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Abstract 

Aim 

The purpose of the study is to examine health and body ideals presented in five teaching 

materials in physical education addressed to junior high and high school and study if the 

ideals differ between the sexes. 

- Which body ideals are found in textbooks? 

- Which healthy body ideals and unhealthy bodies are presented in textbooks? 

- Do the ideals differ depending on gender? 

Method 

Five textbooks in physical education addressed to junior high and high school has been used 

to analyze the presence of body and health ideals. Text and picture analysis has been used to 

study the material and through a variant of content analysis, the material has been studied and 

analyzed. The texts and images that have been associated with body and health ideals have 

been divided into six categories. The categories were a healthy feminine body, unhealthy 

feminine body, healthy masculine body, unhealthy masculine body, healthy body of  

indeterminate sex and unhealthy body indeterminate sex. After a compilation of all the 

pictures and sections of texts a contexture have been done that shows mutual patterns in the 

textbooks of the health and body ideals between the sexes and also patterns for each gender. 

 

Results 

The study shows that women's ideal healthy body is portrayed in the pictures as skinny, fit 

and young. The unhealthy female body is portrayed as sick, injured, very thin and inactive. 

The ideal male healthy body is toned, more muscular than the female body and young. The 

unhealthy body for the man is presented as a body that is overweight and inactive. The 

common features for both the men's and women's bodies are that a healthy ideal body is 

physically fit and active body and an unhealthy body is inactive and a body who uses tobacco 

and drugs. 

 

Conclusions 

By excluding images of various bodies such as bodies with different skin colour than white, 

transgendered people, bodies that are wider over thigh/ hip and disabled bodies is a one-sided 

picture of the ideal healthy and unhealthy body presented in the analysed textbooks, where 

health and body ideals differ between the sexes.  



 

 

Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att studera hälso- och kroppsideal som framställs i fem läromedel 

riktade till högstadiet och gymnasiet för ämnet idrott och hälsa samt studera om idealen skiljer 

sig mellan könen. 

- Vilka kroppsideal finns i läromedlen? 

- Vilka hälsosamma kroppsideal och ohälsosamma kroppar framställs i läromedlen? 

- Skiljer sig idealen beroende på kön? 

Metod 

Fem läroböcker riktade till högstadiet och gymnasiet i idrott och hälsa har använts för att 

analysera förekomsten av kropps- och hälsoideal. Text- och bildanalys har använts för att 

studera materialet och genom en variant av innehållsanalys har materialet studerats och 

analyserats där text och bild som kunnat kopplas till kroppsideal och hälsoideal delats in i sex 

kategorier. Kategorierna var hälsosam kvinnlig kropp, ohälsosam kvinnlig kropp, hälsosam 

manlig kropp, ohälsosam manlig kropp, hälsosam kropp obestämt kön och ohälsosam kropp 

obestämt kön. Efter en sammanställning av samtliga bilder och textavsnitt har en 

sammanvägning gjorts som visar mönster i läroböckerna kring hälso- och kroppsideal för 

respektive kön men också gemensamma drag mellan könen. 

 

Resultat 

Studien visar att kvinnliga ideala hälsosamma kroppar gestaltas på bilderna som smala, 

vältränade och unga. Den ohälsosamma kvinnliga kroppen gestaltas som sjuk, skadad, mycket 

smal och inaktiv. Den manliga hälsosamma ideala kroppen är vältränad, mer muskulös än 

kvinnokroppen samt ung. En ohälsosam kropp för den manliga ohälsosamma kroppen 

gestaltas som en kropp som är överviktig och inaktiv. De gemensamma dragen för både mäns 

och kvinnors kroppar är att en hälsosam ideal kropp är vältränad och aktiv kropp och en 

ohälsosam kropp är en inaktiv kropp som använder tobak och missbrukar droger. 

 

Slutsats 

Genom att utesluta bilder av olika kroppar som exempelvis kroppar med annan hudfärg än vit, 

transpersoner, kroppar som är bredare över lår/höft och funktionshindrade kroppar visas en 

ensidig bild av den ideala hälsosamma och ohälsosamma kroppen i de analyserade 

läromedlen, där hälso- och kroppsidealen skiljer sig mellan könen.  
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

Att passera tidningsstället i matbutiken innebär inte bara att man får öva sig i läsandets ädla 

konst utan det innebär också att du blir upplyst om den ideala kroppen. På tidningsrubriker 

och löpsedlar från tidningsstället på Ica Maxi i Lindhagen vecka 35 går det att läsa; ” Paolos 

mat och träning - Så blir du snygg, lycklig och frisk!” ”Fasta och lev längre” ”Ät dig snygg”. 

Vad de här löpsedlarna med tillhörande reportage förmedlar är bland annat budskap om hur 

du får den ideala kroppen, hur den hälsosamma kroppen ser ut och vilka risker som finns om 

du inte lever hälsosamt. Statistik från Socialstyrelsen visar en ökning från 2005 i psykisk 

ohälsa bland barn och ungdomar 0-17 år (Socialstyrelsen 2013, s.13). Orsakerna anses bland 

annat vara, enligt forskare som arbetar på Folkhälsoinstitutet, ett ökat fokus hos ungdomar på 

den egna personen och kroppen där den jämförs med andra personer i ungdomarnas närhet 

men också rådande ideal från exempelvis tidningar, reklam och TV-program vilket bidrar till 

en oro och ångest hos ungdomar att inte passa in och avvika från det normala (Fernholm & 

Heldmark 2009, s.149). Ideal kring kroppen och råd om hur man får den ideala kroppen finns 

runt ungdomar och kan påverka dem. Vilken roll och vilket ansvar har skolan och vilka 

budskap om kropp och hälsa förmedlar skolan? 

