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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att undersöka hur genus och sexualitet konstrueras i läroböcker för 

ämnet idrott och hälsa. Studien svarar på följande frågeställningar: ”Vilka normer om kön och 

sexualitet förmedlas i läroböcker för ämnet idrott och hälsa?” och ”Hur förmedlas och 

uttrycks normer om kön och sexualitet i läroböcker för ämnet idrott och hälsa?”. 

 

Metod  

Tre stycken läroböcker, skrivna utifrån gällande läroplaner i ämnet idrott och hälsa, 

analyserades med utgångspunkt i diskursanalys som metodologisk ansats. Materialet 

granskades kritiskt och delades in i åtta olika teman utifrån vad som talades om och hur det 

talades om detta. Utifrån teman identifierades fyra diskurser: könsrollsdiskursen, kvinnor som 

problemdiskurs, män som normdiskurs och heteronormativitetsdiskursen. Dessa diskurser 

analyserades med utgångspunkt i Hirdmans genussystem och alternativa genusformler som 

Grahn har tagit fram och som sedan användes för att diskutera studiens resultat. 

Resultat  

Studiens resultat visar på att läroböckerna utgår ifrån två identifierade kön som tillskrivs 

specifika egenskaper och beteenden. Dessa två binära kön, flickor/kvinnor och pojkar/män, 

sätts ständigt i relation med varandra och beskrivs som dikotomier till varandra. Kvinnor 

framställs ofta som problematiska och bristfälliga medan män framställs som norm och 

utgångspunkt. Analyserade läroböcker består delvis av könsspecifik text men de inkluderar 

könsneutral text i flera sammanhang. I både bild och text framkommer normer som kan 

kopplas till heteronormativitet. Att två av tre läroböcker exkluderar HBTQ-identiteter helt och 

att en bok behandlar homosexualitet endast i ett särskilt stycke tyder på att heterosexualitet 

framträder som norm i läroböcker.  

 

Slutsats  

Slutsatsen är att genom att jämföra och särskilja flickor/kvinnor och pojkar/män med varandra 

skapas olika normer gällande genus. Att exkludera eller särbehandla HBTQ-identiteter i 

läroböcker påverkar och konstruerar normer om sexualitet.  

 

  



 

 

Abstract  

Aim  

The aim of the study is to investigate how gender and sexuality are constructed in textbooks 

designed for the subject Physical education and Health. The study will answer the following 

research questions:” What norms about gender and sexuality are conveyed in textbooks for 

sport and health?” and” How are norms about gender and sexuality conveyed and expressed 

in textbooks for sport and health?”. 

 

Method  

Three textbooks, written along current curriculum in the subject of sport and health, were 

analyzed with a discourse analysis as methodological approach. The material was critically 

reviewed and divided into eight different themes based on what was talked about and how it 

was talked about. Based on the themes, these four types of discourses were selected: gender 

discourse, women as a problem discourse, men as a norm discourse and heteronormativity 

discourse. These discourses were analyzed on the basis of Hirdman's gender system and 

alternative gender forms developed by Grahn and then used to discuss the result of the study. 

 

Results  

The results of the study indicate that the textbooks are based on two identified sexes which 

are attributed to specific characteristics and behaviors. These two binary sexes, girls/women 

and boys/men, are constantly put in relationship with each other and described as dichotomies 

to each other. Women are described often as problematic and deficient, while men are 

presented as a norm and origin. Analyzed textbooks consist in part of gender-specific text but 

include also gender-neutral text in several contexts. Both, pictures and text show norms that 

can be linked to heteronormativity. The fact that two of three textbooks completely exclude 

LGBTQ identities and that one book involves homosexuality only in a particular part suggests 

that heterosexuality appears as the norm in textbooks. 

 

Conclusions  

Findings in this study indicate that by comparing and distinguishing girls/women and 

boys/men with each other create different norms regarding gender. Norms about sexuality are 

affected and constructed because textbooks exclude LGBTQ identities and treat them 

differently compared to heterosexuality.  
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1 Inledning 

I samvaro med andra människor skapas och förmedlas en mängd budskap dagligen om vilka 

vi är och hur vi bör agera i specifika händelser. Det sker inom familje- och vänskapskretsar, 

genom media samt inom skolans väggar. Alla individer möter dagligen olika normer och ideal 

som innefattar kön och sexualitet. Till exempel sänder föreningsidrotten och bilder av 

elitidrottare ut en hel del normer och kanske främst kroppsideal som kan påverka ungdomars 

uppfattning om sig själva. Raewyn Connell (1989) skriver att skolan har en central roll i 

ungdomars vardagliga liv och att skolan anses vara en miljö som är socialt viktig och 

normgivande då olika maktförhållanden skapas och upprätthålls mellan individer och grupper. 

Ständigt sker ett rangordnande och identitetsskapande bland eleverna samt görande av 

exempelvis genus. Connell betonar att skolan inte är isolerad från påverkan av omgivningen 

runt omkring (ibid., s. 300f.). Även svensk forskning framhåller skolan som en viktig plats för 

elevernas identitetsutveckling.  

 

Skolan (...) är en organisation där vissa budskap om kön och sexualitet förmedlas och en plats där en 

viss mängd aktörer är delaktiga i ett ständigt pågående rangordnande identitetsskapande och görande av 

maskuliniteter, femininiteter, etniciteter, klass och sexualitet. (Norberg 2008, s. 10)  

  

Det innebär att vi tillsammans med andra individer förmedlar skilda och ibland motstridiga 

budskap om vilka vi är samt hur vi bör uppträda i vissa sammanhang. Redan från när vi är 

barn finns det en del förväntningar eller beteenden kopplat till det biologiska könet som en 

föds till. Dessa förväntningar och beteenden bildar olika normer där begreppet norm kommer 

från det latinska no´rma, som betyder regel eller rättesnöre (NE). Det innebär att det finns 

vissa förväntningar och outtalade regler om hur vi bör vara och förhålla oss till varandra i 

olika situationer. 

 

När det gäller sexualitet råder idag en heteronorm som innebär att det är normalt att leva 

tillsammans som man och kvinna i en heterosexuell parrelation. Detta leder till att en annan 

sexualitet anses vara avvikande från normen. Ett exempel som belyser denna norm är icke- 

heterosexuellas behov av att ”komma ut” med sin sexualitet. (Larsson 2012, s. 239) Det kan 

innebära att icke-heterosexuella visar sin sexualitet genom att hålla varandras händer och 

pussa varandra. Att individer innehavande HBTQ-identitet behöver ”komma ut” visar att 

individer förväntas inta en läggning som är heterosexuell. (ibid.) Vidare är relationen mellan 
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genus och sexualitet ”sammanflätad” vilket innebär att om en struktur utmanas, så kommer 

även den andra strukturen att utmanas (Larsson 2012, s. 240f.). 

 

För att kunna bemöta olika förväntningar och föreställningar om kön och sexualitet bör man 

se över vilka normer som sänds ut inom skolans ramar för att sedan kunna problematisera 

dem.  Det är därför av vikt att ta reda på vilket innehåll som läroböcker sänder ut.  

Läroböcker är nämligen vanliga att ha som stöd i undervisningen i skolan och de har även fått 

en större roll inom ämnet idrott och hälsa. Det finns även riktlinjer angående hur skolan ska 

arbeta med frågor om genus och könsmönster, och dessutom ska skolan aktivt motverka alla 

former av kränkande behandling (Skolverket 2011a; Skolverket 2011b). Utöver detta är kön 

och sexualitet centrala frågor i en elevs identitetsskapande. Om läroböcker sänder ut 

traditionella normer om kön och sexualitet och därmed inte inkluderar alla personer i deras 

material kan det leda till att vissa elever känner sig exkluderade när de inte kan identifiera sig 

med det stoff som finns i läroböckerna. Det är därmed utav intresse att undersöka om 

läroböcker inom idrott och hälsa sänder ut traditionella normer om kön och sexualitet eller om 

det finns innehåll som utmanar de traditionella könsmönster som finns.  

 

1.1 Bakgrund 

I läroplanerna för grundskolan och gymnasieskolan framgår två parallella uppdrag som skolan 

förfogar över. Det ena är skolans kunskapsuppdrag som beskriver vilket innehåll som ska 

behandlas i respektive ämne samt vilka mål som eleverna ska uppnå med hjälp av 

undervisningen. Det andra är skolans så kallade demokratiuppdrag som anger de värden som 

ska genomsyra all verksamhet som sker inom skolans ramar. All undervisning ska ta 

utgångspunkt i dessa två uppdrag när undervisningen planeras och genomförs. (Larsson 2016, 

s. 23).  

När det gäller skolans demokratiuppdrag finns det riktlinjer som skolan bör arbeta efter. 

Enligt Skollagen och skolans styrdokument ska alla barn och elever ha tillgång till en 

likvärdig utbildning (SFS 2010:800, kap.1; Skolverket 2011a, s 5ff.; Skolverket 2011b, s. 

1ff.). Vidare ska utbildningen förmedla och förankra respekt för grundläggande demokratiska 

värderingar och de mänskliga rättigheterna om människolivets okränkbarhet, individens frihet 

och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. Alla 

dessa principer ska genomsyra den undervisning som bedrivs. (Skolverket 2011a, s. 1) De 

statliga dokumenten har även en djup förankring i frågor som rör identitet och jämställdhet. 
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Det står skrivet att skolan ska verka för demokrati, jämlikhet och jämställdhet. Detta betyder 

att alla som medverkar inom skolväsendet ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt 

motverka alla former av kränkande behandling. Skolan ska även motverka könsmönster som 

begränsar elevernas lärande, val och utveckling. (SFS 2010:800) I den allmänna delen av 

läroplanen för grundskolan (Lgr11) anges att hela verksamheten i grundskolan ska bidra till 

”att motverka traditionella könsmönster” (Skolverket 2011b, s. 8). Motsvarande formulering i 

läroplanen för gymnasieskolan (Gy11) beskriver att personalen ska verka för att ”motverka 

sådana begränsningar […] som grundar sig på föreställningar om kön och på social eller 

kulturell bakgrund” (Skolverket 2011a, s. 14). I skolans värdegrund som ska genomsyra hela 

utbildningen står det dessutom att: ”Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av 

kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller 

uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande 

behandling” (Skolverket 2011a, s. 5).   

När det gäller specifikt ämnet idrott och hälsa på gymnasiet stipuleras dessutom att 

undervisningen ska ”medvetandegöra och motverka stereotypa föreställningar om vad som 

anses vara manligt och kvinnligt” (Skolverket 2011a, s. 83). Det är därmed även tydligt 

utskrivet att temat ska behandlas inom ramarna för idrott och hälsa medan andra ämnen inte 

har det utskrivet i sina ämnesplaner (Skolverket 2011a).  

 

1.1.1 Läromedel och läroböcker  

I Sverige ändrades år 1975 benämningen lärobok till läromedel, vilket definierades som 

”sådan materiel som förmedlar innehållet i läroplan” (Ammert 2008, s. 23). Termen 

läromedel omfattar numera allt det undervisningsmaterial som en lärare tillsammans med sina 

elever anser vara relevant för att eleverna ska kunna nå skolans mål (SOU1992:94, s. 170). 

Det innebär att begreppet läromedel innefattar läroböcker men kan även bestå av nästintill vad 

som helst. Några exempel är skönlitteratur, facklitteratur och AV- material (Ammert 2011, s. 

17f.) och när det gäller idrottsundervisning kan det även röra sig om den utrustning som finns 

i idrotts-/ gymnastiksalar. Förr i tiden granskades alla läroböcker av statliga myndigheter för 

att undersöka om de stämde överens med skolans styrdokument. Dessutom granskades 

läroböckernas saklighet och objektivitet. Sedan skolans avreglering 1991 förekommer dock 

ingen granskning av läromedlen och dagens verksamma lärare måste själva bedöma vilka 

läromedel som anses vara lämpade och användbara. Som en följd av detta är det viktigt att 
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lärare har kunskap om olika läromedel samt verktyg för att kunna analysera dem. (ibid., s. 17) 

Vilken betydelse som olika läroböcker kommer att få beror även delvis på vilken lärare som 

undervisar men framförallt på vilket sätt som dessa läroböcker används i undervisningen 

(Ammert 2011, s. 281). Nedan används enbart benämningen läroböcker eftersom föreliggande 

studie undersöker läroböcker i idrott och hälsa. Detta beslut har tagits för att undvika 

eventuell förvirring mellan begreppen läromedel och läroböcker.   

 

När det gäller undervisningen i skolan tycks läroböcker ha en stark ställning och de flesta 

lärare använder sig av dem. Läroböckerna fungerar som ett redskap men de innehar även en 

kunskapsgaranterande och legitimerande roll. (Ammert 2011, s. 280) Det kan dock se 

annorlunda ut när det gäller idrott och hälsa eftersom läroböcker inte har använts i samma 

utsträckning. Framöver tror vi dock att läroböcker kommer att få en större roll än vad de har 

idag eftersom de kan användas som stöd i planering och genomförande av undervisningen.  

Dessutom kan både diskussionsfrågor och uppgifter som läroböcker innehåller användas som 

kompletterande material. De kan till exempel användas i de fall där en elev inte fysiskt kan 

delta i undervisningen under ett lektionstillfälle, alternativt användas för fördjupning inom 

vissa områden.  

  

1.1.2 Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med studien är att undersöka hur genus och sexualitet konstrueras i 

läroböcker utformade för skolämnet idrott och hälsa. 

 

Studien tar utgångspunkt i följande forskningsfrågor: 

- Vilka normer om kön och sexualitet förmedlas i läroböcker för ämnet idrott och hälsa? 

- Hur förmedlas och uttrycks normer om kön och sexualitet i läroböcker för ämnet idrott och 

hälsa? 
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1.2 Forskningsgenomgång 

Nedan följer en genomgång av den forskning som är relevant för studien. 

Forskningsöversikten är uppdelad i tre olika delar: Ämnet idrott och hälsa, läroböcker inom 

andra ämnen och forskning inom föreningsidrotten. 

