vara mer aktiva, så kan detta också aktualiseras. Kontraktet skapas av båda könen – dels i 

sina relationer mellan könen men också inom de olika könen. Här blir kontraktet mängden av 

aktivitet och att man som pojke inte ska vara mindre aktiv än en flicka.  

 

När det kommer till hur de olika träningsstilarna presenteras sker det utifrån ett manligt 

perspektiv. Även här blir genuskontraktet aktualiserat. Som pojke ska du vilja träna hårt och 

mycket. Detta finner vi i den text där Iron man nämns. Någon kvinnlig motsvarighet finns inte 

och även om det inte står i klartext blir genuskontraktet att pojkar ska kunna vara extrema i 

sin träning och flickor ska hålla sig i bakgrunden, eller till lugnare idrotter som yoga och 

meditation. Denna slutsats drar vi då det bara är flickor som presenteras i bildtexterna till 

dessa delar, medan övriga träningsformer representeras av pojkar. Mellan pojkar skapas här 

också ett kontrakt som ska eller borde följas. Att träna och utmana sig i olika tävlingar, där 

den ena är mer extrem än den andra. Här är dock läroböckerna sparsamma med att använda 

sig av könsbenämningar i texterna, men i relation till bildtexterna blir det tydligt hur det är 

menat, som nämnts tidigare i denna text. I jämförelse med skolans värdegrund så framställs 
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här i läroböckerna pojkar och flickor olika, och med olika villkor vilket inte är kompatibelt 

med den jämställdhet som ska råda (Skolverket 2011, s. 7). 

 

När det kommer till området där träning och motion presenteras så blir genus, trots vissa 

åtgärder från författarna, tydligt. Träning är för män och lugnare aktiviteter är för kvinnor. 

Kanske är det författarnas egna genuskontrakt som ligger till grund för de texter som finns i 

böckerna. För att genuskontrakten ska utmanas gäller det att man är medveten om de kontrakt 

som existerar. Förr i tiden var det ju mannen som jagade och ordnade mat, och kvinnan som 

hade hand om barnen. Idag ser det ut på ett annat sätt – men dessa genuskontrakt kan hittas 

ännu idag, fast i en annan form. (Hirdman 2004, s. 150 ff.) 

Föreningsidrotten 

Även i föreningsidrotten finns det genuskontrakt, där det första som presenterades i resultatet 

handlar om tävlingsmomentet. Resultatet visar att just tävlingsmomentet är typiskt manligt 

och stereotypt. I resultatet finner man att det är på grund av just det som kvinnor inte deltar i 

lika hög utsträckning i idrottsföreningar. Att välja den stereotypa normen som förklaring till 

att det ser ut som ett visst sätt blir problematiskt ur ett genuskontraktssammanhang. Detta kan 

tolkas som att pojkar ska gilla att tävla, och att det bara är på grund av tävlingsmomentet som 

de är aktiva i idrottsföreningar. På samma sätt blir kontraktet mellan flickor att de inte ska 

tycka om sådana idrotter som är alltför tävlingsinriktade. Även om författarna till 

läroböckerna, som även Björnssons (2005, s. 40 ff.) studie visat på, väljer att presentera 

anledningen till att det är färre kvinnor som deltar i idrottsföreningar på grund av 

tävlingsmomentet så ligger det andra faktorer till grund också. Precis som Larsson (2005) 

menar så ansågs tävlingsidrotten som något kvinnor var för veka för. Kvinnor skulle istället 

ägna sig åt motionsidrott eftersom det skulle hjälpa dem att bli lämpligare mödrar (2005, s. 48 

ff.). Här har alltså ett genuskontrakt skapats: männen ska tävla och kvinnorna ska föda barn. 

Det här har nog också påverkat flickors deltagande i idrottsföreningar. Pojkarna har helt klart 

haft ett försprång. 

 

I en av böckerna så används manliga idrottare som exempel när de har klarat av något stort, 

exempelvis en som bytte idrott från fotboll till friidrott och en som simmar i paralympics. De 

kapitel där de använder sig av en kvinna är i kapitlet om kost och i kapitlet om idrottsskador. 