 

1.2 Bakgrund 

Större delen av ungdomars tid på en dag spenderas i skolan vilket medför att mycket av 

ungdomars intryck kommer just därifrån. Det sociokulturella perspektivets syn på lärande 

menar att man lär sig hela tiden och inte bara det som står i kursplanen eller det som läraren 

förmedlar på lektionen (Säljö 2000, s.43). Normer, värderingar och förväntningar förmedlas 

också det i och genom skolan (Ibid.). Skolan har därför i uppdrag att arbeta med frågor om 

normer och värdering kopplat till kön. Enligt läroplanen för grundskolan ska skolan arbeta 

med att motverka traditionella könsmönster (Skolverket 2011a, s.8). I ämnesplanen för idrott 

och hälsa för gymnasiet står det i ämnets syfte: ”Undervisningen ska medvetandegöra och 

motverka stereotypa föreställningar om vad som anses vara manligt och kvinnligt samt belysa 

konsekvenserna av olika kroppsideal.” (Skolverket 2011b, s.83). Med detta kommer att 

skolan har i uppdrag att inte bara problematisera kroppsideal utan också arbeta mot 
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traditionella könsmönster. Skolans roll och ansvar är alltså relativt stort och kräver kunskap 

och medvetna val av lärarna.  

 

Läromedel i ämnet idrott och hälsa är tänkt att vara en resurs och ett hjälpmedel för lärare i 

deras undervisning. Enligt Skolverket kan även läromedel allmänt ses som ”en minnesbank 

för kunskap och kommunikation eller som en standard för social kontroll av accepterade 

kunskaper och giltiga ideologiska ställningstaganden.” (Skolverket 2013). Används läromedel 

på sådant sätt är innehållet i läromedlen betydande för innehållet i undervisningen och ger 

konsekvenser för utbildningen. I och med att skolan ska arbeta med att problematisera 

kroppsideal och arbeta mot stereotypa könsmönster är det viktigt att även läromedlen inte 

reproducerar stereotypa bilder av män och kvinnors kroppar och hur den hälsosamma kroppen 

ska se ut, eftersom det går emot vad kursplan och läroplan vill förmedla. Läromedel idag 

granskas endast i efterhand av Skolverket och det är främst den enskilde lärarens ansvar att se 

till att kvalitetssäkra de läromedel som används (Ibid.). Hur ser det ut i läroböckerna som 

eleverna har tillgång till i ämnet idrott och hälsa? Vilken eller vilka bilder av den hälsosamma 

kroppen förmedlas och vilken bild av den ohälsosamma kroppen förmedlas? Skiljer sig 

bilderna av den hälsosamma och ohälsosamma kroppen beroende på kön?  

 

I studien analyseras böcker riktade för de äldre åldrarna det vill säga högstadiet och 

gymnasiet, eftersom utbudet av läroböcker för de yngre åldrarna är mycket begränsat samt att 

användningen av läromedel i form av böcker är vanligare i högstadiet och gymnasiet eftersom 

fler teoretiska moment är kopplade till ämnesplanen för de äldre eleverna (Skolverket, 2011, 

s.80).  Självbilden är viktig i alla åldrar och börjar utvecklas i barndomen genom att barnet 

speglar och jämför sig med föräldrarna. Enligt psykologiforskarna Beveridge och Berg som 

studerat tonåringar, självbild och relationen till föräldrar genom intervjustudier och 

litteraturgenomgång, har de sett att i tonåren kommer självbilden i centrum och utvecklas hos 

ungdomarna genom att denne söker efter självständighet och andra förebilder än sina föräldrar 

(2007, s. 26). Beveridge och Berg pekar också på vikten av att vara medveten om 

ungdomarnas självbild för att stötta och öka möjligheterna till en god självbild (Ibid. s. 49). I 

och med att självbilden förändras och utvecklas vidare i tonåren är det extra intressant att 

studera vad skolan genom läroböckerna förmedlar under denna ålder till ungdomar eftersom 

det också kan ha en inverkan på deras självbild.  
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1.3 Tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer valda delar ur den tidigare forskningen kring kvinnor och män i 

läromedel att presenteras. Urvalet har gjorts genom att studier inom området har läst och valts 

ut efter störst närhet i forskningsämne till denna uppsats. Omfattande forskning har gjorts 

kring förekomst av kvinnor och män i idrottsböcker. Det vill säga har även kvinnor och mäns 

representation i läromedel studerats. I denna studie har jag valt att presentera studier som 

analyserat genus och jämställdhet i läroböcker för skolan och idrotten eftersom uppsatsen 

fokuserar på huruvida bilden av den hälsosamma och ohälsosamma kroppen är olika beroende 

på kön. Grahns studie som finns presenterad nedan har delvis använts som grund till en 

modell för hur jag använt genusformlerna i min analys, där jag förklarar relationen mellan 

maskulina och feminina kroppar i läroböckerna. Ett avsnitt om hur lärare i ämnet idrott och 

hälsa i praktiken arbetar kring genus och hälsa presenteras sedan för att ge en bild av hur 

arbetet kring genus och hälsa kan se ut i skolan idag. Ett avsnitt om vilka kroppsideal som 

existerar kring kvinnors och mäns kroppar introduceras, för att ge en bild av vilka ideal som 

möjligen kan komma att presenteras i läroböckerna. Uppsatsen bygger på idén om 

representationer och därför finns senare ett avsnitt som beskriver tidigare forskning som 

handlar om representationer kring manligt och kvinnligt inom idrotten och media 

internationellt.  