 

1.2.1 Ämnet Idrott och hälsa 

I skolan visar det sig att lärare är medvetna om att det är män som dominerar inom 

idrottsvärlden och att de betraktar det som naturligt. När det istället gäller idrott och hälsa i 

skolan uttrycker flera lärare att de upplever att deras uppdrag i nuläget handlar om att hantera 

olika könsstrukturer istället för att uppmana eleverna att ifrågasätta de könsstrukturer som 

finns. Det framgår även att lärarens upplägg är framgångsrikt så länge eleverna inte 

ifrågasätter utan följer lärarens idéer om könsstereotyper. (Larsson, Fagrell & Redelius 2009) 

En annan aspekt som framgår är att lärarna ser och behandlar elever olika beroende på om de 

är pojkar eller flickor i vissa sammanhang. Ett exempel som lyfts fram är att eleverna delas in 

efter kön när bollspel är på agendan. (ibid., s. 9) Dessutom ska det tas extra hänsyn till 

flickorna på grund av att deras fysiska förutsättningar är sämre i jämförelse med pojkarnas. 

(Larsson, Fagrell & Redelius 2008) Det finns ett synsätt som anser att ”normala” flickor anses 

vara ”flickiga” flickor medan pojkar ska bete sig som ”pojkiga” för att passa in i normen. Det 

”pojkiga” och det ”flickiga” associeras med olika beteenden och förmågor. Om en flicka 

frångår beteenden som anses vara ”flickiga” antar hon en pojkaktig roll medan pojkar som 

avviker från den ”pojkiga” pojken bland annat uppfattas som ”fjolliga”. Dessa roller lär sig 

eleverna av omgivningen. (ibid.)  

 

I skolan är det även flera elever som inte passar in i normen, till exempel kan homosexuella 

elever samt personer som inte ser sig bundet till något kön, queera elever, hamna i periferin. 

Detta sker eftersom skolan tar heterosexualitet som given och normerna för heterosexualitet 

reproduceras av både lärare och olika undervisningssituationer. (Larsson, Fagrell & Redelius 

2009, s. 15) Det är därmed viktigt att lärare inte undviker sådana situationer där dessa ämnen 

behandlas. Lärare bör istället skapa olika situationer som möjliggör att eleverna får reagera 

och agera där en heteronorm är tydlig. En förutsättning för att diskussioner ska uppstå är att 

främst läraren är insatt i olika begrepp såsom queer och heteronormativitet. Då kan även 
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eleverna bli introducerade för vad en heteronorm är och vad den baseras på. (Larsson, 

Quennerstedt & Öhman 2014) 

 

När det gäller specifikt läroböcker har Håkan Larsson analyserat två läroböcker i idrott och 

hälsa. Undersökningen genomfördes för flera år sedan men efter Larssons artikel har det inte 

gjorts något större forskningsprojekt som undersöker läroböcker inom ämnet.  Larsson 

sammanfattar resultatet av undersökningen på följande sätt: ”Man problematiserar inte 

könstillhörigheten i någon vidare omfattning, men föreskriver heller inte pojkar och flickor 

deras ”normala” könskarakteristika i någon avgörande utsträckning” (Larsson 1997, s. 18). 

När det gäller bildmaterialet är även bilderna tilltalande ur ett genusperspektiv (ibid.). Dock 

framkommer andra resultat i internationella studier och i studier på läroböcker inom andra 

ämnen. Internationellt kan man säga att flickor och pojkar presenteras olika i läroböcker i 

idrott och hälsa. En spansk undersökning visar att det var män som dominerade innehållet och 

de presenterades på ett stereotypt sätt. I de 36 böcker som var inriktade på spanska 

gymnasieskolor utförde pojkar de maskulina idrottsaktiviteter medan flickorna idrottade med 

sådant som ansågs vara feminint. (Táboas-Pais, & Rey- Cao, 2012).  När det gäller 

sexualkunskap så behandlas sexuell läggning som selektivt i norska läroböcker för 

grundskolans senare år. Dessutom framställs icke-heterosexualitet som “det andra” även om 

den norska läroplanen förespråkar att alla individer bör behandlas likvärdig oavsett sexuell 

läggning. Det framkommer att sexualitet och sexuell läggning behandlas men det görs 

övervägande ur ett exkluderande och heteronormativt synsätt. Den rådande heteronormen blir 

även aktuell när teman som kroppen, sexualkunskap, preventivmedel och könssjukdomar 

behandlas. Därmed presenteras inte ett kritiskt perspektiv på heteronormativitet och ett stort 

ansvar lämnas till läraren för att skapa inkluderande undervisning i sexualkunskap. (Røthing 

2016)  

 

1.2.2 Läroböcker inom andra ämnen  

Eftersom det inte finns omfattande studier på läroböcker inom idrott och hälsa har även 

studier som genomförts i andra skolämnen inkluderats. Följande studier är relevanta eftersom 

det framkommer en bild av vilka normer kring kön och sexualitet som läroböcker sänder ut 

inom skolans ramar. Till exempel har Britt-Marie Berge och Göran Widding genomfört en 

studie som återfinns i Skolverkets rapport I enlighet med skolans värdegrund (2006). Berge 

och Widding har i studien undersökt 24 olika läroböcker i ämnena historia, 
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naturkunskap/biologi, samhällskunskap och religionskunskap. Läromedel i studien 

granskades med hjälp av en innehållsanalys som kom fram till att den skrivna texten ofta är 

könsneutral, speciellt i biologiböckerna där det ofta används könsneutrala ord som till 

exempel ”människa”. De kom dessutom fram till att även fast texten är könsneutral, finns det 

sällan människor i bilder som inte är könade. Det framkommer även en bild av att män är 

överpresenterade i både bild och text medan kvinnor är med i mindre utsträckning. Därmed 

genomsyras dessa läroböcker av en manlig norm där flickor och kvinnor ofta presenteras som 

den andra, den som avviker från normen. Det uppmärksammas att även fast flickor/ kvinnor 

inte är representerade i bild i samma utsträckning som pojkar/ män, utför de samma aktiviteter 

som pojkar och män gör. Berge och Widding påpekar även att transpersoner underpresenteras 

i alla läroböcker, både i text och bild. Resultatet visar att i fyra av tjugofyra böcker blev 

transpersonerna helt onämnda. (Berge & Widding 2006)  

 

När det gäller sexuella läggningar har Håkan Larsson och Maria Rosén (2006) genomfört en 

studie om läroböcker i historia, samhällskunskap, biologi/naturkunskap och religion. 

Resultatet visar att sexualitet och sexuella läggningar behandlas i varierande omfattning i 

läroböckerna. Enligt Larsson och Rosén utgår de ifrån att sexualitet betyder heterosexualitet 

om inget annat benämns i läroböckerna och därmed anses andra typer av sexualitet vara 

avvikande och problematiska. (ibid., s. 37) Vidare anges heterosexualitet som utgångspunkt 

för diskussion om sexualitet och läroböckerna domineras av den biologiska kunskapsteorin. 

Samtidigt som den biologiska kunskapsteorin läggs fram diskuterar inte läroböckerna att 

sexualitet och kön även kan vara socialt, kulturellt och historiskt konstruerat. Larsson och 

Rosén skriver även att vissa elevgrupper exkluderas genom att till exempel läroböcker 

osynliggör homo- och bisexualitet i allmänna sammanhang. HBTQ-identiteter presenteras 

som något alla ska ta ställning till och tolerera vilket lägger fram homo- och bisexualitet som 

avvikande från normen. Dock är det vitalt att påpeka att inte någon sexuell läggning 

framställs som onormal eller icke-eftersträvad. Avslutningsvis problematiseras icke-

heterosexualitet i läroböckerna men detta görs enbart i de delar som behandlar HBTQ-

personer. (ibid., s. 33ff.) 
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1.2.3 Forskning inom föreningsidrotten  

På grund av att det inte finns omfattande studier som granskar läroböcker i idrott och hälsa 

har även forskning hämtad från föreningsidrotten inkluderats. Ur tidigare forskning framgår 

det även att ämnet idrott och hälsa i skolan påverkas av föreningsidrotten och därför blir det 

relevant att presentera studier därifrån.  

 

En person som har granskat skrivet material inom idrott ur ett genusperspektiv är Karin 

Grahn. Hon har studerat hur flickor och pojkar framställs i läromedel för 

ungdomstränarutbildningen. Syftet med Grahns avhandling var att undersöka hur genus 

konstrueras i läromedel anpassat för ungdomstränare. Det som framkommer är att både text 

och bild visar ett synsätt som har skapats inom idrottsvärlden och som i sin tur kan vara svårt 

att inte påverkas av. Vi påverkas eftersom synsätten ofta kan vara dolda och därmed inte 

ifrågasätts eller möts av någon kritik. (Grahn 2008a) En viktig aspekt som Grahn lyfter fram i 

sin studie är att när kön explicit skrivs ut i texter så uttrycks det antingen som ”särskiljande 

eller jämförande” vilket innebär att könen ses som två olika sorter som jämförs med varandra. 

Utöver detta exkluderas även ett visst kön i vissa delar av texter eller i bilder medan båda 

könen är representerade i andra delar av innehållet. När både flickor och pojkar nämns 

gemensamt i text eller avbildas tillsammans innehar de enligt Grahn en jämställd relation till 

varandra. (Grahn 2008a, s. 211; Grahn 2008b) Resultaten visar även att stora delar av de 

granskade läromedlen använder sig av könsneutrala uttryck för idrottare i den skrivna texten, 

vilket delvis kan möjliggöra en utmaning av den genusordning som finns inom idrotten. Men 

läromedlen inom idrotten ger även uttryck för en genusordning som förhåller sig till en 

manlig norm och vad hon kallar en könsspecifik kvinnlig norm. Det är dessa två normer som 

bidrar till hur genus skapas. (Grahn 2008a, s. 212). Dessutom får män i större utsträckning 

gestalta den generella idrottaren eller den norm som andra människors jämförs med (Grahn 

2008b). Slutligen betonar Grahn att de genuskonstruktioner som återfinns i läromedel får 

olika effekter beroende av den kontext som de används inom (Grahn 2008a, s. 212). 

 

Många tidigare studier visar även att skolämnet idrott och hälsa innehållsmässigt domineras 

av samma eller liknande aktiviteter som erbjuds för eleverna under deras fritid utanför skolan, 

vilket innebär att normer och synsätt som dominerar föreningsidrotten även kan dominera 

skolidrotten. (Olofsson 2005, s. 233) Liknande resultat förekommer i Skolinspektionens 

kvalitetsgranskning av ämnet idrott och hälsa i årskurs 7–9 som visar att de föreställningar 
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som förekommer inom elevernas idrottande på fritiden påverkar ämnet idrott och hälsa i 

skolan. Dessa föreställningar som grundar sig i att pojkarna tillåts att ta plats medan flickorna 

i stort sett osynliggörs har även influerat idrottsundervisningen. Det skapar ojämlika 

förhållanden i undervisningen då de outtalade föreställningarna om positionerna mellan 

flickor och pojkar finns med i bakgrunden. (Skolinspektionen 2018, s. 31–41) Många forskare 

tror dessutom att det är mer en nackdel än en fördel för många lärare i idrott och hälsa att 

skolämnet är så pass nära sammankopplat med idrottsrörelsen. Det är även en nackdel för 

elever, såväl för pojkar som för flickor. (Olofsson 2007, s. 179) 

 

Med bakgrund i att föreningsidrotten påverkar ämnet idrott och hälsa är det även givande att 

se närmare på den heteronormativitet som råder inom föreningsidrotten. I rapporten Genus 

och heteronormativitet i barn- och ungdomsidrott beskriver Håkan Larsson och Susanne 

Johansson (2012) den genusordning som på ett övergripande plan genomsyrar barn- och 

ungdomsidrott. Studien visar att barn ägnar sig åt stereotypa idrotter där framförallt tjejer 

håller på med så kallade flickiga idrotter som till exempel ridning och gymnastik. Pojkarna 

ägnar sig främst åt lagidrotter och kampsport istället. I samband med dessa resultat tillskrivs 

föräldrarna en nyckelroll då de påverkar sina barn genom att placera dem i olika miljöer, 

flickorna i feminina och pojkarna i maskulina miljöer. Organisering av idrotter efter kön 

förstärker även den ordning som ser kvinnor och män som varandras motsatser. Det förstärker 

även de åsikter som handlar om att män och kvinnor inte ska tävla mot varandra, inte ens i 

barnklasserna, trots avsaknaden av märkbara fysiska skillnader i styrka. Detta bidrar till en 

fortsatt tradition där idrottare av olika kön värderas olika och där kvinnor värderas som 

mindre värda i jämförelse med män. Som en följd av detta förstärks en heteronorm där män 

anses vara norm medan kvinnor hamnar i bakgrunden. Dock visar studien att dessa mönster 

ibland utmanas. Av resultatet framgår till exempel att flickor i betydligt fler fall, särskilt i 

äldre åldrar och i takt med att de blir mer självständiga, väljer att ägna sig mer åt idrotter som 

också är populära hos pojkar. Samma utveckling syns inte bland pojkar utan de håller sig kvar 

inom de traditionellt ”pojkiga” idrotterna.  Enligt rapporten är det även kvinnor som ska 

”fixas till”, ta plats och träda in på̊ traditionellt manligt kodade arenor, snarare än tvärtom. Det 

bidrar till att idrotten påverkas av en manlig normaliseringskultur. (Larsson & Johansson 

2012, s. 25ff.) 
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1.2.4 Sammanfattning av forskningsfält och motiv till studie  

Sammanfattningsvis visar tidigare forskning att heterosexualitet tas för givet i skolan och att 

heteronormativitet genomsyrar undervisningen då både lärare, läroböcker och praktiska 

undervisningssituationer reproducerar heteronormativa mönster. Den tidigare forskningen 

visar även att läroböcker sänder ut traditionella könsmönster och att pojkar och flickor bemöts 

på olika sätt inom föreningsidrotten samt inom idrottsundervisningen. Även internationella 

studier har bidragit med kunskap om läroböckers innehåll ur ett kön- och 

sexualitetsperspektiv.  

I rådande forskningsfält finns det en konflikt mellan den praktiska undervisningen och hur 

skolan bör arbeta med frågor kring kön och sexualitet. Denna bakgrund och det faktum att det 

saknas omfattande forskningsstudier på läroböcker inom ämnet idrott och hälsa i den svenska 

skolan, motiverar vår studies utgångspunkt.   

 

1.3 Teoretiskt ramverk         

Nedan presenteras de teoretiska utgångspunkterna för studien. Först kommer definitioner av 

begreppen kön och genus och därefter presenteras genussystemet samt olika genusformler 

konstruerade av Hirdman och Grahn. Slutligen sker en presentation av queerteori och 

begreppet heteronormativitet.  