De genuskontrakt vi ser här är dels det att kvinnor ska vara omhändertagande och kunna laga 

mat, och männen ska vara starka idrottare som kan klara av vad som helst. Läroböckerna 

förstärker alltså genuskontrakten. Larsson menar att ämnet idrott och hälsa är en 
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samhällsarena där könen måste följa bestämda normer och föreställningar, där dans är 

kvinnligt och bollspel är manligt. Detta i relation till de delar som antingen handlar om  

omhändertagande eller om idrottsliga prestationer som vi ser att läroböckerna följer den norm 

och det genuskontrakt som finns i dagens samhälle (Larsson 2012, s. 233 f.). Vi ser inga 

tecken på att författarna till läroböckerna skulle försöka förändra dessa normer mer än att de i 

text, undviker att använda könsspecifika begrepp.  

Risker kopplat till livsstil 

Risker kopplade till livsstil handlar dels om kroppsideal, dels om ideal kopplat till tobak och 

olika typer av arbeten. Flickor framställs som att deras primära och huvudsakliga uppgift är 

att skaffa barn och allt som är farligt kan äventyra den förmågan. Denna förmåga, och risken 

för att den försvinner nämns i alla risker som kopplas till ett dåligt leverne eller där risken för 

ett dåligt leverne är förhöjt. Förväntningarna på flickorna är att de ska och ska vilja skaffa 

barn. Pojkar i samma situation nämns inte eller så är det också kopplat till 

reproduktionsförmågan, dock i enstaka fall. I dessa texter blir således dikotomin tydlig. 

Pojkars biverkningar av ett visst leverne för sig och flickors biverkningar för sig. När en bok 

tar upp nattskift och dess biverkningar lyfter de bara hur en kvinna kan påverkas och så lyfter 

de återigen att förmågan att skaffa barn kan minska. (Hirdman 2004, s. 150 ff.) 

När det gäller kroppsideal tas de enbart upp i relation till flickor. Böckerna tar upp 

kroppsideal men använder enbart exempel och siffror på statistik över hur ofta flickor 

insjuknar i någon form av ätstörning. Statistik över hur pojkar med ätstörningar ser ut nämns 

inte. Ord som smal, bantning och reklam är alla kopplade till flickor och flickors syn på sig 

själva. I och med detta kan det skapas en förväntan på att unga flickor ska banta och 

eventuellt utveckla en ätstörning. Samtidigt som det skapas en förväntan på pojkar att de inte 

kan ha en ätstörning. I den här typen av interaktion mellan könen skapas ett genuskontrakt, 

som inte alltid är av det positiva slaget. (Hirdman 2004, s. 150 ff.)  

4.2 Bildanalys 

Synlighet 

Att flickor är mindre synliga i läroböckerna, även om skillnaden är marginell, kan bero på att 

man fortfarande är kvar i Olofssons beskrivning av idrotten, att den är skapad av män och för 

män. (1989, s. 76 f.) Att pojkarna är representerade på fler bilder än flickorna visar även 

Berge och Widding (2006) i sin studie. Deras studie visade dock inte på att flickor och pojkar 
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framställs på olika sätt (ss. 28-41). Genuskontraktet, som innebär att det finns ett kontrakt 

mellan kvinnor och män om vad som anses vara kvinnligt eller manligt, kan också ligga till 

grund för resultatet (Hirdman 2004, s. 146 ff.). Tidigare har idrotten varit mansdominerad och 

gett kvinnor ett minder utrymme att delta (Larsson 2005, s.28). Att det ännu inte är en helt 

jämn könsfördelning kan således bero på att genuskontraktet ännu inte har omförhandlats. 