 
1.3.1 Hälsa och synen på den ideala kroppen 
Världshälsoorganisationen (WHOs) definition av hälsa från 1948 lyder; ”Health is a state of 

complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or 

infirmity.” (WHO 2013, s.1 ). Definitionen har inte ändrats sedan dess och har fått kritik för 

att handla mer om ett ideal än något som går att uppnå (fullstädigt välmående) även om 

många människor kan sägas uppleva hälsa (Quennerstedt 2006, s.47). Hälsa har också 

kopplats samman med skönhet. Johansson, professor i socialpsykologi, menar att hälso- och 

träningsindustrin idag handlar om och kan likställas med skönhetsindustrin, eftersom 

människor uppmanas att äta och träna rätt för hälsan när det egentligen handlar om att passa 

in i ett skönhetsideal (2006, s.108). Han menar vidare att ”det är den unga vältränade och 

skulpterade kroppen som står i centrum” och det är den som är idealet för människor oavsett 

ålder (Ibid.).  Vad som är en ung kropp respektive en äldre kropp definieras inte av 
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Johansson. Dock går det i hans studier att se på bilder som han använder för att illustrera de 

olika idealen att den unga kroppen relateras till en kropp som uppfattas vara i 20 års åldern. 

Att disciplinera sin kropp genom att äta lagom och undvika onyttigheter samt träna 

regelbundet är enligt Johansson (2006, s.115) de vanligaste råden från experter inom området 

hälsa för att uppnå en sund och hälsosam livsstil. Det går alltså att tolka som att idealet för att 

vara hälsosam idag är att kunna kontrollera sin kropp så att man äter lagom, tränar 

regelbundet och undviker onyttigheter. Samtidigt som att inte träna eller träna för mycket, 

konsumera onyttigheter och äta för mycket eller för lite tillhör kategorin det ohälsosamma 

idealet. Huruvida barnkroppen tolkas som en hälsosam ideal kropp framgår inte i Johanssons 

studier eftersom några sådana reflektioner inte finns. Däremot finns kommentarer om den 

ohälsosamma kroppen. Johansson visar att den överviktiga otränade äldre kroppen kan tolkas 

som att vara det ohälsosamma idealet tillsammans med den mycket underviktiga kroppen 

(Ibid. s.135).  

 

Några som kommit fram till liknande resultat kring existerande kroppsideal är Rysst och 

Klepp (2013, s.262). Deras studier visar att kroppsideal hos män och kvinnor hänger samman 

med kroppsuppfattning. Studierna som är gjorda genom intervjuer med personer med olika 

kroppsform, ålder och kön där frågor kring kroppar och ideal har ställts, har visat att de 

rådande kroppsideal som finns kring både den manliga och den kvinnliga kroppen är att den 

ska se tränad ut. Vidare så ska den kvinnliga kroppen vara tunn. Övervikt ses som något fult 

där timglasformen på kroppen är idealet för båda könen. Den manliga ideala kroppen beskrivs 

som bred över axlar, platt mage och vältränade ben som inte är för smala. Vad gäller 

kvinnokroppen så beskrivs idealkroppen ha bröst som är proportionerliga till kroppen, en platt 

mage och tunna armar och ben. (Ibid.s.263) Bilderna av könens ideala kroppar verkar ha 

några gemensamma drag såsom att den är tränad och inte överviktig samt har en platt mage.  

 

Även andra forskare har kommit fram till att idealet är en tränad kropp. Gerdin har undersökt 

hur den ideala manliga kroppen gestaltas i skolans ämne idrott på Nya Zeeland. Genom 

intervjuer med elever och lärare på motsvarande högstadium i Auckland och 

videoinspelningar av lektioner i samma skolor som de intervjuade personerna har Gerdin 

funnit att den ideala manliga kroppen framställs i ämnet idrott som hälsosam, sportig och 

vältränad. (Gerdin 2012, s. 223) Den ideala kroppen framställs som detta genom att personer 

med andra typer av kroppar hånas eller blir valda sist när eleverna delar in sig i lag. Andra sätt 

som den ideala manliga kroppen gestaltas är genom läraren som i motivering till varför 
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eleverna ska utföra vissa uppgifter säger till eleverna att det är för att de ska bli vältränade och 

sportiga. (Ibid. s.210) Flickors kroppar uttrycks i talet om kroppar av elever och lärare som 

motsatsen till mannens kropp. När en pojke blev vald sist till softbollträningen så var det på 

grund av att han var tunn som en tjej och därför inte kunde prestera så bra. (Ibid. s.209) Den 

feminina kroppen nedvärderas alltså och ses som något oönskat. Gerdin menar att 

konsekvenserna blir att eleverna endast blir erbjudna en bild av hur den maskulina kroppen 

ska se ut och att det gör att många elever känner sig uteslutna vilket hindrar dem från att delta 

till fullo i undervisningen eftersom de känner att de inte passar in. Det eftersom de anser att de 

inte kan komma att uppnå den ideala kroppen. (Gerdin 2012, s.223)  