1.3.1 Kön och genus  

Ordet kön används för att beskriva de biologiska egenskaperna, det vill säga vilken typ av 

könsceller som produceras, hos olika individer. Detta är ett biologiskt sätt att se på 

människan. (NE) Kön fokuserar på människors olika uppgifter och roller vid förökning av 

människosläkten. (Larsson 2012b, s. 235). Genus handlar inte om de biologiska skillnaderna 

utan är mer ett historiskt, socialt och kulturellt sätt att se på skillnader som skapats mellan 

flickor och pojkar, kvinnor och män. Människorna är utformade utifrån olika sociala 

kontexter, exempelvis olika samhällsstrukturer, normer och kulturer, som påverkar det 

konstruerade könet, genus. (ibid.) Begreppet används även för att markera relationen mellan 

könen. Genus framhäver således skillnader, isärhållande och makt (NE). Med hjälp av genus 

undersöks vad det innebär att vara flicka eller pojke, kvinna eller man, i en viss situation. Vad 

innebär det att vara en viss typ av flicka i ett visst socialt sammanhang? Omvärlden skapar 
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normer om vad det betyder att vara en viss typ av individ i just det samhället. (Larsson 2012, 

s. 235) Dessa normer möter vi alla dagligen.  

 

1.3.2 Genussystemet 

För att kunna problematisera begreppet genus använder sig historikern Yvonne Hirdman av 

det som hon kallar för genussystem. Genussystemet ska ses som en dynamisk struktur av 

olika föreställningar, förväntningar, fenomen och processer. Dessa strukturer bildar sedan en 

grund för regelbundenheter och återkommande mönster. Det innebär att genussystemet är en 

ordningsstruktur av kön, som i sin tur ger upphov till andra sociala ordningar som till exempel 

politiska, sociala och ekonomiska. Vidare grundar sig genussystemet på två logiker: 

dikotomin och hierarkin, där dikotomin innebär uppdelningen i kvinnligt och manligt, medan 

hierarkin visar att det är mannen som anses allmängiltig och därmed blir normen (Hirdman 

2007, s. 213f.). Hirdman använder sig även av begreppet genuskontrakt för att visa på att det 

finns ett ”kontrakt” som är ett slags osynligt avtal mellan de två könen. Kontrakten innehåller 

konkreta idéer och uppfattningar om hur män och kvinnor bör uppträda mot varandra. Detta 

sker i olika nivåer och innefattar till exempel hur vi ska se ut, vilka kläder vi får använda samt 

hur vi får och ska tala om saker och ting. Genuskontrakten är därmed de ömsesidiga 

föreställningar som finns av manligt och kvinnligt medan genussystemet är den process som 

med hjälp av kontrakten skapar nya särskiljanden och rangordningar. (Ibid., s. 217ff.) 

Hirdman har även utformat tre formler som är en förenkling av hur de stereotypa 

tankegångarna kring kön kan urskiljas. Formlerna anger hur en kvinna kan positioneras i 

förhållande till en man på olika sätt och presenteras nedan.  

 

1.3.3 Genusformler 

Tanken bakom den första formeln, grundformeln (A – icke A), är att en kvinna ses som en 

icke man. Där (A) är en man och (icke A) är en kvinna. Formeln bygger på tankar från förr i 

tiden där kvinnor ansågs vara icke-närvarande och inte tillskrevs något värde alls. Denna 

formel är även grunden till de två följande formlerna där tanken om en kvinna växer fram. 

(Hirdman 2003, s. 27f.) Den andra formeln är jämförelsens formel (A-a), och denna formel 

grundar sig i tanken att det finns en fullständig människa (A) och en ofullständig människa 

(a). Lilla a är skapad utifrån stora A och skapas samt jämförs ständigt i relation till A. 

Hirdman utgår i sina formler från antiken då en kvinna ansågs vara sämre och mindre värd 
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eftersom hon betraktades som en outvecklad version av en man. Kvinnor tillskrevs även 

mindre smickrande egenskaper och beteenden under denna tid. (Ibid., s. 28ff.) Den tredje 

formeln grundar sig istället i tanken om att en kvinna existerar och har förmågor som en man 

inte besitter. En kvinna är då annorlunda och kan inte jämföras med någon man vilket innebär 

att en man ses som (A) och en kvinna som (B). Formeln är möjligtvis en utveckling av 

jämförelsens formel (A-a) och möjliggör att män och kvinnor anses vara varandras motsatser. 

Den tredje formeln kallas därmed för den normativa formeln (A-B). (ibid., s. 35ff.) 

 

Connell (2009) påpekar att det finns en risk genom att i allt för stor utsträckning enbart lägga 

fokus på skillnaden mellan kvinnor och män. Därför presenteras även tre alternativa formler 

som är hämtade ifrån Karin Grahn (2008a). Hon uppmanar att man inte enbart ska använda 

sig av Hirdmans traditionella genusformler utan även undersöka om det går att förändra dem. 

När det gäller jämförelsens formel, A-a formeln, är det inte enbart kvinnor som kan inta lilla 

a:s position utan den kan även innehas av både pojkar och andra män. Det innebär att 

underordnade och avvikande pojkar och män positioneras mot en normerande och överordnad 

pojke/man. Relationen mellan de två positionerna kan till exempel bero på ålder alternativt 

olika prestationer inom idrotten. Utöver denna tankegång har hon själv lagt till formeln B-b, 

där – b beskrivs som en ”lite mindre flicka/kvinna” i relation till andra flickor eller den vuxna 

kvinnan. Denna formel lyfts fram av ett exempel där en flicka som befinner sig i puberteten 

kommer att utvecklas till att bli en ”riktig” kvinna i form av B. Även en flicka som är 

elitidrottare kan inta b positionen då hon anses vara annorlunda och skilja sig från den 

normerande flickan. (Grahn 2008a, s. 196f.). Grahn använder sig även av en A/B formel som 

aktualiseras när både flickor och pojkar tillsammans är normerande för ”idrottaren” (Ibid., s. 

127ff.).  

 

Hirdman och Grahns genusformler används för att analysera det insamlade materialet. Hur 

genusformlerna kommer till uttryck i analysen beskrivs mer ingående i avsnitt 2.2. När det 

gäller genussystemet, queerteori och begreppet heteronormativitet kommer dessa att 

diskuteras i samband med studiens resultat i diskussionen. De teoretiska utgångspunkterna är 

tänkta att identifiera och synliggöra normer i det undersökta materialet. 
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1.3.4 Queerteori och heteronormativitet  

Queerteori kan definieras som allt ifrån ”knäpp och avvikande till teori, normbrott, aktivism 

och mångfald på en och samma gång” (Ambjörnsson 2006, s. 15). Det kan även ses som en 

paraplybenämning för HBTQ-personer eller som en benämning för personer som faller 

utanför normen (ibid., s. 15). Enligt Nationalencyklopedin är queer ett kritiskt förhållningssätt 

till det som anses vara normalt (NE).  

 

Queerteori utgår från att sexualitet är för komplicerat för att ge en enkel förklaring till vad det 

innebär. Därmed beskrivs identitet och sexuell läggning som obestämd och föränderlig. Med 

hjälp av queerteori uppmanas människor att kritiskt studera samhällets förgivettagna normer 

om genus, sexualitet och andra former av normalitet. Queerteoretiker strävar därmed efter att 

ta reda på hur genus och sexualitet kan konstrueras och vilka maktstrukturer som 

framkommer (Ambjörnsson, 2006 s. 33ff.) Det är viktigt att förståelsen av både kön och 

sexualitet är bunden till en specifik plats och det sociala sammanhang som finns där (ibid., s. 

51f.).  

I samhället anses heterosexualitet vara det primära och det upplevs som normgivande. Olika 

institutioner, lagar, strukturer, relationer och handlingar i samhället bidrar till att ett 

heterosexuellt liv anses vara det mest naturliga. Heteronormen är en medverkande kraft för 

konstruktion av kön genom begreppen kvinnligt respektive manligt och hetero- och 

homosexualitet (Ambjörnsson 2016, s. 55). Genom att prata om den heteronormen som råder i 

samhället läggs fokus på normsystemet och inte på enskilda individers handlingar (ibid., s. 

47). 

2 Metod 

Studiens ansats är kvalitativ textanalys. Det finns ingen enhetlig metod för textanalyser utan 

analysen kan ta flera separata riktningar. Några exempel på textanalyser är innehållsanalys, 

narrativ analys, argumentationsanalys och diskursanalys (Bergström & Boréus, 2005). Nedan 

beskrivs diskursanalys mer ingående. 

 

Diskursanalys är en analysmetod som är passande att använda när texter dekonstrueras och 

analyseras. (Bolander & Fejes 2014). Med hjälp av en diskursanalys lägger man märke till det 

som är närvarande i en text men även det som osynliggörs, utesluts eller antas vara 

underförstått. Genom att söka både det implicita, vad som uttrycks i text, och det explicita, 
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som närvarar i text, undersöker man vad som anges som sanning och vad som konstruerar och 

bildar det som betraktas som normalt och acceptabelt. Likväl som att lyfta fram olika 

sanningar markeras det som inte talas om eller det som anses som onormalt eller avvikande. 

(ibid., s. 90) Detta betyder med andra ord, att vår verklighetsbild påverkas av det som 

uppmärksammas respektive osynliggörs i text och bild. Vanligtvis tänker man på vad text 

innesluter och utesluter men även icke-verbal kommunikation såsom fotografier och 

konstverk kan också räknas till diskurser. (Hassmén & Hassmén 2008) Bilderna visar 

nämligen tydligt vilka typer av människor som har blivit utvalda till exempel i bilder som 

stödjer texten i läroböcker. 

 

Bolander och Fejes (2014, s. 91) introducerar följande exempel om vad språket skapar. En av 

lärarna föreslår att en ny bok läggs till i lärarstudenternas litteraturlista. Genast yttrar några 

andra lärare att boken är för svår för lärarstudenterna och många skulle tycka att den är för 

invecklad att läsa eller att studenterna inte skulle förstå innehållet. I detta exempel konstrueras 

en bild av lärarstudenter som inte klarar av alltför svår studielitteratur och de blir 

positionerade som mindre avancerade studenter. Språket har därmed en betydelsefull roll i hur 

vi ser världen och andra människor, till exempel lärarstudenter. Det som uttrycks och i vilket 

sammanhang det görs skapar en verklighet som omformas och förändras. (ibid.) Winther 

Jørgensen och Phillips (2000) förklarar vidare att diskursanalys inte är en enda analysmetod 

utan att det ska ses som ett ”paket”:  

 

[…] diskursanalys inte är en enda ansats utan en rad tvärvetenskapliga och multidisciplinära 

ansatser som man kan använda på många olika sociala områden i många typer av 

undersökningar” (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 7) 

 

Positioneringar i diskursanalys grundar sig i socialkonstruktionism som innebär att 

verkligheten och olika aspekter av den är socialt konstruerade och därmed ett resultat av 

mellanmänsklig interaktion. Detta innebär att olika sätt att använda språket har verkan på 

skapandet och utvecklingen av vår sociala värld som omfattar kunskap, identiteter och sociala 

relationer. (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 12) Eftersom diskurserna bidrar till att 

skapa världen anses de ha ideologiska effekter på att konstruera, rekonstruera och omvandla 

maktrelationer som råder mellan olika grupper i samhället (Fairclough 1992, s. 87). Med olika 

grupper menas en uppdelning av till exempel kön, i kvinnor och män, eller i olika 

socioekonomiska klasser. Denna aspekt av diskursanalys blir vital i studien eftersom kön- och 
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sexualitetsnormer undersöks. I vår analys är det därför viktigt att granska vad det är som 

inkluderas respektive exkluderas ur sociala sammanhang och på så sätt styr normerna. Med 

hjälp av diskursanalys söks det regelbundenheter och mönster som ständigt upprepas eller 

osynliggörs i det studerade materialet och på så sätt skapas en bild av verkligheten. (Winther 

Jørgensen och Phillips 2000) 

 

Diskursbegreppet är inte helt entydigt utan det skiljer sig något i fråga om vad en diskurs 

omfattar och vad dess betydelse är. I analysen utgår vi ifrån följande definition: en diskurs är 

”ett bestämt sätt att tala om och förstå […] ett utsnitt av världen” (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000 s. 7). För att undersöka vad som förmedlas och på vilka sätt detta förmedlas i 

läroböckerna samt vilka sanningar som framställs och vad har de för följder, har vi valt att 

använda oss av följande frågor som utgångspunkt i analysen av läroböckerna: 

 

- Vad talas det om? 

- Hur talas det om detta? 

- Vad framställs som sanning? 

- Vilka subjektspositioner framträder? 

- Vad utesluts genom detta tal? (Bolander & Fejes 2014 s. 97) 

 

Genom det valda tillvägagångssätt är förhoppningen att finna regelbundenheter och olika 

mönster i det empiriska materialet som ligger till grund för studien.   

 

2.1 Material och urval  

Det empiriska materialet i studien är följande tre läroböcker:  

- Lärobok 1 - Idrott och hälsa 1 & 2, utgiven år 2018 i en nyutgåva av Johan Paulsson och 

Daniel Svalner. 

- Lärobok 2 - Idrott och hälsa, utgiven år 2012 av Bengt Johansson.   

- Lärobok 3 - Idrott och hälsa 7–9, utgiven år 2015 av Mikael Bengtsson Gardestrand och 

Stina Gardestrand.  

 

En lärobok är anpassad för Idrott och hälsa i årskurs 7–9 medan de andra två är skrivna för 

Idrott och hälsa 1 och 2 på gymnasiet. För att kunna välja ut ett lämpligt underlag sökte vi 

efter läroböcker för idrott och hälsa på hemsidor för e-bokhandel. Läroböckerna valdes 
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därefter ut eftersom de alla tre är utformade och skrivna efter de riktlinjer som presenteras i 

Lgr11/Gy11, vilket var det viktigaste urvalskriteriet. Eftersom föreliggande studies underlag 

består av samtliga böcker som uppfyller kriterierna är det således en totalundersökning. För 

att kunna få en mer omfattande undersökning har böcker från både grundskolan och 

gymnasiet valts ut eftersom utgivningen av läroböcker inom idrott och hälsa är begränsad 

jämfört med andra ämnen i skolan. Dessutom är det relevant att få en insyn inom både grund- 

och gymnasieskolan då vi blir behöriga att undervisa inom båda skolformerna. Läroböckerna 

kommer i fortsättningen att presenteras som lärobok 1, 2 eller 3.   