Normer och genus är fast förankrat i samhället och detta tar lång tid att förändra. Att pojkar är 

överrepresenterade, om än till liten del, så visar det att läroböckerna fortfarande inte är 

jämställda, och således kan fortfarande idrottsundervisningen påverkas då dessa läroböcker 

används. Detta visar även Larsson et. al i sin studie. (Larsson, Fagrell & Redelius 2005, s. )  

Kläder 

Enligt Olofsson har kläderna i idrottens värld varit ett medel för att visa vilket kön man 

tillhör. Hon nämner en kvinnlig idrottare som å ena sidan skulle springa som en karl, å och 

andra sidan uppfylla de kvinnliga kraven som ställdes. Vidare nämner Olofsson att idrotten är 

skapad av män för män vilket också ger en intressant nyansering av hur kläderna hos de båda 

könen ser ut. (1989, s. 11 f.) Även här spelar både genuskontraktet och dikotomin in. Dock 

framgår det i vår studie att det inte är skillnad i hur de olika könen är klädda, mer än att 

flickor oftare syns i badkläder än pojkarna. Det är på detta resultat som Hirdmans genusteori 

kan appliceras. Möjligtvis kan det vara för att förtydliga bilderna som man använt flickor i 

badkläder, baddräkt eller bikini, då dessa skiljer sig mycket från pojkars badkläder som oftast 

är ett par shorts. Dikotomin är här tydlig på grund av den markanta skillnaden mellan 

badklädernas utseende. Dikotomin skapar även förväntningar på de båda könen, i relation till 

kläderna kan det tolkas som att kvinnan är en annan version av mannen där mannens kläder är 

mer påklädda och kvinnans kläder är en mindre variant av mannen kläder. (Hirdman 2004, s. 

150 ff.) 

Deltagande och fysisk aktivitet 

Flickor och pojkar framställs olika när det kommer till om de är aktiva eller passiva på bild. 

Flickor representerar en högre andel av bilderna som är av passiv karaktär. Detta nämner även 

Grahn (2008, ss. 37-42) i sin studie som visar att manliga och kvinnliga idrottare särskiljs, och 

de kvinnliga idrottarna presenteras som annorlunda än de manliga. Även om andelen bilder 

som visar på en aktiv flicka är lika stor som andelen med aktiva pojkar, så blir det tydligt att 

de båda könen presenteras på olika sätt. Enligt Hirdmans genuskontrakt så har det funnits en 

norm som visar att kvinnan ska vara hemma och ta hand om barnen medan mannen ska vara 

ute och arbeta, något som följt med in i idrotten och även in i läroböckerna. Larsson, Fagrell 
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och Redelius (2005, s. 26 f.) nämner att det är ett långt arbete kvar med att bryta upp de 

normer som råder. I vårt resultat framgår det att de gamla föreställningarna om manligt och 

kvinnligt finns kvar även i dagens idrottsundervisning. När det kommer till ifall flickor och 

pojkar är idrottsutövande på bilderna är pojkarna till den största delen representerade. Att 

resultatet ser ut så är inte överraskande i relation till de passiva bilderna, där flickorna var 

överrepresenterade.  

4.3 Slutsats 

Studien visar att pojkar och flickor framställs på olika sätt i läroböckerna som ingått i studien. 

Pojkar syns i större utsträckning än vad flickor gör och normer och genus befästs genom både 

bilder och texter. Detta i relation till hur skolans värdegrund är utformad visar på att det finns 

motsättningar mellan läroböckerna och skolans värdegrund: 

 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet 

mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta 

och förmedla [---]. Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom 

kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet. (Lgr11, s. 7) 

 

I läroböckerna råder det inte jämställdhet mellan flickor och pojkar, då pojkarna är 

överrepresenterade. Således finns där en motsättning mellan läroböckernas utformning och 

skolans värdegrund. Alltså skulle läroböckerna behöva utformas utifrån ett genusperspektiv 

där både normer och genus ifrågasätts och förändras. Pojkar framställs i stor utsträckning som 

stereotypa pojkar där träning, tävling och att manlighet är grunden att utgå från samtidigt som 

flickor framställs som stereotypa flickor där den primära och viktigaste uppgiften är att skaffa 

barn.  