 

En annan undersökning som även den kommit fram till att den ideala kroppen skiljer sig 

mellan könen är Larsson. Larsson har i sin avhandling Iscensättningen av kön i idrott, bland 

annat undersökt unga friidrottares syn på kroppen. I intervjuer med ungdomar som var aktiva 

inom friidrott och som var mellan 16-19 år har Larsson konstaterat att den eftersträvansvärda 

maskulina och den feminina kroppen ser olika ut. Den maskulina kroppen ska vara muskulös 

medan den feminina kroppen inte ska vara tjock men heller inte för muskulös med stora och 

synliga muskler. (Larsson 2001, s.96) En ideal presterande idrottskropp ansågs vara 

muskulös. Den feminina kroppen menar Larsson vidare står därför i motsättning till den 

ideala idrottarkroppen vilket skapar en konflikt hos kvinnor inom idrotten om vilken kropp 

som är ideal vilket kan försvåra deras deltagande i idrotten eftersom vissa kvinnor då räds för 

att träna på sådant sätt som kan ge bra idrottsliga resultat men enligt idealet ger stora och 

oönskade muskler. (Ibid. s.96f)  

 

De ideala kropparna skiljer sig åt beroende på kön enligt den redovisade tidigare forskningen. 

Kvinnans ideala kropp ska vara slank, tränad med inte för stora definierade muskler medan 

mannens ideala kropp ska vara muskulös, sportig och vältränad. I ämnesplanen för idrott och 

hälsa ska undervisningen motverka stereotypa föreställningar om vad som är manligt och 

kvinnligt (Skolverket 2011, s.83). Men hur ser det då ut i skolan och i läroböckerna, 

förmedlas dessa ideal där också eller finns det andra bilder av ideala kroppar? 

  

1.3.2 Representationer av kön och idrott i medier 

Brookes har sammanställt studier kring representationer av kön i sportsjournalistik. Han 

menar att sportjournalistik och medier som rapporterar om idrott reproducerar stereotyper av 



6 

 

kön. (Brookes 2002, s.128) Det menar han sker genom att medierna förmedlar en bild av vilka 

idrotter som är lämpliga och inte för respektive kön. Lämpliga idrotter för män är idrotter som 

handlar om styrka och makt, exempelvis rugby, vilket kan sammankopplas med det som 

brukar representeras som typiskt maskulint. Brookes menar vidare att genom att exempelvis 

kalla det för fotboll när det handlar om män som spelar fotboll och senare kalla det för 

damfotboll när det är kvinnor som spelar signalerar att kvinnor i detta fall utför något ovanligt 

som inte hör till det normala. (Ibid. s.129) I idrotten och medierapporteringen om idrott anser 

Brookes att det är vanligare än annan medierapportering att framhålla olikheter mellan könen 

snarare än att framhålla likheterna vilket han menar har att göra med att kvinnor och män 

historiskt och fortfarande inom idrotten inte tävlar mot varandra, kvinnor får lägre summa i 

vinstpengar och färre kvinnor än män får möjlighet att utöva idrotter professionellt. Det gör 

att idrott är ett speciellt intressant ämne för att studera representationer av kön. (Ibid. s.144) 

Även läromedel kan betraktas som en typ av media. Nationalencyklopedin definierar media 

som " kanaler för förmedling av information och underhållning" (Nationalencyklopedin 2013, 

medier). Som beskrivet i inledningen så innehåller och förmedlar läromedel allmänt 

accepterad kunskap och information vilket visar på likheterna mellan dessa, båda förmedlar 

någon typ av information (Skolverket 2013). Skillnaden är att läromedel ska innehålla allmänt 

accepterad kunskap vilket inte finns som krav på andra medier. Brookes slutsats om att det är 

vanligare inom idrottsrapporteringen i medier att kvinnor och mäns olikheter framhålls 

kanske kan tillämpas på läromedel i idrott och hälsa (Brookes 2002, s.144). Kan det vara så 

att läromedlen i ämnet idrott och hälsa framhåller skillnader framför likheter mellan könen 

eftersom ämnet delvis handlar om idrott? 

   

1.3.3 Läromedel i skolan 

I Sverige finns inga vetenskapliga studier på högre nivå som fokuserar på representationer av 

kvinnor och män i läromedel inom skolämnet idrott och hälsa, även om flera uppsatser på 

grund- och avancerad nivå publicerats (Börjesson & Wikström 2012; Flood & Nilsson 2011; 

Mohabbati & Nybacka 2012). I Spanien har dock Táboas- Pais och Rey- Cao undersökt 

representationen av flickor och pojkar på bilder i läroböcker i ämnet idrott och även 

analyserat i vilket typ av aktvitet könen är representerade i på bilderna i böckerna (Táboas- 

Pais och Rey- Cao 2012). Deras resultat visar att i böckerna förekommer pojkar oftare än 

flickor på bilderna och pojkarna representeras oftare på bilder som handlar om lagsport och 

äventyrsaktiviteter så som klättring och forspaddling. Samtidigt som flickor oftare 
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representerades på bilder om idrott som handlar om konstnärliga uttryck som exempelvis dans 

(Ibid. s.395). Sammanfattningsvis menar Táboas- Pais och Rey- Cao att bilder på flickor i 

dem undersökta böckerna uttrycker en stereotypiserad, partisk och begränsad bild av flickor 

vilket bidrar till att försvåra för flickor att intressera sig för idrottsämnet (Ibid. s.398). 