 

2.2 Genomförande och analysverktyg 

Med avsikt att hitta regelbundna mönster påbörjades studien genom att översiktsläsa och gå 

igenom läroböckerna överskådligt. Denna inledande analys där syftet var att få en överblick 

över läroböckernas utformning och innehåll, genomfördes individuellt för att inte påverka 

varandras tolkning av läroböckerna. Efter översiktsläsningen påbörjades en kritisk granskning 

där materialet granskades både enskilt och tillsammans. Olika begrepp, utdrag och citat som 

berörde kön och sexualitet markerades och skrevs ned för att kunna användas i analysen. 

Analysen genomfördes sedan med hjälp av frågor som Bolander och Fejes (2014, s. 97) 

presenterar som en möjlig utgångspunkt i diskursanalys. För att kunna svara på studiens syfte 

och frågeställning har följande fem frågor använts i analysen: ”Vad talas det om? Hur talas 

det om detta? Vad framställs som sanning? Vilka subjektspositioner framträder? Vad utesluts 

genom detta tal?”. Presentationen och analysen har för tydlighetens skull delats in i två olika 

steg. Det första steget innebar att diskutera det insamlade materialet utifrån dess relevans för 

studiens syfte och färgkodades efter teman som hade diskuterats fram. Sedan skrevs olika 

teman ihop främst med utgångspunkt i frågorna ”vad talas det om?” och ”hur talas det om 

detta?” men även de resterande tre frågorna fanns i åtanke. Under detta steg i genomförandet 

kunde vissa exempel ur läroböckerna hamna i ett annat tema än de var indelade i från början. 

Detta som en följd av en ny diskussion och bedömning av exemplens budskap.  Det andra 

steget innebar att utifrån olika teman identifiera fyra stycken diskurser som framträdde i 

läroböckerna. Dessa diskurser är konstruerade utifrån de teman som skapades tidigare i 

analysen. Utöver ”Vad det talas om?” och ”Hur talas det om detta?” låg fokus i denna del 

även på frågorna ”Vad framställs som sanning? Vilka subjektspositioner framträder? Vad 

utesluts genom detta tal?”. Diskurserna presenteras i avsnitt 3.3 tillsammans med exempel 

från de identifierade teman som beskrevs i steg ett. Diskurserna analyserades även utifrån 
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Hirdmans genusformler (2007) samt alternativa genusformler av Grahn (2008a) som 

analysverktyg. Formlerna har använts för att ta reda på vad som sägs och på vilket sätt det 

sägs, genom att synliggöra relationer mellan och inom olika kön. Följande mening är ett 

exempel på hur Hirdmans tredje formel, den normativa formeln (A-B), kan användas: ”Hur 

stor del av kroppsvikten som utgörs av fett, skiljer sig naturligt mellan killar och tjejer” 

(Lärobok 3 s. 18). I detta exempel särskiljs killar och tjejer åt som två olika ting där killar är 

(A) och tjejer är (B) (Hirdman 2007, s. 35f.).  

 

2.2.1 Reliabilitet och validitet 

Enligt Hassmén och Hassmén (2008) behandlas reliabilitet i termer av tillförlitlighet, 

pålitlighet och upprepbarhet inom den kvalitativa forskningen. Studiens genomförande som 

beskrivs ovan, förklarar att analysen är gjord av två olika individer vilket betyder att det är 

möjligt att jämföra forskarnas bedömningar med varandra. Detta kallas för likhetsreliabilitet 

där reliabiliteten stärks då två olika bedömningar först har diskuterats gemensamt för att 

sedan komma fram till en gemensam överensstämmelse. Denna överensstämmelse är grunden 

för studiens analys. Det är även betydelsefullt för den inre reliabiliteten, med andra ord 

pålitligheten, att analyserna stämmer överens med varandra. (Hassmén & Hassmén 2008, s. 

135f.) Genom att noggrant och detaljerat beskriva genomförandet av studien och hur analysen 

har genomförts, vilka analysverktyg som har använts och valet av relevanta teoretiska 

utgångspunkter ökar studiens upprepbarhet. Detta innebär att en annan forskare ska kunna 

genomföra samma studie vid en annan tidpunkt och få likvärdiga resultat. En hög 

upprepbarhet ökar pålitligheten i studien. (Hassmén & Hassmén 2008, s. 136)  

Validitet diskuteras ofta i termer av trovärdighet, stabilitet, neutralitet och överförbarhet inom 

den kvalitativa forskningen. (Hassmén & Hassmén 2008, s. 155ff.) Vi har valt att ta upp 

trovärdighet och överförbarhet då stabilitet och neutralitet inte påverkar studien eftersom 

materialet som ligger till grund för analysen är tryckta läroböcker. Materialet i studien är 

offentligt och då behandlas trovärdighet i tolkning och analys av det insamlade materialet. 

Insamlandet skedde först i form av en individuell tolkning av data för att sedan gemensamt 

diskutera det material som granskats individuellt. Sista begreppet överförbarhet inriktar sig på 

generaliserbarheten av studiens framkomna resultat. Detta är oftast inte betydelsefullt i 

samband med kvalitativa studier som för det mesta ska undersöka det unika i just den miljö, 

grupp eller område som granskas (ibid., s.155). Syftet med denna studie är att undersöka hur 
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normer om genus och sexualitet konstrueras i läroböcker för ämnet idrott och hälsa och därför 

är det inte möjligt att generalisera studiens resultat i andra sammanhang inom skolan. Detta på 

grund av att övriga ämnen har sina specifika ämnesplaner och läroböcker.  

 

2.3 Forskningsetiska överväganden 

I forskningssammanhang råder vissa forskningsetiska principer som bör tas hänsyn till vid 

vetenskapliga arbeten. De två huvudkraven är forskningskravet och individskyddskravet. När 

insamlade data består av offentligt tryck och därmed är öppet för allmänheten, i detta fall i 

form av text och bild i läroböcker, gäller särskilda regler. Det krävs nämligen inget samtycke 

av författarna för att fullfölja studien. Det är dock viktigt att behandla publikationer med 

respekt. (Winther Jørgensen & Phillips 2000) Forskningskravet innebär att forskning ska 

inriktas till väsentliga frågor och innehålla hög kvalité samt att den ska genomföras på ett sätt 

som gynnar utveckling av samhället. Utöver detta ska forskningen även bidra till att 

kunskaper fördjupas och utvecklas. (Vetenskapsrådet 2008) 

 

Hassmén och Hassmén (2008) presenterar forskningsetik som innebär att vi som forskare har 

ett ansvar gällande redovisning av uppriktiga resultat, öppenhet vid metodval och studiens 

genomförande likaså avseende lika behandling av insamlade data utan att förvränga eller styra 

insamlat material och resultat utifrån våra egna intressen. För att kunna urskilja olika 

läroböcker och dess budskap har det varit nödvändigt att nämna författarna. Dock är studiens 

syfte inte att hänga ut enskilda individer utan att beskriva systematiskt hur uppsatsens syfte 

och frågeställningar behandlas i undersökningsmaterialet.  

 

Diskursanalys ska fokusera på vilka mönster som finns i materialet och vilka konsekvenser 

dessa får när materialet betraktas diskursivt, det vill säga vilka effekter ett visst sätt att 

framställa något kan få. Vid analys av materialet är det viktigt för forskaren att inte påverkas 

av sina egna värderingar. Å andra sidan är forskaren inte fristående från diskursen och därmed 

blir det svårt att genomföra en diskursanalys helt objektivt. (Fejes & Bolander 2014, s. 94) 

Eftersom forskaren är en del av diskursanalysen, påverkas studiens reliabilitet. Därför är det 

viktigt att redovisa tydligt hur studien, dess val och avgränsningar har genomförts.  
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3 Resultat och analys 

I följande avsnitt redovisas resultaten av de tre analyserade läroböckerna. Resultatet är indelat 

i olika delar där avsnitt 3.1 beskriver hur individer presenteras i bilder och i den skrivna 

texten. Därefter följer åtta olika teman som ringar in olika ämnen som läroböckerna tar upp. 

De teman som framkommer är: Kroppsideal och konsekvenser, ohälsosamma inslag, män 

som utgångspunkt, att gå från flicka till att bli en kvinna, skador och nödsituationer, kroppens 

fysiologiska förutsättningar, flickors och pojkars idrottande samt sexuell läggning och 

parbildningar. Utifrån de teman som framkommer identifierades fyra stycken diskurser: 

könsrollsdiskursen, män som normdiskurs, kvinnor som problemdiskurs och 

heteronormativitetsdiskursen. Diskurserna presenteras och analyseras med utgångspunkt i 

genusformler hämtade från Hirdman (2007) och Grahn (2008a) i avsnitt 3.3.   

 

3.1 Hur individer presenteras i text och bild  

När det gäller textnivån i läroböckerna framkommer två olika tillvägagångssätt för hur 

individer framställs. En del av den skrivna texten är könsneutral då olika individer skrivs 

fram. Ett flertal olika könsneutrala uttryck används som till exempel idrottare, den skadade 

och en person/personer. Ett annat exempel på detta är när lärobok tre innehåller olika 

personliga pronomen. Det kan ske i termer av hon/ han eller utifrån begreppet hen. Både 

flickor/kvinnor och pojkar/män får därmed gestalta generella personer och idrottare. Två 

exempel är: ”Kunde man titta inuti hans eller hennes muskler, skulle man med all säkerhet se 

att de består av uthålliga typ 1-muskelfibrer (Lärobok 3, s. 35). Och ”Om en person förlorar 

mycket blod, finns det risk att han eller hon börjar frysa kraftigt (Lärobok 3 s. 149). Dessa 

exempel kan beskrivas som jämlika, både flickor/kvinnor och pojkar/män är inkluderade. Det 

ska också nämnas att läroböckerna vänder sig till en tänkt läsare eller utgår från ett 

gemensamt vi: vad betyder uttrycket för dig? vi ska må bra och vår kropp, är givande 

exempel.  När texten inte är könsneutral eller jämlik utgår den istället från könsbestämda 

uttryck. De beskrivs i termer som flickor, pojkar, män, och kvinnor samt med personliga 

pronomen som hon, han, honom eller henne. Vidare blir det tydligt att en stor del av den 

skrivna texten utgår från att det finns två identifierade kön, pojkar/män och flickor/ kvinnor. 

Dessutom beskrivs de två könen på ett flertal ställen som dikotomier till varandra, med andra 

ord som varandras motsatser. Flickor/kvinnor och pojkar/ män jämförs och särskiljs sedan på 

olika sätt med varandra genomgående i alla tre läroböcker. När könsbestämda uttryck används 
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genomgående kopplas olika beteenden, vanor, risker, träningsformer och till exempel 

fysiologiska förutsättningar samman med ett specifikt kön.  

 

I bilderna som återfinns i läroböckerna består majoriteten av könskodade personer, som kan 

kopplas till ett biologiskt kön. Det är bilder som består av ”riktiga” människor och 

illustrationer av manliga och kvinnliga figurer på olika sätt. I de kapitel som behandlar 

kroppens anatomi och fysiologi framkommer även andra illustrationer. I samband med texten 

som till större del är könsneutral finns bilder av olika skelett och kroppar som finns kopplade 

till exempel muskler, nervsystem och leder. Vissa illustrationer av mänskliga skelett kan 

anses vara könsneutrala. (Lärobok 1, s. 26; Lärobok 2, s. 197; Lärobok 3, s. 31) Medan andra 

illustrationer av kroppar kan associeras med en manlig kropp. (Lärobok 1, s. 24; Lärobok 2, s. 

201; Lärobok 3, s. 38) Se bilaga 1 och 2 för exempel på en bild som är könsneutral och en 

bild som är manligt kodad. När bilder istället kan kopplas samman med ett biologiskt kön 

framträder kvinnligt och manligt. Ur empirin framkommer även en syn på att kvinnligt 

kodade personer har långt hår, är sminkade och går runt klädda i linnen och sport - bh:ar som 

ofta är i färgglada kläder. Manligt kodade personer har istället ofta kort hår eller inget hår alls 

och avbildas på ett flertal bilder i bar överkropp. De manligt kodade personerna bär även 

oftare kläder i mer neutrala och mörkare färger än de kvinnligt kodade. Dock finns det 

exempel där de stereotypa bilderna om kvinnligt och manligt utmanas, till exempel genom att 

en manligt kodad person har långt hår (Lärobok 3, s. 153). 

 

Det framkommer även att text och bild inte alltid samverkar med varandra. I vissa exempel 

kan texten vara könsneutral medan bilderna inte är det.  Ett exempel är när en kropp som 

associeras med en manlig person återfinns vid ett textavsnitt som är könsneutralt (Lärobok 1, 

s. 24). Tvärtom kan det istället vara texten som är könsbestämd då lärobok 3 i kapitlet 

Livräddning genomgående beskriver den person som är i nöd som en flicka/kvinna då 

hon/henne används. Här motverkar dock bilderna texten då det ser ut att vara en manligt 

kodad person som är i nöd. Vidare återfinns en bild på en man som räddar en pojke vid ett 

drunkningstillbud (Lärobok 3, 169ff.).  
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3.2 Teman 

Nedan följer åtta identifierade teman där främst olika könsbestämda uttryck används men 

även könsneutral text finns representerad.  Avsnittet består av följande teman: Kroppsideal 

och konsekvenser, ohälsosamma inslag, män som utgångspunkt, att gå från flicka till att bli 

en kvinna, skador och nödsituationer, kroppens fysiologiska förutsättningar, flickors och 

pojkars idrottande samt sexuell läggning och parbildningar. 

 

3.2.1 Tema: Kroppsideal och konsekvenser 

Läroböckerna presenterar hur olika kroppsideal har sett ut förr i tiden och vilka kroppsideal 

som råder i vårt samhälle idag. Utöver detta beskrivs olika kroppsideal kopplat till det 

biologiska könet. Till exempel beskriver två av läroböckerna att flickor och kvinnor numera 

eftersträvar en smal kropp medan pojkar och män bör ha en muskulös och stark kropp. 