 

Textanalysen visar att det i böckerna finns en tydlig dikotomi mellan könen, och att gamla 

föreställningar om vad som anses vara manligt och kvinnligt fortfarande råder. Böckerna visar 

även att idrottens historia i stor utsträckning lever kvar, dvs. att idrotten har styrts av män och 

varit skapad för män, och att kvinnorna kommit i andra hand. Grahn anser att läroböcker ses 

som en möjlig källa till att skapa föreställningar om kön och synen på flickor och pojkar 

(2008, ss. 37-42). I relation till de texter vi hittat så förankras snarare genusnormer om vad 

som är manligt och kvinnligt, än att de ifrågasätts. De genuskontrakt och genussystem som 

förstärks i och med detta och det kan därför bli ännu svårare att förändra sättet som pojkar och 

flickor framställs i idrottsundervisningen. 
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4.4 Metoddiskussion 

En kvantitativ bildanalys och en kvalitativ textanalys har gjorts i studien. Genom att göra fyra 

tydliga teman i bildanalysen underlättade det att granska läroböckernas bilder. Den 

kvantitativa metoden valdes för att kunna analysera alla bilder som uppfyllde de kriterier som 

satts upp för studien. Detta för att få en helhetsbild av hur representationen av könen såg ut. 

 

Ur ett kritiskt perspektiv, så hade resultatet möjligtvis kunnat vara mer brett och konkret om 

vi använt oss utav fler än tre läroböcker. Dock fanns inte möjligheten att ta med alla 

läroböcker som finns på grund av tidsbrist. Textanalysen utgår endast från gymnasieskolans 

läroböcker och således har vi inte analyserat grundskolans lärobok. Detta kan möjligen ge ett i 

viss mån, felaktigt resultat. Givet detta så hade studien eventuellt fått ett bredare resultat. 

Förmodligen hade det dock inte förändrats så mycket givet att det endast var en bok. Vidare 

skulle bildanalysen även kunnat innehålla fler teman för att se hur män och kvinnor framställs 

på andra sätt än de som tagits upp.  

4.5 Vidare forskning 

Det skulle vara intressant att se hur jämställdheten i läroböckerna skulle kunna komma att 

förändras om folk tog del av denna studie. Eftersom det fortfarande är skillnader i hur könen 

är representerade och på det sätt de representeras, har läroböckerna en bit kvar innan de kan 

kallas jämställda. Vidare forskning skulle därför kunna komma att ta upp hur mycket 

läroböckerna påverkar elevernas genussystem och genuskontrakt. En intressant studie vore att 

se hur eller om en lärobok enbart med bilder på odefinierade kön påverkar elevers 

uppfattningar och föreställningar om genus.  

 

Man skulle också kunna titta på hur en lärobok med enbart stereotypa män och kvinnor skulle 

påverka eleverna. Det som är av intresse i framtida forskningar är att titta på hur mycket 

eleverna faktiskt påverkas av både bilder och text i läroböckerna, och även kombinationen av 

dessa. Det har inte vår studie tittat på, bara hur könen framställs.  
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I bilagan Litteratursökning ska du återge de sökningar du har gjort för att hitta tidigare 
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Kommentarer 
Det har varit svårt att hitta forskning relevant för just vår studie, så vi breddade därför 
sökområdet till att omfatta läroböcker även i andra ämnen än idrott och hälsa. 
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Bilaga 3 

Kodningsmanual 

 

Kodningsmanual  

 

Kön 

1. Flicka 

2. Pojke 

3. Båda könen representerade 

Hur ofta är det en flicka respektive en pojke med på bild?  

 

Fysisk aktivitet - idrottsutövande 

1. Fysiskt aktiv flicka 

2. Fysiskt aktiv pojke 

Hur ofta är flickan eller pojken fysiskt aktiv på bild? 

 

Kläder 

1. Lättklädd flicka 

2. Lättklädd pojke 

3. Badklädd flicka 

4. Badklädd pojke 

Hur ofta förekommer det bilder på flickor och pojkar i lite kläder respektive badkläder? 

 

Deltagande flicka 

1. Passiv 

2. Aktiv 

Deltagande pojke 

1. Passiv 

2. Aktiv 

Hur ofta är flickan eller pojken aktiv/passiv på bild? Pojken eller flickan kan vara i 

bakgrunden och de båda könen kan förekomma på samma bilder fast med olika roller.  