 

Även om inte läromedel i just skolämnet idrott och hälsa fokuserats i Sverige har dock ett 

antal andra skolämnen belysts i studier med liknande syfte. Berge och Widding har i en 

underlagsrapport till Skolverket granskat hur kön framställs i 24 läroböcker i ämnena biologi, 

religion, historia och samhällskunskap under åren 2004-2006. Genom att analysera 

förekomsten av kvinnor, män och transpersoner i böckerna och sedan problematisera i vilka 

sammanhang som dessa framställs i har Berge och Widding kommit fram till att: 

transpersoner osynliggörs, män är överrepresenterade och det förekommer avsnitt som 

behandlar frågor kring kön men de är inte integrerade med de övriga materialet i böckerna 

(Berge & Widding 2006, s.29). Konsekvenserna av detta menar författarna är att verktyg för 

att kunna problematisera och analysera frågor om kön inte ges läsaren vilket gör att 

ungdomarna endast blir erbjudna en sanning kring kön vilket gör det svårare för ungdomarna 

att kunna ställa sig kritisk till bilder och text som behandlar frågor om kön (Ibid, s.30).   

 

Ett annat uppdrag från Skolverket innebar att undersöka jämställdheten i fysikläromedel. Von 

Wright (1999, s.102) menar att dem flesta av de analyserade texterna som hon studerat i 

fysikläromedlen varken visar på ”genusmedvetenhet eller genuskänslighet”. Eftersom 

böckerna bland annat har en underrepresentation av kvinnliga förebilder inom fysiken och att 

naturvetenskapen som traditionellt sett anses vara en manlig vetenskap anses vara mer sann 

och korrekt än annan kunskap (Ibid.). Von Wright menar vidare att det är stora variationer 

mellan läromedlen gällande jämställdhet och genus. Hon menar att en del böcker 

problematiserar genusfrågan i något kapitel men att det sker oreflekterat kring innehållet i den 

övriga texten i böckerna (Ibid. 103). Att göra läromedlen i fysik mer genusmedvetna och 

jämställda tror von Wright kommer bidra till att fler kvinnor blir intresserade av fysikämnet i 

skolan (Ibid. s.105).  

 

Att de undersökta läromedlen i idrottsämnet i Spanien och läromedlen i biologi, historia, 

religion, samhällskunskap och fysik i Sverige inte har en genusmedvetenhet och framhåller en 

kunskap som mer sann pekar på att läromedel i Sverige inte alltid arbetar med att ge bredare 
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och fler perspektiv inom områden som exempelvis rör genus och att det möjligen också kan 

se ut så inom läromedel i ämnet idrott och hälsa. 

  

1.3.4 Idrottsrörelsens läromedel 

Vid sidan om skolan existerar andra institutioner med eget undervisningsmaterial. Grahn har 

studerat konstruktioner av genus i den organiserade idrottsrörelsens läromedel (Grahn 2008).  

De läromedel som hon studerat är böcker riktade till idrottsrörelsens egen tränarutbildning i 

idrotterna; simning, handboll, fotboll, friidrott, gymnastik och innebandy. Hon har i sin 

undersökning kopplat samman Hirdmans fyra genusformler och studerat hur kön 

representeras på olika sätt i idrottsböckerna. Hirdmans genusformler har Grahn använt för att 

analysera hur flickor och pojkar presenteras och gestaltas i böckerna genom att studera både 

bilder och text. Hirdmans fyra genusformler är ett sätt att beskriva stereotyper av kvinnor och 

män och hur de förhåller sig till varandra (Hirdman 2003, s.26). Formeln A- icke A är den 

frånvarande kvinnan där A är mannen och icke A är kvinnan och i formeln A-a är A mannen 

och kvinnan är den ofullständige mannen a. I formeln A-B är mannen A och kvinnan B- den 

helt annorlunda arten än mannen och i formeln Ba är kvinnan någon som härmar ett typiskt 

manligt beteende för att nå framgång. (Ibid, s.28-35). Se mer ingående förklaring kring 

genusformlerna i avsnittet 1.5.2 Isärhållandets princip och genusformler.  

 

Grahn analyserade texten i böckerna för tränarutbildningen genom att räkna antalet ord av 

benämningar på flickor och pojkar, till exempel han, hon, dam, herr. Sedan analyserade hon 

orden i förhållande till sammanhanget där de sedan kopplades ihop med Hirdmans formler. 