(Lärobok 1, s. 276); Lärobok 2, s. 44). I förhållande till det muskulösa kroppsidealet beskrivs 

ett beteende där pojkar hamnar i en träningsspiral där det enda de strävar efter är att utöka 

deras muskelmassa (Lärobok 3, s. 167). Men idealen har sett annorlunda ut beroende vilket 

århundrade som har varit aktuellt.  I antiken var det viktigt för män att vårda och träna sin 

kropp medan kvinnor inte ansågs vara lika viktiga. Fortsättningsvis förklaras antikens manliga 

kroppsideal likna dagens muskulösa och vältränade kroppsideal för män. Lärobok 3 beskriver 

även ideal kopplat till olika tidsperioder där till exempel kvinnor under renässansen skulle ha 

”platt byst, rund mage och en långsmal kropp”. Under 1600-talet skulle istället både män och 

kvinnor vara större och fylligare medan det under 1700-talet rådde ett smalare ideal och 

således bar kvinnor olika korsetter. (Lärobok 3 s. 164f.) Lärobok 2 förklarar också att idealen 

har ändrats genom åren och tar särskilt upp att det har ”varit status att vara fet” (Lärobok 2, s. 

42). Läroböckernas historiska genomgång är mer som en beskrivning om hur det har sett ut 

och används inte för att problematisera dagens ideal. Istället påpekar läroböckerna enbart att 

rådande normer inte alltid har varit styrande.  

 

Lärobok 1 har till skillnad från de andra två läroböckerna ingen historisk ingång till olika 

kroppsideal utan enbart dagens ideal beskrivs. Istället för en beskrivning av hur idealen har 

sett ut står det att ”ideal, värderingar och normer finns överallt i vår omgivning” (Lärobok 1, 

s. 273f.). Nedanstående citat kan även ses som en problematisering, då massmedia lyfts fram 

som en styrande faktor kring människors strävan till att passa in i samhället.  
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I massmedia ser man ofta normer och ideal för hur våra kroppar bör se ut. Kroppsnormen utgörs av 

faktorer som vikt, längd, funktion och form. […] Media har i stor utsträckning bidragit till den fokusering 

på kroppens utseende som råder idag. […] En vältränad kropp representerar för många en hälsosam 

individ med en sund livsstil och har man en kropp som avviker från idealet riskerar man att uppfattas som 

ohälsosam. (Lärobok 1, s. 273f.) 

 

Genom ovanstående citat beskriver lärobok 1 att det finns ett flertal olika faktorer som 

påverkar kroppsideal och utseendenormer. Fortsättningsvis tas ett par negativa aspekter upp 

gällande vissa normer som människor eftersträvar: ”Ett ideal som bygger på undernärda tjejer 

och ”deffade” killar (med tydligt definierade muskler och för lite underhudsfett), skapar ett 

ohälsosamt ideal” (Lärobok 3, s. 167). Dessutom beskrivs viktnedgång som en av de främsta 

orsakerna för flickor att röra på sig (Lärobok 2, s. 45), samtidigt som pojkar har uteslutits i 

uttalandet. Boken förmedlar därmed att vikt och viktkontrollerande beteende är något 

betydelsefullt för flickor medan andra könskonstellationer inte nämns. Medias påverkan 

uppmärksammas även genom att presentera hur unga flickors syn på sin egen kropp kan vara 

felaktig: ”På senare tid har man dessutom uppmärksammat att det blir allt vanligare att unga 

flickor, bland annat på grund av medias bild, har en förvriden syn på kvinnlighet och kroppar. 

Som en följd av det kan ibland ätbeteendet påverkas.” (Lärobok 1, s. 274) Än en gång är det 

enbart flickor som nämns i den skrivna texten.  

 

För att se närmare på ätstörningsproblematiken beskrivs det som ett beteende som ofta 

förekommer hos flickor respektive kvinnor. Gemensamt för böckerna är att ätstörningen 

anorexi beskrivs med en ”kvinnlig prägel” medan representationen av pojkar/män i detta 

sammanhang är begränsad. Denna koppling förstärks av en bild i lärobok 1 på en kvinna där 

texten behandlar ätstörningar (s. 275). Dessutom visar flera exempel hur den beskrivande 

texten om anorexia kopplas samman med flickor/kvinnor och om en pojke/man drabbas anses 

det vara mer ett undantag än en regel. Till exempel står det att ”Självsvält, anorexi drabbar 

framför allt flickor, men även pojkar”. (Lärobok 2, s. 47). Liknande mönster uppstår i lärobok 

3 gällande sjukdomen bulimi: ”Precis som vid anorexi drabbas oftare tjejer av bulimi än 

killar.” (Lärobok 3 s. 170).  De andra två läroböckerna kopplar dock inte samman sjukdomen 

med ett specifikt kön (Lärobok 1 s. 48; Lärobok 2, s. 275). De personer som lider av 

sjukdomen beskrivs istället som ”ambitiösa” (Lärobok 2, s. 48). Utöver detta beskrivs en 

annan aspekt gällande anorexi:  
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Anorexi är vanligast hos unga kvinnor men kan även drabba män. Omvärlden verkar reagera olika på 

symptom hos killar respektive tjejer. Sjukdomen har oftast hunnit pågå längre hos killar innan den 

upptäcks. Kan detta bero på att man inte tänker ”ätstörning” som första alternativ när en kille mår dåligt 

och tappar mycket i vikt? Om killar kommer under behandling, blir de däremot oftast snabbare friska från 

sjukdomen än tjejer.”  (Lärobok 3, s. 168f.). 

 

Det är en väldigt viktig aspekt som lyfts fram gällande hur omgivningen bemöter individer 

med ätstörningsproblematik olika på grund av deras könstillhörighet.  

 

3.2.2 Tema: Ohälsosamma inslag  

I alla läroböcker behandlas alkohol och tobak som en del av ohälsa. Lärobok 1 använder 

beskrivningar som individer och personer när det talas om dessa ämnen (s. 254ff.) medan 

lärobok 3 utgår från det personliga pronomenet du (s. 179ff.) och därmed riktar sig till den 

tänkta läsaren. Vad gäller alkohol- och tobaksvanor utmärker sig dock lärobok 2 genom att 

knyta vissa beteenden till ett specifikt kön genom användning av personliga pronomen som 

”hon” eller ”han”. Därmed skapas en uppfattning om hur alkohol- och tobaksvanor skiljer sig 

åt mellan könen. Till exempel står det att ”pojkarna dricker mer öl än flickor, men när det 

gäller vin är det tvärtom” (Lärobok 2, s. 38). Läroboken associerar därmed öl med pojkar 

medan flickor anses föredra vin istället. Läroboken skriver även att det är vanligare att 

svenska män snusar än röker. Även kvinnor har börjat snusa allt oftare (ibid., s. 36, vår 

kursivering). Förklaringen som ges till att kvinnor har ökat sin snuskonsumtion är att det finns 

ett ökat utbud av smaksatta snus som upplevs vara mer anpassade för unga kvinnor. Vidare 

kopplas beskrivningen av rökning ihop med kvinnor genom att genomgående använda ”hon” i 

texten medan ”han” inte förekommer: ”När rökaren får sitt bloss, blir hon stimulerad och 

upplever att koncentrationen ökar. Dessutom blir hon lugn igen – men bara för en stund. 

(Lärobok 2, s. 35, vår kursivering). Dock används ”han” i beskrivningen av snusande: 

”Snusaren blir beroende av tobak, eftersom han får i sig ännu mer nikotin än den som röker.” 

(ibid., s. 36, vår kursivering). 

 

Lärobok 2 (s. 32) redovisar även statistik då det står att ”varje år börjar 25 000 ungdomar röka 

i Sverige, fler flickor än pojkar”. Detta förstärks med en bild och ett exempel på en kvinna 

som till följd av rökning drabbades av lungcancer. De sjukdomar som drabbar rökare kopplas 

även till kvinnor och dessutom varnas gravida kvinnor för att deras barn kan ta skada. Till 
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exempel står det: ”Kvinnliga rökare som föder barn riskerar också att få mindre och sjukare 

spädbarn.” (Lärobok 2, s. 35). Ett annat exempel är: ”Att röka under graviditet är livsfarligt 

för fostret. Fostret får i sig samma skadliga ämnen som mamman får i sig genom rökningen. 

Det ökar riskerna för missfall och, efter födseln, plötslig spädbarnsdöd” (Lärobok 3, s. 182).  

 

I de utvalda läroböckerna presenteras dessutom flickor och kvinnor som mer benägna att lida 

av sömnsvårigheter och stressymptom. Lärobok 1 och 2 använder i allmänhet flickor/kvinnor 

som exempel i den skrivna texten och i de bilder som återfinns i de stressrelaterade kapitlen. 

Lärobok 3 skiljer sig från de andra två eftersom den har välbalanserad representation av 

flickor och pojkar i kapitlet om Mental träning och stresshantering.  

 

När det gäller övervikt är det istället pojkar/ män som lyfts fram. Till exempel står det att 

”Var femte pojke och hälften av alla vuxna män betraktas som överviktiga. Det är fler män än 

kvinnor som är överviktiga (Lärobok 2, s. 41) och ”Jämfört med hur det var för 40 år sedan är 

det fler i befolkningen som nu är överviktiga eller lider av fetma. Andelen män är större än 

andelen kvinnor.” (Lärobok 3, s. 20). Därtill beskrivs den så kallade ”manliga fetman”, som 

lägger sig kring magen, som en större fara mot hälsa. Ytterligare ett problemområde som tas 

upp är doping och denna problematik associeras till störst del med män. I lärobok 3 står det 

följande: ”Att vara beroende av dopningspreparat är vanligast hos män i åldern 18 – 34 år, 

men hos både män och kvinnor kan skadorna av doping bli fruktansvärda (Lärobok 3 s. 172). 

Dessutom tar lärobok 2 upp att bilolyckor ofta sker i samband med att förarna är 

alkoholpåverkade och att de personer som är mest olycksdrabbade är pojkar mellan 18–24 år 

(Lärobok 2, s. 40).   

 

3.2.3 Tema: Män som utgångspunkt  

I läroböckerna har män genom tiderna framställts som något slags ideal och grund för idrotten 

då det framgår att det är män som alltid har tävlat mot varandra om vem som är snabbast eller 

starkast. Till exempel står det att ”idrotten är lika gammal som de äldsta kulturerna. Männen 

har alltid mätt sina krafter med varandra.” (Lärobok 2, s. 125). I antiken deltog och tävlade 

män mot varandra i de olympiska spelen medan kvinnorna inte fick tillstånd att vara med och 

delta eller ens vistas inom samma område.  

 



25 

 

Mycket av det som vi i Sverige kallar idrott var till en början träningsaktiviteter inom det militära. Där 

skulle män tränas i att bli så starka och smidiga som möjligt. Alltså var det mannen som idrottade och så 

var det faktiskt en bit in på 1900-talet. Man ansåg att fysisk ansträngning stred mot den kvinnliga naturen, 

att det var opassande och till och med hälsofarligt.  (Lärobok 3 s. 188) 

 

Även långt senare har det endast varit tillåtet för män att delta i olika tävlingar. Ett exempel 

på att kvinnor har uteslutits inom idrotten på 1900 - talet kommer från lärobok 1 som tar upp 

när Britt Dohsé förklädde sig med både mustasch och lösskägg för att få delta i Vasaloppet år 

1978. Hon lyckades komma i mål men Britt belönades inte med ett diplom för hennes 

deltagande förrän några år senare eftersom det inte ansågs vara rätt. Det var först år 1981 som 

kvinnor tilläts att delta i Vasaloppet (Lärobok 1, s. 77).  

 

Även följande citat från två av läroböckerna beskriver att kvinnor inte hade samma 

möjligheter och tillgång till lokaler som män hade samt att de ansågs vara underlägsna under 

antikens ideal: ”Vid idrottsanläggningarna, de så kallade gymnasierna, föreläste och 

diskuterade lärda män bland annat kring filosofi, matematik och astronomi. På det sättet 

uppstod de första skolorna vid den tidens ”gym”. För kvinnor fanns det speciella gymnasier.” 

(Lärobok 2, s. 125). Och ”Under antiken skulle männen vårda och träna sin kropp. (Kvinnor 

ansågs inte vara lika viktiga som män.) [..] Det manliga kroppsidealet från antiken ligger inte 

så långt från dagens ideal, eller vad säger du? ” (Lärobok 3 s. 164). Den sista meningen 

kopplar till hur det ser ut i dagens samhälle och det gör även lärobok 1 då läroboken tar upp 

hur synen på kvinnor som historiskt underordnade har påverkat vårt samhälle. Läroböckerna 

tar därmed utgångspunkt i historisk kunskap om hur det har sett ut förr i tiden och gör 

kopplingar och liknelser med dagens samhälle. Genom att likna de gamla normerna med hur 

det ser ut i samhället idag kan det kopplas till att kvinnor fortfarande anses vara underlägsna i 

jämförelse med män. Följande citat tar belyser denna aspekt: ”En stor del av idrottens 

ursprung har en manlig prägel som uteslutit kvinnor. Överrepresentation av män på 

beslutsfattande poster och massmedias fokus på herridrott visar att idrotten har speglat 

samhället i stort” (Lärobok 1, s. 277).  

 

Vidare framkommer ett språkligt mönster i alla tre läroböcker i form av laddade ord och 

begrepp som är kopplat till män. En variant återfinns i två meningar från lärobok 1 och en 

mening från lärobok 2 som använder sig av ett manligt begrepp för att beskriva den generella 

idrottaren. I lärobok 1 står det att “det finns idrottsmän som av olika skäl…” och “den 
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kroppsliga intelligensen används exempelvis hos dansare, hantverkare, idrottsmän, kirurger 

med flera.” (Lärobok 1, s. 112, s. 179) Medan det i lärobok 2 står: “försök visar att idrottsmän 

i teknikgrenar, som höjdhopp, presterar mycket sämre efter att ha druckit motsvarande två 

flaskor öl” (Lärobok 2, s. 40). I lärobok 3 finns en annan variant där kvinnor utesluts genom 

en maskulin böjning i ord som “den aktive” (Lärobok 3, s. 6) samt att “den medvetslöse” 

används genomgående i avsnittet om första hjälpen. (Lärobok 3, s. 146) 

 

3.2.4 Tema: Att gå från flicka till att bli en kvinna  

Det tar ett flertal år för en flickkropp att utvecklas till en fullvuxen kvinnokropp och 

utvecklingen där emellan tillskrivs en rad svårigheter i läroböckerna. Puberteten presenteras 

som betydande för flickors idrottande och menstruationen framställs som särskilt besvärlig 

och begränsande för att kunna idrotta. Till exempel tar lärobok 2 upp att om blödningen är 

kraftig så kan det kännas ”besvärligt att träna och duscha de första dagarna” (Lärobok 2, s. 

81).  Andra faktorer som matvanor och vikt påverkar också mensen. Till exempel står det att: 

”Självsvälten leder så småningom till hormonrubbningar. Det betyder bland annat att mensen 

kan upphöra hos flickorna” (Lärobok 2, s. 47). I textavsnittet om menstruation lyfts det även 

fram att alltför hård träning samt brist på näringsämnen och mineraler som en följd av 

menstruationen, påverkar flickors/kvinnors fysiska välmående: 

 

Många kvinnor får oregelbunden eller överhoppad mens, både på grund av alltför lite näring och alltför 

hård träning. Alltför hård träning kan också vara anledningen till att mensdebuten försenas hos en del 

flickor. Kroppens fettprocent blir helt enkelt för låg när man tränar för mycket. Då fungerar inte 

hormonerna som de ska, och därför uteblir mensen. (Lärobok 2, s. 81) 

 

Äter du en allsidig kost så riskerar du oftast inte att få brist på mineraler. Undantaget är att tjejer kan få 

brist på järn. Orsaken är att blodet innehåller järn. Därför kan en del av tjejer drabbas av järnbrist i 

samband med menstruationen. Då kan man känna sig trött, yr och allmänt hängig. (Lärobok 3 s. 24) 

 

Flickors/kvinnors menstruation framställs vidare till störst del som något negativt med en 

eventuell viktuppgång, klumpighet och som en fysiologisk egenskap som kan påverka flickor 

respektive kvinnors träningsmöjligheter. Men en annan bild av mens presenteras i lärobok 2 

då de skriver att flickor var ”befriade” från att delta i skolgymnastiken om de hade sin 

menstruation om man tittar bakåt i tiden. De skriver dock att synen på att idrotta när en har 

mens ser annorlunda ut idag eftersom de flesta flickor/kvinnor tränar utan problem under 
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mensperioden. Dessutom står det att ”om du har menssmärtor kan måttlig träning lindra 

smärtorna. Det beror på kroppens egna ”smärtlindrare”, endorfinerna, aktiveras vid fysisk 

ansträngning.” (Lärobok 2, s. 81) Vilket vi tolkar som en uppmaning att försöka hålla sig 

fysiskt aktiv under menstruationen.  

 

När flickor har genomgått puberteten uppstår en möjlighet att kunna bli gravid. I lärobok 2 

finns ett eget stycke med rubriken ”Träning och graviditet”. Här står det att: ”De flesta 

kvinnor, som tränar under graviditeten, har lättare förlossningar än kvinnor som är otränade. 

De som tränar är dessutom bättre förberedda för tiden efter förlossningen. Men stycket tar 

även upp svårigheter som kan uppstå: ”I samband med graviditet och förlossning får många 

kvinnor problem med svaga muskler i bäckenbotten. De kissar lätt på sig när de lyfter, hoppar 

eller nyser. Därför är det viktigt att utföra de knipövningar som barnmorskan lär ut.” (Lärobok 

2, s. 81). Dessa exempel visar att en graviditet med efterföljande förlossning kan innebära en 

del problem för kvinnor, särskilt om de inte är aktiva eller utför knipövningar. 

 

3.2.5 Tema: Skador och nödsituationer  

Skador och nödsituationer behandlas i alla läroböcker och flickor/ kvinnor förknippas med 

dem i två av tre läroböcker. I avsnittet om skador i lärobok 1 är det flickor som är 

representerade i både text och bild. Det blir särskilt utmärkande när lärobok 1 (s. 140) 

behandlar uppbyggnaden efter en skada och exempelbilderna samt figurerna är kvinnliga. 

Vidare beskrivs kvinnor som särskilt utsatta för knäskador och benskörhet i lärobok 2 (s. 95). 

I samband med benskörhet nämns även att yngre människor och män har blivit alltmer 

drabbade på senare tid. I samma kapitel beskrivs hur exempelvis ”hopp utsätter knäleden för 

stora påfrestningar”. Vidare förklaras detta vara en orsak till varför pojkar i puberteten 

drabbas av Schlatters sjukdom (Lärobok 2, s. 95f). 

 

Lärobok 2 (s. 90) definierar ishockey, fotboll, innebandy och handboll som de mest 

skadeorsakande idrotterna och flickor med dålig grundträning beskrivs som mest benägna att 

drabbas av skador. Fortsättningsvis presenteras kvinnliga idrottare på bild i samband med 

behandling av en kramp i muskeln (Lärobok 2, s. 92). På tal om nya besvär som uppkommit i 

samband med ökad skärmtid kopplas även olika ryggproblem och smärta runt nacken till 

flickor och kvinnor (Lärobok 2, s. 176). Vidare kopplar lärobok 2 ofta flickor och kvinnor till 

olika sjukdomar. Exempel på detta är hudcancer (Lärobok 2, s. 95) och stressrelaterade 
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sjukdomar (Lärobok 2, s. 113). I det avsnitt som behandlar stresshantering i lärobok 1, är även 

majoriteten av bilderna på flickor och kvinnor. Detta anser vi kan kopplas till att stress är mer 

karakteristiskt för flickor och kvinnor. Utöver dominansen vid olika stressymptom förklaras 

flickor och kvinnor lida av sömnsvårigheter i större omfattning än pojkar och män (Lärobok 

1, s. 155).  

 

I samband med livräddning i lärobok 2 används instruktioner från svenska HLR- rådet. I 

textrutan som behandlar HLR – rådets metod används könsneutrala generaliserade pronomen 

(Lärobok 2, s. 161). Men vid sidan av lärobokstexten använder lärobok 2 kvinnligt kodade 

ord som ”hon” och ”henne” som syftar på den räddade/skadade personen i den beskrivande 

texten om livräddningens olika faser. Olika exempel är: ”Får du kontakt med den skadade? 

Svarar hon på tilltal?” och ”Lägg henne i stabilt sidoläge och ring 112” (Lärobok 2 s, 158ff.). 

Lärobok 3 använder istället olika pronomen som det könsneutrala ”hen” eller ”hon eller han” 

tillsammans med olika könsneutrala ord som ”personen” för att inte koda en viss roll till en 

viss person i samband med livräddningssituationen. Uttryck som ”Ställ dig bakom personen” 

och ”Sätt hen upp så att överkroppen lutar mot dina ben”, kopplar inte den person som räddar 

eller den skadade personen till ett specifikt kön. I avsnittet finns det dock bilder på både en 

kvinna som räddar en man och en man som räddar en kvinna.  (Lärobok 3, s. 134ff.) 

 

3.2.6 Tema: Kroppens fysiologiska förutsättningar  

När det gäller avsnitt och kapitel som handlar om fysiologi används könsneutral text men 

även könsspecifika inslag finns genomgående i texten. Läroböckerna jämför till exempel 

andel fettprocent och muskler mellan könen då det står att: ”Talen är ungefär detsamma för 

flickor som pojkar, trots att flickorna har en högre procent fett. Det kompenseras nämligen av 

att pojkarna har mer muskler, som är ungefär 1.4 gånger tyngre än fett” (Lärobok 2 s. 46). 

Vidare beskriver lärobok 2 att energibehovet varierar mellan olika individer och anger 

faktorer som kön, ålder, vikt och hur aktiv en är som avgörande för hur stort energibehov en 

person har (Lärobok 2, s. 18). Det finns även tabeller som visar mäns och kvinnors vikt. 

Dessutom förklaras det att ” hur stor del av kroppsvikten som utgörs av fett, skiljer sig 

naturligt mellan killar och tjejer” (Lärobok 3, s. 18ff.).  

 

Vissa fysiologiska faktorer beskrivs och behandlas med hjälp av olika uträkningar. När det 

gäller maxpuls gör två av läroböckerna ingen skillnad mellan könen utan de ger samma 
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uträkning till alla individer, oberoende könstillhörighet. Medan lärobok 1 ger två olika 

uträkningar, en för män och en för kvinnor (Lärobok 1, s. 67). När en person sedan ska räkna 

ut sin BMR, grundämnesomsättning, står det att en persons BMR baseras på kön, vikt och 

ålder. I anvisningarna hur man ska gå tillväga i sin beräkning gör de sedan en åtskillnad 

mellan flickor och pojkar i åldern 10–18 år där pojkarna ska multiplicera sin vikt med 17.5 

och flickorna ska multiplicera sin vikt med 12.2. (Lärobok 1, s. 103) Även värden för pojkars 

och flickors hemoglobinvärde och antal röda blodkroppar beskrivs i kontrast till varandra. 

Fortsättningsvis beskrivs även utveckling av skelett och muskler: “Kom ihåg att skelettet 

måste vara färdigutvecklat innan du börjar med riktigt tunga belastningar. Detta inträffar först 

i 20 – års åldern för pojkar och något tidigare för flickor” (Lärobok 2, s. 64). Dessutom står 

det att: “Du har mer än 600 muskler i din kropp. Musklerna utgör nära hälften av 

kroppsvikten för pojkar/män och något mindre för flickor/kvinnor” (Lärobok 2 s. 200). I 

dessa två exempel beskrivs flickors och kvinnors utveckling med pojkar och män som 

utgångspunkt. 

 

När det gäller kroppens fysiologiska förutsättningar finns det även en annan aspekt som 

lärobok 1 presenterar där framstående elitidrottare lyfts fram. Här återfinns en bild av 

friidrottaren Usain Bolt och han beskrivs som världens snabbaste man. Bredvid honom finns 

en bild på längdskidåkaren Charlotte Kalla och hon beskrivs ha den högsta syreupptagningen 

någonsin hos en svensk kvinna. Hon har dessutom ett av de högsta noterade 

konditionsvärdena i Sverige genom tiderna. (Lärobok 1, s. 10f.)  

 

3.2.7 Tema: Flickors och pojkars idrottande  

Lärobok 1 (s. 277) presenterar genus som ”själva uppfattningen om vad som är manligt och 

kvinnligt sett ur ett socialt och ett kulturellt perspektiv”. Vidare beskriver läroboken att det 

påverkar idrottsvärlden genom olika uppfattningar, till exempel vad som anses vara typiskt 

kvinnligt kodade eller manligt kodade idrotter. Detta är delvis kulturbundet då olika kulturer 

har skilda uppfattningar och fördomar, det vill säga könsmönster, om hur flickor respektive 

pojkar exempelvis ska vara eller vilka aktiviteter de ska tycka om. (ibid.) På det sättet belyser 

läroboken till viss del att det finns normer och förutfattade meningar om hur flickor/kvinnor 

respektive pojkar/män bör idrotta.  
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En annan aspekt gällande olika idrottssvanor är när läroböckerna beskriver idrottens historia 

som maskulint präglad eftersom idrott förr i tiden enbart utövades av män samtidigt som 

kvinnor inte fick tillgång till samma möjligheter och plaster för att kunna idrotta. Även 

dagens tävlingsverksamhet är karakteriserad av egenskaper som ofta kopplas till de maskulina 

dragen. Exempel på dessa egenskaper är rivalitet, tuffhet och fysisk styrka. Lärobok 2 (s. 80) 

anger att det inte enbart finns fysiska skillnader mellan könen utan även psykologiska 

olikheter såsom att pojkarna är mer tävlingsinriktade och tar för sig mer gällande skolidrotten. 

Det påpekas även att kvinnor som visat dessa tendenser har upplevts som okvinnliga och 

manhaftiga vilket har lett till att kvinnliga idrottare har definierats som annorlunda (Lärobok 

1, s. 277). Situationen har dock ändrats under tiden och även fast män dominerar inom 

idrotten än idag, har skillnaden jämnats ut och båda kvinnor respektive män håller på med 

idrott, dock ofta inom olika verksamheter. Enligt lärobok 3 (s. 191f.) är flickor och kvinnor 

mer aktiva utanför organiserade föreningar medan pojkar och män utgör den större andelen 

inom föreningsidrotten. Detta kan förklaras med att föreningsidrott fokuserar mer på tävling 

som historiskt sett har varit förknippad med de maskulina idrottsutövarna. Lärobok 1 

påminner dock att suget efter tävlingsmoment knappast är relaterad till det biologiska könet 

utan styrs av andra faktorer (Lärobok 1, s. 277). Likväl ställs ofta flickors och pojkars 

idrottande i kontrast till varandra. I lärobok 3 (s. 188) presenteras en tabell om flickors 

respektive pojkars deltagande i föreningsidrott och i lärobok 2 (s. 80) resoneras det kring 

flickors och pojkars gemensamma träningstillfällen och om det är lämpligt med gemensam 

träning. Vidare diskuterar lärobok 2 hur idrotten är utformad utifrån pojkars behov och att 

man inte riktigt vet hur man bör utforma idrotten för flickor på bästa sätt. Förutom att dessa 

meningar indikerar att flickor och pojkar inte alltid bör utöva träning tillsammans, ger det 

även en bild av att flickor och pojkar skiljer sig åt. Sådana funderingar signalerar även ut att 

det krävs olika träningssituationer som är anpassade efter individers biologiska kön och de 

normer som existerar i samhället 

 

När det gäller jämställdhet inom idrotten tar lärobok 3 upp Riksidrottsförbundets aktiva arbete 

för att idrotten ska vara jämställd och att alla ska få lika förutsättningar att röra på sig 

(Lärobok 3, s. 190). I samma avsnitt förklaras det att idrott får ekonomiskt stöd av staten. Där 

det ekonomiska stödet ofta går till idrotter som traditionellt sätt har utövats av pojkar, till 

exempel lagidrotter. Idrotter som däremot traditionellt har aktiverat flest flickor får 

ekonomiskt stöd i mindre omfattning. (Lärobok 3 s. 190f.) Det framkommer även att det är 

flest flickor som idrottar utanför föreningsidrotten där löpning tas upp som ett exempel. I 
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samband med detta står det att ur ett jämställdhetsperspektiv är det viktigt att satsa på att få in 

idrott och motion i samhällsplaneringen. Till exempel är det viktigt att alla personer har lätt 

att ta sig till idrottsanläggningar och grönområden för att kunna hålla sig aktiva. (Lärobok 3, 

s. 192)  

 

3.2.8 Tema: Sexuell läggning och parbildningar  

Det finns inga specifika kapitel eller större avsnitt om sexualitet och sexuell läggning i 

samtliga läroböcker. Lärobok 3 nämner dock sexuell läggning i samband med allas rättigheter 

att delta i föreningsidrott: “[...] oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller 

sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar” (Lärobok 3, s. 11). Lärobok 1 

behandlar istället ämnet mer djupgående i kapitlet Idrott, Motion och Jag, på följande sätt: 

Fotbollsspelaren Anton Hysén gick våren 2011 ut med ett avslöjande som gav stora rubriker. Anton 

tillhör en av Sveriges mest kända fotbollsfamiljer och han har bland annat spelat för juniorlandslaget och 

haft kontrakt med BK Häcken. [..] Det är emellertid inte det som gör Antons historia speciell. Han är i 

skrivande stund den första och enda manliga svenska fotbollsspelare på högre nivå som kommit ut som 

homosexuell under sin professionella karriär. (Lärobok 1, s. 270) 

 
Utdraget från läroboken synliggör en HBTQ- identitet som de andra två läroböckerna saknar. 