Bilderna analyserades genom att studera i vilka sammanhang bilder på flickor och pojkar 

förekom. (Ibid.62-64) I studierna visar Grahn att formeln A- icke A visar sig i böckerna 

genom att inom presentationen av de flesta idrotter är kvinnor underrepresenterade eller inte 

representerade över huvud taget, mannen framställs i text och bild som den centrala idrottaren 

(Ibid. s.127). Hon menar vidare att formeln A-a visar sig i böckerna när kvinnors resultat, 

kroppar och intressen jämförs mot pojkars resultat, kroppar och intressen (Ibid.). Formeln A-

B anser Grahn framträder när böckerna presenterar specifik kunskap om flickor helt åtskilt 

från kunskap om pojkar (Ibid).  Formeln Ba anser Grahn förekomma i böckerna när kunskap 

om det ena könet skildras som helt olik den allmänna kunskapen och ofta framställd i egna 

kapitel eller avsnitt. Grahn sammanfattar sina resultat som att genus skapas i bild och text i 

idrottens läromedel genom att dem jämför och särskiljer kön i de flesta läromedel för idrotten.  
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1.3.5 Undervisningspraktik i skolans ämne idrott och hälsa  

De nedan beskrivna studierna bidrar till denna uppsats genom att ge kunskaper om hur 

områden som hälsa och genus behandlas av lärare i praktiken vilket kan ge en fingervisning 

om hur arbetet med dessa frågor i läroböckerna kan se ut. Studierna nedan har inte undersökt 

läroböcker i idrott och hälsa och hur kvinnors och mäns hälsosamma och ohälsosamma 

kroppar gestaltas där, vilket är och kan vara en del av undervisningen i ämnet och därför 

viktig att undersöka, vilket jag gör i min studie. De nedan presenterade studierna ger ändå en 

bild av hur undervisningen i praktiken ser ut där flera perspektiv på kroppen sällan erbjuds 

eleverna inom ämnet idrott och hälsa.  

 

Undervisningen i idrott och hälsa ska innehålla undervisning om hälsobegreppet men också 

genomsyras av frågor kring genus och jämställdhet.  KIS projektet är en studie som gjorts 

kring kön, idrott och skola (Larsson, Fagrell & Redelius 2005). Projektet gick ut på att studera 

konstruktioner av kön och synen på kroppen i idrottsundervisningen i skolan. Genom intervju 

och videoinspelningar från idrottslektioner har forskarna studerat hur genus gestaltar sig i 

undervisningen och flickor och pojkars möjligheter inom ämnet. Studien visar ”att sådant som 

värdesätts i ämnet (utan att det nödvändigtvis värdesätts i den nationella kursplanen) i stor 

utsträckning uttrycker värden som är förknippade med föreställningar om manlighet – sådant 

som förknippas med kvinnlighet förekommer, men verkar inte värdesättas på samma sätt”. 

(Ibid.) Föreställningarna och värdena visar sig bland annat i valet av aktiviteter och att 

beteenden och handlingar som förknippas med manlighet premieras av lärarna. Forskarna 

menar att detta utgör ett hot mot likvärdigheten i utbildningen samt är ett uttryck för att 

läroplanens direktiv om att motverka traditionella könsmönster inte uppfylls. (Larsson 2005)  

 

Quennerstedt och Öhman (2004, s.147) har studerat vad ämnet idrott och hälsa förmedlar 

gällande begreppet hälsa genom att studera olika skolors arbetsplaner och genom 

videoinspelningar från lektioner i idrott och hälsa. I deras analys framgår att fysisk aktivitet är 

centralt när lärare i ämnet idrott och hälsa behandlar ämnet hälsa (Ibid. d.156). Lärare i ämnet 

idrott och hälsa framhåller att eleverna bör fokusera på att bygga upp styrka och kondition 

och utöva aktiviteter som gynnar en god fysisk förmåga (Ibid.). Quennerstedt och Öhman 

menar att hälsa i ämnet idrott och hälsa ses som likställt med fysisk aktivitet och en syn på 

kroppen som en individuell, biologisk kropp som bör vara så fysiskt aktiv som möjligt 



10 

 

förmedlas i arbetsplan och av lärare såväl som i lektionsinnehåll (Ibid. s.160). Författarna 

menar att det endast ges en bild och sanning av kroppen och vad hälsa är och att andra synsätt 

utesluts. Det gör att begreppet och bilden av kroppen blir begränsad och inga alternativ till 

andra synsätt ges vilket leder till ett uteslutande av andra typer av hälsosamma kroppar och 

definitioner av hälsa. Förklaringen till detta menar Quennerstedt och Öhman kan ha att göra 

med ämnets nära koppling till föreningsidrotten där de menar att föreningsidrottens idéer och 

perspektiv genomsyrar undervisningen i alltifrån undervisningsmetoder till val av aktiviteter 

(Ibid.).  Författarna menar också att ämnet idrott och hälsa samt undervisande lärare i ämnet 

är med och skapar elevernas synsätt på kropp, hälsa och vad en hälsosam kropp är vilket gör 

att överväganden av läraren gällande vad som lärs ut och hur det görs är viktigt för elevernas 

framtida synsätt på kroppen och hälsan. (Quennerstedt & Öhman 2002, s.160f) 

 

1.3.6 Sammanfattning 

Den tidigare forskningen visar att idealen skiljer sig mellan kvinnor och mäns kroppar både 

vad gäller kroppsideal och hälsoideal. Den visar också att både medier och läromedel 

framhåller skillnader mellan kvinnor och män inom idrott och andra ämnen. Den tidigare 

forskningen visar också att synen på den hälsosamma ideala kroppen som aktiv, ung och 

tränad visas hos intervjuade personer oberoende av kön och ålder likaväl som hos aktiva 

idrottare och inom undervisningen ämnet idrott och hälsa i Sverige och internationellt.   