Men Antons historia beskrivs som “speciell” och eftersom hans avslöjande fick stora rubriker 

anses det vara annorlunda, någonting som han behöver berätta offentligt. Dessutom kan 

ordvalet “kommit ut” betraktas som negativt. Dock kan det anses att läroboken 

problematiserar ämnet då det står att det är upp till var och en vilken sexuell läggning man 

har, samt vilka man vill berätta det för. Dessutom ställs Antons position i relation till andra 

offentliga personer i citatet nedan. Där den avslutande frågan kan ses som en problematisering 

av hur det ser ut: 

 

Men faktum kvarstår: varför skiljer sig framgångsrika fotbollsspelare från andra offentliga personer som 

musiker, politiker, skådespelare? Och många andra idrotter har flera öppet homosexuella och 

framgångsrika utövare, varför ser det annorlunda ut i fotbollens värld? (Lärobok 1, s. 170) 

 

Ytterligare en intressant aspekt gällande utdraget är att det inte ges ett exempel på någon 

offentlig person som är ”öppet” homosexuell.  
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Ett heteronormativt inslag är när bilder illustrerar ett flertal parbildningar av en manligt kodad 

person och en kvinnligt kodad person. Sådana parbildningar återfinns i alla tre läroböckers 

kapitel som behandlar rytmik/dans och rörelse till musik. I lärobok 1 och 3 finns det två 

danspar vardera som består av en kvinna och en man som dansar sällskapsdans. (Lärobok 1, s. 

180ff.; Lärobok 3, s. 154ff.) Medan det i lärobok 2 finns ett uppslag på över 30 par som 

dansar och där kvinnorna följer männen. Även om det inte står skrivet att det är männen som 

för kvinnorna, visar bilderna upp en vanlig dansfattning där kvinnorna intar följarens roll.  

Kvinnorna intar följarens roll eftersom det går att tyda att männen innehar de positioner som 

den traditionella föraren ska dansa i. Det blir extra tydligt i en förklaringsruta som visar upp 

fem olika dans- och handfattningar, där det är mannen som gestaltar föraren. På samma 

uppslag finns det även textrutor som beskriver olika traditionella danser och dansinriktningar. 

Danserna ska utföras parvis förutom dubbelbugg där det beskrivs att en man dansar med två 

kvinnor. (Lärobok 2, s. 118f.) 

 

I lärobok 3 återfinns även en del normer om familje- och parkonstellationer. Läroboken inleds 

med ett kapitel som presenterar bland annat olika faktorer som påverkar hälsan. Till exempel 

nämns de genetiska faktorer som man ärvt av sin mamma och pappa. Detta innefattar 

familjekonstellationer som inkluderar en mamma och en pappa, med andra ord en 

heterosexuell relation i familjen. Elever med andra familjesammansättningar, exempelvis 

föräldrar av samma kön, exkluderas då boken utgår från en heteronorm. När det gäller 

representationer av två personer som kan tolkas vara i en kärleksrelation, så finns det ett 

heterosexuellt par representerat i lärobok 1. Men det finns inga exempel på ett par med en 

annan sexuell läggning. I läroboken står det att: “Officeraren John Collins sitter med fru och 

vänner och diskuterar vilka som är mest vältränade: löpare eller simmare” (Lärobok 1, s. 61). 

De andra läroböckerna innehåller inga representationer. 
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3.3 Framträdande diskurser i materialet  

Utifrån de teman som framkom identifierades fyra stycken diskurser: Könsrollsdiskursen, 

kvinnor som problemdiskurs, män som normdiskurs och heteronormativitetsdiskursen. 

Diskurserna presenteras och analyseras med utgångspunkt i genusformler hämtade från 

Hirdman (2007) och Grahn (2008a). 

 

3.3.1 Könsrollsdiskursen  

Eftersom alla teman innehåller en uppdelning byggd på två biologiska kön leder det till en 

kategorisering i flickor/kvinnor och pojkar/män. Utöver denna uppdelning tillskriver 

författarna även olika egenskaper, ideal och beteenden för flickor/kvinnor i jämförelse med 

pojkar/män. Genom att knyta vissa egenskaper och beteenden regelbundet till flickor/kvinnor 

eller killar/män har upprepade mönster som genomsyrar både text och bild i läroböckerna 

bildats. Diskursen skapas genom att läroböckerna förmedlar sanningar om hur kvinnor och 

män bör vara och därmed skapar olika könsroller. Några tydliga exempel på detta 

framkommer i temat om ohälsosamma inslag, där det framgår i lärobok 2 att killar dricker öl 

medan tjejer istället föredrar vin. Vidare kopplar lärobok 2 tjejer till rökning medan killar 

associeras med snusning. Denna sanning skapas genom att skriva fram ”hon” som subjekt i 

text kopplat till rökvanor medan text som behandlar snusning skriver fram ”han” som den 

person som snusar. Det innebär att alkohol- och tobaksvanor generaliseras utifrån kön där 

skillnader mellan könen uppdagas medan individuella skillnader exkluderas.  I temat 

kroppsideal och konsekvenser framkommer i läroböckerna även en bild av hur kön kopplas 

till olika ideal där tjejer ska vara smala medan killar eftersträvar en muskulös kropp.  

 

När det gäller temat flickors och pojkars idrottande presenteras olika exempel från 

läroböckerna där flickor och pojkars idrottande ställs i kontrast mot varandra. Olika tabeller 

visar hur stor andel pojkar respektive flickor det är som håller på med en specifik idrott. 

Dessutom framkommer det att det finns idrotter som anses vara traditionella pojkidrotter samt 

att pojkar är mer tävlingsinriktade än flickor. Pojkar och män är även dem som främst ägnar 

sig åt föreningsidrotter medan flickor och kvinnor istället motionerar på andra sätt och som en 

följd av detta inte tillhör någon förening. Alla dessa exempel leder till att det skapas en norm 

om vilka aktiviteter eller idrotter det är som respektive kön vanligtvis håller på med. Denna 

sanning skapas genom att ständigt generalisera olika individers träning och val av 

idrottsaktiviteter utifrån könstillhörighet.  
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I denna diskurs kan Hirdmans A-B –formel, som beskrivs som den normativa formeln, 

användas. Formeln grundar sig i att det finns två olika människosorter, mannen och kvinnan. 

En följd av att det existerar två olika sorter innebär att det är möjligt och även blir 

meningsfullt att jämföra dem med varandra (Hirdman 2007, s. 35f.). I denna diskurs beskrivs 

pojkar som (A) och flickor som (B). Utöver olika kroppsideal, alkohol- och tobaksvanor samt 

idrottssvanor ställer även lärobok 2 pojkar och flickor i jämförelse med varandra på följande 

sätt: ”Pojkarna är ofta mer aggressiva och tävlingsinriktade, medan flickorna är mer socialt 

inriktade i sitt idrottsutövande” (Lärobok 2, s. 8).  Genom att använda bestämd form av 

pojkarna och flickorna sker det en generalisering av att till exempel alla ”pojkar” är 

tävlingsinriktade och att alla ”flickor” inte är lika tävlingsinriktade.  

 

3.3.2 Kvinnor som problemdiskurs 

I läroböckerna framkommer ett mönster där kunskap om flickor och kvinnor samt deras 

egenskaper presenteras som bristfällig och problematisk. I och med att flickor/kvinnor 

kopplas samman med svagheter, svårigheter och olika dilemman, uppstår en diskurs där 

kvinnor associeras med olika problemområden.  

 

Här samverkar flera teman för att skapa denna diskurs: män som utgångspunkt, ohälsosamma 

inslag, fysiologiska förutsättningar samt flickors och pojkars idrottande. Flickor kopplas i 

denna diskus samman med en pubertet och en menstruation som beskrivs som besvärlig och 

som har en negativ påverkan på flickors relation till träning. Till exempel nämns olika 

menstruationsrubbningar som en följd av alltför hård träning eller på grund av ätstörningar. 

Flickor kopplas utöver olika ätstörningar, samman med skeva kroppsideal och dåliga 

tobaksvanor. I lärobok 2 beskrivs dessutom rökning vara farligare än snusning samtidigt som 

det personliga pronomenet ”hon” används i beskrivning av en rökare. Vidare står det att det är 

kvinnor som blir hårdast drabbade när det gäller sjukdomar som kan kopplas till rökning. Det 

framkommer även att flickor har börjat snusa i en allt större omfattning. Flickor och kvinnor 

beskrivs även att drabbas av problematik som stress och sömnstörningar i höge utsträckning 

än det manliga könet.  Utöver det som redan har nämnts bidrar temat skador och 

nödsituationer till denna diskurs. Exempel från olika läroböcker visar hur en text om skador 

kan vara könsneutral medan det enbart är flickor/kvinnor som är avbildade på bilder kopplade 

till textavsnitten. Tvärtom visar en annan lärobok upp hur både manliga och kvinnliga 
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personer kan vara representerade i bild medan texten endast skriver ut flickor och kvinnor 

som är i behov av hjälp.  

 

I denna diskurs framkommer tre stycken formler. Först finns formeln A-B delvis 

representerad, där män och kvinnor ses som två olika människosorter med skilda egenskaper 

Hirdman (2007, s. 35f.). Detta eftersom flera problem beskrivs i förhållande till 

kvinnospecifika frågor som till exempel mens. Dessutom kan jämförelsens formel appliceras i 

exempel där kvinnor i större utsträckning än män tillskrivs sömnsvårigheter och stress samt 

associeras till olika problem som nödsituationer och skador genom text eller bild. Dessa 

exempel leder till att flickor/kvinnor kan anses vara en sämre variant än de pojkar/män som 

exkluderats från antingen bilder eller text. När flickor och kvinnor istället ställs i relation till 

varandra tillämpas formeln B-b (Grahn 2008a) där (B) är en vuxen, fullständig kvinna medan 

en flicka som är i puberteten intar (b) positionen. Det innebär att en färdigutvecklad kvinna är 

den norm som en liten flicka i puberteten ska utvecklas till. Grahns formel B-b (ibid.) kan 

även tillämpas i exemplet från temat fysiologiska förutsättningar där Charlotte Kallas 

konditionsvärde skrivs fram och jämförs med en ”normal” flicka/kvinnas konditionsvärde. 

Här intar Kalla (b) positionen medan resterande del av alla flickor/kvinnor i Sverige innehar 

(B) positionen.  

 

3.3.3 Män som normdiskurs 

 I läroböckerna utgår både text och bild i ett flertal fall från män på olika sätt. Män lyfts till 

exempel fram som utgångspunkt för idrotten rent historiskt genom ett flertal exempel. Det 

framgår tydligt att män alltid har tävlat mot varandra och även regelbundet är den eller de 

personer som alla andra ställs i relation till. Normen utgår därmed utifrån männen.  

 

Teman som män som utgångspunkt och flickors och pojkars idrottande framställer mannen 

som norm. Till exempel har det framkommit ur materialet att kvinnor inte fick delta i 

Vasaloppet förrän 1981 och att kvinnor inte ansåg vara lika viktiga som män under antiken. 

Pojkar presenteras även som den generella idrottaren i övningsexempel och i avsnitt som 

handlar om fysiologi återfinns ett flertal manligt kodade bilder och figurer. Därför bidrar även 

temat kroppens fysiologiska förutsättningar till denna diskurs. Det är inte enbart i bilder som 

pojkar/män framträder som norm i detta tema utan uttryck som ” […] något tidigare för 
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flickor” och ” […] något mindre för flickor” visar att det är pojkar som intar den 

subjektsposition som flickor relateras till.  

 

Denna diskurs innehåller mer än en av Hirdmans formler vilket innebär att det finns fler än ett 

sätt att skriva fram mannen som normskapande. I Grundformeln A - icke a är mannen 

betraktad som (A) medan kvinnan är betraktad som icke a, den som inte är närvarande. 

(Hirdman 2007, s 27) Detta kan appliceras då läroböckerna rent historiskt utgår från män och 

endast nämner män i dessa sammanhang. När begreppet “idrottsmän” används i texten istället 

för det könsneutrala “idrottare” innebär det även att kvinnor exkluderas eftersom det inte 

finns någon motsvarande variant som till exempel “idrottskvinnor”. Även den andra formeln, 

jämförelsens formel A-a, är applicerbar inom denna diskurs. Här betraktas män som (A) 

medan kvinnor betraktas som lilla (a) (Ibid., s. 28ff.). Ett exempel är: ”det ansågs vara farligt 

för kvinnor att anstränga sig fysiskt”. Ett annat exempel där jämförelsens formel går att 

tillämpa är följande: ”Musklerna utgör nära hälften av kroppsvikten för pojkar/män och något 

mindre för flickor/kvinnor.” (Lärobok 2 s. 200). I detta exempel utgår läroboken från det 

manliga värdet som sedan det kvinnliga värdet jämförs med.  

 

3.3.4 Heteronormativitetsdiskursen 

I både text och bild framkommer normer som kan kopplas till heteronormativitet vilket 

möjliggör en heteronormativitetsdiskurs. Diskursen skiljer sig mot de andra diskurserna 

eftersom den till en viss del grundar sig på det som inte presenteras i text och bild. Med andra 

ord det som är exkluderat i läroböckerna. Denna diskurs skapas utifrån temat sexuell läggning 

och parbildningar.  

 

Det sker en reproducering av ett heteronormativt ideal eftersom enbart par av motsatt kön 

avbildas när alla tre läroböcker behandlar ämnet rytmik/dans och rörelse till musik. 

Reproduceringen uppstår eftersom majoriteten av alla bilder i avsnitten visar upp en man och 

en kvinna som dansar. Tidigare exempel från lärobok 2 förmedlar en sanning om att ett 

danspar består av en man och en kvinna samt att det är männen som ska föra kvinnorna. 