 

1.4 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att studera hälso- och kroppsideal som framställs i fem läromedel 

riktade till högstadiet och gymnasiet för ämnet idrott och hälsa samt studera om idealen skiljer 

sig mellan könen. 

 

Frågeställningar: 

- Vilka kroppsideal finns i läromedlen? 

- Vilka hälsosamma kroppsideal och ohälsosamma kroppar framställs i läromedlen? 

- Skiljer sig idealen beroende på kön? 
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1.5 Teoretiska utgångspunkter och begrepp 

I teoriavsnittet kommer det teoretiska perspektivet representation att beskrivas eftersom det är 

den teori som kommer ligga till grund för hur den hälsosamma/ohälsosamma kroppen 

kommer att analyseras i läromedlen samt hur dessa representationer är könade. Hirdmans 

teori om isärhållandets princip och genusformler kommer sedan att beskrivas. 

Genusformlerna används som teoretisk utgångspunkt och modell i denna studie för att 

analysera relationen mellan maskulina och feminina kroppar i läroböckerna. Det eftersom 

formlerna synliggör och tydliggör på ett konkret sätt relationen mellan maskulinitet och 

femininitet (Hirdman 2003, s.10). Hirdmans genusformler har tidigare använts i analys i 

studier kring kön i läromedel av Grahn (se 1.3.4 Idrottsrörelsens läromedel) vilka har legat till 

grund till en modell för analys av kön i min studie.  

 

1.5.1 Representation 

Ett sätt att analysera vilka typer av hälsoideal som förekommer i läroböckerna är att använda 

representationer. Stuart Hall (1997, s.61) är socialkonstruktionist1 och menar att 

representation är processen då individer i en kultur använder språket för att skapa mening. 

Han menar att det är individer inom kulturen som skapar mening till saker, sakerna i sig har 

ingen fast och sann mening (Ibid.). Det innebär att olika saker har olika betydelser i olika 

kulturer under olika tider. Ett exempel är blomma. Det är ett ord som representerar en planta 

som växer ur marken, individer inom samma kultur kan associera till ordet och kanske 

möjligen se en ros eller en tulpan framför sig (varianter av blommor) när individerna hör 

ordet blomma. Men begreppet blomma i sig säger ingenting om vad det egentligen är, när 

man uttalar ordet blomma låter det till exempel inte så som en blomma brukar låta. 

Stavningen av blomma ser heller inte ut som blommor i naturen. Det går alltså att konstatera 

att ordet och språket inte är en exakt spegling av verkligheten. Individer inom samma kultur 

vet dock vad de menar när de använder begreppet blomma eftersom individerna delar samma 

mentala kartor enligt Hall (1997, s.25). Kartorna använder individerna för att förstå begrepp 

och visuella intryck. Det gör individerna genom att sätta samman kartorna med mentala 

föreställningar om begreppet eller det de såg. Individer inom samma kultur har liknande 
                                                
1 Socialkonstruktionister ansluter sig till socialkonstruktionism som har sitt ursprung i konstruktivismen vilket är 
ett samhällsvetenskapligt perspektiv som fokuserar på idén om att samhället är socialt konstruerat av individer 
inom samma kultur. Sociakostruktionismen ansluter sig också till idén om att betydelsen av olika begrepp får sin 
innebörd i interaktionen mellan människor inom samma kultur och under den tid som de används vilket gör att 
begrepp kan ha olika betydelse i olika kulturer under olika tider. (Nationalencyklopedin 2013, konstruktivism).      
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mentala kartor eftersom individerna inom kulturen oftast har samma symboler och 

värdegrund. Representationen är således det som ger mening åt verkligheten inom en viss 

kultur. (Ibid. s.26)   

 

Vad som är och vad som representerar hälsa och ohälsa är därför inte helt oproblematiskt. Det 

kan förändras med tid och med kultur. För att kunna ta reda på vilka hälsosamma alternativt 

ohälsosamma ideal som representeras och finns i läromedlen idag måste alltså dessa begrepp 

definieras på ett sådant sätt att de kan accepteras och förstås på samma sätt av tillräckligt 

många idag. I den tidigare forskningen har jag försökt att beskriva hur den ideala kroppen för 

en man och kvinna beskrivs och hur hälsoidealen för respektive kön representeras idag i olika 

kontexter. 

 

Representation och kön förklaras ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv som att bilder av 

män och kvinnor och ord som man och kvinna kopplas ihop med kön och sexualitet. 

Begreppen man och kvinna samt bilder på män och kvinnor är exempel på kulturella 

beteckningar som konstrueras av människor snarare än att de är en exakt spegling av kön. 

Innebörden av att vara en man eller kvinna samt föreställningar och förväntningar på 

respektive kön är olika i olika tider och i olika kulturer. (Hall 1997 s.346) Representationen 

som sker då människor genom språket skapar mening, i exempelvis bilder av könen gör att en 

konstruering sker där mannen och kvinnan stereotypiseras. Konstruktionen av stereotypen av 

män respektive kvinnor sker genom diskurser och resonemang inom medicinen, utbildningen, 

psykologin och media, med mera. Dessa områden bidrar med sin dominerande syn på vad 

som är manligt och kvinnligt vilket skapar en stereotyp av mannen respektive kvinnan. (Ibid.) 