Männen framställs därmed som de subjekt som för kvinnorna och intar en överordnad 

position. 
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När det gäller sexuell läggning är det endast lärobok 1 som behandlar ämnet. Läroboken 

synliggör en HBTQ- identitet som de andra två läroböckerna saknar.  Men Anton Hyséns 

historia beskrivs som “speciell” då han har gått ut till allmänheten med sin sexualitet. Detta 

kan tolkas som en förstärkning av en heteronormativitetsnorm då heterosexuella personer inte 

förväntas berätta för sin omgivning att de är heterosexuella. I resterande två böcker råder en 

avsaknad av HBTQ-identiteter. Genom att exkludera icke-heterosexuella personer i text och 

bild förmedlar läroböckerna endast en normenlig sexuell läggning och det är heterosexualitet.  
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4 Sammanfattning och avslutande diskussion 

I studien har det framkommit att alla tre läroböcker består av innehåll som är könsspecifikt 

och läsaren möter normer som förmedlar att det finns två kön, ett kvinnligt och ett manligt. Ur 

ett queerteoretiskt synsätt finns det kritik mot att det enbart finns två kön representerade. 

Enligt dem är sexualitet och identitet flytande och genom att enbart använda sig explicit om 

två kön som hela tiden jämförs med varandra tar man för givet att det endast finns två binära 

kön. (Ambjörnsson 2006, s. 33ff.) Eftersom läroböckerna uttrycker två kön explicit i den 

skrivna texten skapas även olika sociala kön, genus, genom att jämföra eller särskilja de två 

könen åt. Detta överensstämmer med (Grahn 2008a) och innebär att flickor och pojkar intar 

olika könsroller och därmed associeras med de normer som finns kopplade till könen. En 

diskurs som visar upp flera olika exempel på detta är könsrollsdiskursen, där individer 

tillskrivs olika egenskaper och beteenden som är kopplade till om du är en flicka, pojke, man 

eller kvinna. Hirdmans tankar om genussystemet blir då högst aktuellt eftersom systemet 

grundar sig på en uppdelning i termer av kvinnligt och manligt. Dessutom använder sig 

Hirdman av begreppet genuskontrakt som innehåller konkreta idéer och uppfattningar om hur 

flickor/kvinnor och pojkar/män bör förhålla sig till varandra. Detta kontrakt kan ses som ett 

slags osynligt avtal mellan de två könen. (Hirdman 2007, s. 213f.) 

 

Genom att applicera Hirdmans (2007) genusformler inom könsrollsdiskursen, män som 

normdiskurs och kvinnor som problemdiskurs framträder en bild där traditionella 

genusformler reproduceras. Formlerna visar att kvinnor ställs i relation till män och det sker 

ständigt ett jämförande mellan dem. Genom dessa relationer framkommer en bild av att män 

oftare får gestalta den generella idrottaren eller den norm som andra människor jämförs med, 

vilket är samma resultat som Grahn (2008b) har presenterat. Kvinnor associeras istället med 

allmänna problem och skador som kan drabba båda könen men framför allt kopplas de till 

kvinnospecifika problem som till exempel mens och graviditetsproblem. Eftersom både män 

som normdiskurs och kvinnor som problemdiskurs utgår från att det är kvinnor som jämförs 

med män som utgångspunkt går diskurserna delvis in i varandra och kan möjligtvis bilda en 

större diskurs gemensamt. I denna studie har de dock delats upp i två olika diskurser för att 

förmedla innehållet ännu tydligare. Men även alternativa genusformler framkommer då 

Grahns (2008a) B-b formel finns representerad. 
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En stor del av innehållet i läroböckerna består istället av könsneutrala begrepp och pronomen 

som möjligtvis kan utmana de normer som finns kring biologiskt och socialt kön. Det 

framkommer även jämlika normer då både flickor och pojkar får inta positionen som den 

generella idrottaren tillsammans. Här gäller formeln A/B som Grahn (2008a) har presenterat 

och som är en jämlikhetsformel då båda könen representeras samtidigt. I studien blir 

jämlikhetsformeln aktuell när läroböckerna till exempel skriver ut ”han eller hon”. I lärobok 3 

återfinns även pronomet ”hen” som är mer inkluderande att använda sig av.  När ordet ”hen” 

skrivs ut inkluderas även de elever som inte identifierar sig som en flicka eller pojke. Även 

om texten är könsneutral går det att associera majoriteten av bilderna i läroböckerna med ett 

specifikt kön. Berge och Widding (2006) har fått liknande resultat då de skriver att det är 

sällan som människor i bilder inte är ”könade”. Tidigare forskning av läroböcker i andra 

ämnen tyder dessutom på att det främst är män som dominerar innehållet i läroböckerna, både 

bildmässigt och i textform. (Táboas-Pais & Rey- Cao 2012; Berge & Widding 2006) Denna 

studies resultat skiljer sig därmed en del från tidigare forskning eftersom det inte är män som 

dominerar innehållet i läroböckerna, även om män anses vara normerande.  

 

När det gäller sexualitet går resultatet i linje med tidigare forskning om sexualitet i 

läroböcker. I tidigare studier framkommer att heteronormativitet genomsyrar skolans 

läroböcker och att andra än icke-heterosexuella läggningar osynliggörs i allmänna 

sammanhang (Larsson & Rosén 2006; Røthing 2016), vilket även framkommer i föreliggande 

studie. Det råder följaktligen en heteronorm i läroböckerna vilket kommer till uttryck genom 

både text och bild. Två stycken läroböcker saknar helt ett avsnitt om sexualitet och sexuell 

identitet medan lärobok 1 tar upp sexuella läggningar. I denna bok görs ett försök till 

problematisering genom att diskutera om sexualitet i termer om att det är “varje individs 

ensak och det är upp till var och en att avgöra vem eller vilka man vill berätta det för” 

(Lärobok 1, s. 270). På samma sida beskrivs Anton Hyséns sexuella läggning med orden 

“speciell” och “avslöjande” och hans bakgrund förklaras i en enskild informationsruta vilket 

skapar en känsla av att det är någonting som är av särskild vikt. Samtidigt som boken 

problematiserar ämnet framställs även icke-heterosexualitet som ett ämne som ska tas 

ställning till eller tolereras. Liknande resultat har Larsson och Rosén (2006) fått när de har 

studerat läroböcker i andra ämnen. Genom att belysa en HBTQ-identitet i ett stycke om just 

sexuella läggningar när resterande delar av boken har en total avsaknad av HBTQ-identiteter, 

placeras icke-heterosexualitet fram i en speciell position (ibid.).  
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Vidare presenteras ingen sexuell läggning som onormal eller som mindre eftersträvad. Dock 

kan vissa elever exkluderas ur sammanhanget eftersom andra former av sexualitet än 

heterosexualitet inte finns med i läroböckerna. Å andra sidan finns det inget krav på att 

läroböcker i idrott och hälsa ska lyfta upp olika sexuella läggningar eftersom det inte står med 

i någon ämnes- eller kursplan. Dock ska värdegrunden genomsyra all verksamhet inom 

skolans ramar och där står det att ”Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av 

kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller 

uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande 

behandling.” (Skolverket 2011a, s. 5) Med utgångspunkt i ovanstående citat kan ett innehåll i 

en lärobok som till stor del reproducerar traditionella könsmönster och som saknar HBTQ- 

identiteter, anses var exkluderande. Det kan finnas elever som inte känner igen sig i materialet 

eftersom de inte identifierar sig som en pojke eller flicka eller innehar en annan sexualitet. 

Därmed kan dessa elever komma att känna sig utanför eller avvikande från rådande normer. 

För att följa den linje som värdegrunden förespråkar bör istället olika sexuella läggningar 

inkluderas i läroböckerna. Dessutom bör läroböckerna innehålla andra konstellationer av par 

som dansar i de avsnitt som berör dans och rörelse till musik. Genom att enbart visa upp par 

som består av en flicka och en pojke förstärker läroböckerna heteronormen. 

 

Ur materialet framkommer även en bild av att pojkar och flickor skiljer sig åt biologiskt och 

fysiologiskt. Till en viss del kan läroböcker inom idrott och hälsa innehålla material som 

skiljer flickor och pojkar åt eftersom det finns skillnader beroende på om en person är född i 

en flick- eller pojkkropp. Det läroböckerna dock inte behöver göra är att ständigt sätta dem i 

relation till varandra som olika måttstockar eller skriva ut flickors utveckling med 

utgångspunkt i hur det generellt ser ut för pojkar. Genom att enbart generalisera skillnader 

mellan könen utesluter även läroböckerna skillnader inom könstillhörigheten. Vidare sänder 

innehållet i läroböckerna även ut indikationer på hur flickor respektive pojkar idrottar och att 

de ibland inte bör genomföra träning tillsammans. Denna uppdelning i att pojkar och flickor 

inte bör träna tillsammans återfinns även i föreningsidrotten där tidigare studier indikerar att 

idrottsundervisningen påverkas av föreningsidrotten gällande upplägg och innehåll (Olofsson 

2005; Skolinspektionen 2018). I och med detta har både läraren och eleverna med sig 

föreställningar om att flickor och pojkar bör delas upp när det gäller vissa idrottsaktiviteter.  
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Till sist vill vi lyfta att läroböckerna genom att dela upp individer i två kön och sedan 

tillskriva dessa kön olika vanor, intressen och egenskaper därav förstärker olika 

föreställningar om hur en pojke respektive en flicka bör vara. I och med detta blir det vitalt att 

idrottslärare som använder sig av dessa tre läroböcker inom undervisningen har ett kritiskt 

förhållningssätt till innehållet. Här blir den aspekt som Ammert (2011) lyfter fram gällande 

hur läroböcker används inom skolan aktuellt. Vi menar att det är viktigt att lärare som 

använder sig av läroböckerna lyfter upp frågor som rör kön, sexualitet och genus tillsammans 

med eleverna. Därtill kan vissa textexempel eller bilder från läroböckerna få elever att 

reflektera över vissa ideal och föreställningar som läroböckerna kan sända ut. I syftet för 

ämnet idrott och hälsa stipuleras det även att ämnet ska ”medvetandegöra och motverka 

stereotypa föreställningar om vad som anses vara manligt och kvinnligt” (Skolverket 2011a, s. 

83).  Det är därmed viktigt att elever blir medvetna om och diskuterar de normer som 

innehållet sänder ut. Om detta inte sker går undervisningen emot det syfte som står skrivet för 

idrottsundervisningen i gymnasiet.   

 

Sammanfattningsvis skapas olika normer om kön genom att flickor/ kvinnor och pojkar/ män 

jämförs, särskiljs, exkluderas och jämställs med varandra i text. På de ställen där texten är 

könsneutral har ändå bildmaterial visat upp manligt kodade eller kvinnligt kodade personer. 

Läroböckernas innehåll reproducerar även en heteronorm. Det som vore givande inom 

skolans ramar är om de läroböcker som skrivs för idrott och hälsa till en övervägande del 

bestod av könsneutral text. Även bilderna är av vikt då de sänder ut intryck av olika normer. 

Därför skulle en idealisk lärobok använda sig av bilder där det finns en blandning av individer 

och konstellationer av par som utför en variation av olika aktiviteter. Genom att använda 

könsneutrala uttryck samt variera innehållet av bilder skulle läroböckerna bli mer inkluderade. 

  

Utifrån de resultat som studien påvisar skulle det vara intressant att undersöka vilka normer 

om kön och sexualitet som skolelever identifierar när de läser dessa tre läroböcker för ämnet 

idrott och hälsa. Genom att genomföra en undersökning ur ett elevperspektiv skulle vi få en 

större helhetsbild av vilka normer som läroböckerna kan tänkas sända ut. Ytterligare en 

undersökning som skulle vara givande att genomföra är huruvida läroböckerna används av 

lärare i undervisningen.   
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4.1 Metoddiskussion  

En kvalitativ diskursanalys har gjorts i studien. Den kvalitativa ansatsen valdes för att skapa 

förståelse genom tolkning och analys (Hassmén & Hassmén 2008, s. 104) vilket stämmer 

överens med studiens syfte. Om valet hade fallit på en kvantitativ ansats hade resultatet visat 

sig vara mer förklarande med mätbara värden (ibid., s. 85). Resultatet som önskades i denna 

studie är att få förståelse för hur kön och sexualitet konstrueras i läroböckerna, därför valdes 

den kvantitativa ansatsen bort. 

 

Om studien istället utgått från en innehållsanalys hade enbart olika kategorier/teman som 

framkommit läroböckerna redovisats.  Diskursanalys möjliggör istället att identifiera olika 

normer och få fram möjliga sanningar som konstrueras genom det som står samt det som inte 

står och därmed är exkluderat. Även olika bilder och tillhörande bildtexter bidrar till att skapa 

olika diskursiva sanningar. Den heteronormativitet som delvis genomsyrar läroböckernas text 

och bilder kan ses som ett illustrativt exempel. Forskare som genomför diskursanalys bör 

även ta hänsyn till att hen inte är fristående från diskursen. Detta betyder att forskaren inte 

kan exkluderas från studien genom att iaktta och analysera studien på avstånd utan hen är 

även en del av diskursen. Med andra ord kan våra egna erfarenheter och värderingar påverka 

identifieringen av diskurser och dess budskap. Dock är det svårt att svara på i vilken 

omfattning som detta sker.  

 

Läroböckerna som undersöktes i denna studie valdes eftersom de var skrivna efter rådande 

läroplaner (Lgr11/Gy11). Läroböckerna skulle även vara publicerade efter 2011 eftersom att 

vi ansåg att läroböcker skrivna innan 2011 inte hade varit adekvata för denna studie. Studien 

innefattar tre olika läroböcker varav en riktar sig till grundskolan medan de andra två 

läroböckerna är skrivna för kurser på gymnasiet. Detta urval gjordes till följd av tidsramen 

och genom att inkludera fler läroböcker hade materialet blivit för omfattande. Dock skulle ett 

större undersökningsmaterial bidragit till en ökad generaliseringsbarhet. Å andra sidan har 

förlagen inte publicerat ett brett utbud av läroböcker i ämnet idrott och hälsa efter 2011. Det 

betyder att det inte finns fler böcker som är skrivna enligt riktlinjerna i de nya läroplanerarna, 

Lgr11 och Gy11. 
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Kommentarer 

Studier på läroböcker inom idrott och hälsa är begränsat. Därför har studier om 

läroböcker inom andra ämnen inkluderats i studien.  

I databasen Ebsco hittade vi ett flertal av de forskningsstudier vi har beskrivit i 

forskningsgenomgången. Vi hittade även underlag för vår studie genom litteraturlistor 

från olika forskningspublikationer. Utöver detta har tips om litteratur mottagits av vår 

handledare.  

 