Dyer i Hall (1997 s.296) menar att stereotypiseringar oftast påträffas där stora 

maktojämlikheter finns. Maktojämlikheter finns just mellan kön och inom de olika könen 

(Ibid. s.298).  

 

Socialkonstruktionister menar också att inom femininiteten och maskuliniteten finns det en 

hierarki kring bilder av vad som anses vara manligt och kvinnligt (Hall 1997, s.300). Den bild 

som har högst status av vad som är manligt anses i media vara den starka och muskulösa 

mannen, den bild av kvinnan som har högst status är bilden av kvinnan som mannens motsats, 

späd och behövande (Ibid. s.298). Stereotypiseringen är en förenkling av människor som 

bidrar till att skilja ut det "normala" från det "onormala" och vad som passar in och inte passar 

in. På så sätt exkluderas människor som inte passar in i mallen för det normala (Ibid. s.258). 
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Genom att stereotypisera en människa förenklas och tillskrivs människan kollektiva 

föreställningar vilket gör att synen på individen försvinner. En persons identitet definieras inte 

bara av vilket kön denne har utan identiteten är en blandning av kön, nationell identitet och 

etnicitet vilket gör att en människa inte kan förklaras utifrån de förenklingar som sker med 

stereotypiseringen av personer (Brookes 2002,s. 106).  

 

 I studien undersöker jag vilka representationer som finns av könen kopplat till den 

hälsosamma och ohälsosamma kroppen i och med att jag studerar vilken bild av den 

hälsosamma respektive ohälsosamma kroppen som presenteras i läroböckerna samt om de 

skiljer sig beroende på kön. Kulturen som läroböckerna verkar och används i är också den 

kultur som analyseras i uppsatsen. Representationer har tidigare använts för att analysera kön 

i medier. Representationer över kvinnor och mäns utrymme i medierapporteringen om idrott 

har bland annat undersökts av Brookes (2002, s.124). Representation har valts som teoretisk 

utgångspunkt till denna studie eftersom det kan vara ett bra sätt att analysera skillnader mellan 

kön och presentationer av olika företeelser i text och bild eftersom representationerna 

synliggör olika ideal och skillnader mellan dem (Brookes 2002, s.9) 

 

1.5.2 Isärhållandets princip och genusformler 

Hirdman har i sin forskning försökt att förklara varför det finns olika föreställningar om män 

och kvinnor. För att förklara det använder hon begreppet att hålla isär och isärhållandets 

princip (Hirdman 2003, s.66). Att hålla isär innebär att det som är manligt är inte kvinnligt, 

det finns kvinnojobb och det finns mansjobb. Kvinnor och män tävlar var för sig inom de 

flesta idrotter och det är kvinnor och män som tillsammans skapar och återskapar detta 

isärhållande där mannen är norm (Ibid. s.65). Isärhållandets princip beskriver att isärhållandet 

finns för att det skapar ordning i vardagens kaos och för att skapa orsak och göra förklaringar. 

Exempelvis kan någon beskrivas som: den ene är späd därför är den andre grov, den ene är 

stark därför är den andre svag och den ene är man därför är den andre kvinna (Hirdman 2003, 

s.73). Den ene förklaras genom att hållas isär från den andra. I samhället finns ett system för 

de förställningar som finns kring manligt och kvinnligt. Könet bestämmer vilka 

förutsättningar individen har och genuskontraktet beskriver till exempel hur kvinnan 

respektive mannen ska klä sig, bete sig mot varandra och vara i olika situationer (Ibid. s.85). 

Det är genom genuskontraktet som genus görs och upprätthålls enligt Hirdman (2003 s.92f). 

Genuskontraktet kan uppfattas som att det är en gemensam överrenskommelse men enligt 
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Hirdman handlar det om ett "strukturellt tvång" som både mannen och kvinnan är belastade 

av, som bestämmer dess förutsättningar och där könen tillskrivs egenskaper (Ibid. s.84).  

 

Hall och Brookes talar om stereotypisering av människor vilket förenklar människor och gör 

att synen på individen försvinner. Även Hirdman använder sig av stereotyper i sina 

förklaringsmodeller, hon kallar dem genusstereotyperna. Hirdman använder fyra formler för 

att beskriva och förklara vilka stereotyper som finns av kvinnan (Hirdman 2003, s.27-37). 

Dessa kallas genusformlerna. Den första formeln är A- icke A. A står för mannen och icke A 

står för den frånvarande kvinnan. Formeln innebär att kvinnan inte är närvarande, endast 

mannen finns med i sammanhanget. (Ibid. s.27) I läroböckerna skulle det kunna framställas i 

form av att bilder på kvinnor eller talet om kvinnor är helt frånvarande i vissa kapitel. Den 

andra formeln är A-a. Där mannen är det stora A:t och kvinnan det lilla a:t. Kvinnan är den 

inte helt fullkomlige mannen, den lilla mannen. Kvinnan jämförs här med mannen som norm, 

exempel på det i läroböckerna kan vara meningar som, hon har inte lika stora muskler som 

han har. (Hirdman 2003, s.35) Den tredje formeln A-B innebär att kvinnan och mannen är helt 

olika, kvinnan är inte en variation av mannen utan en helt egen varelse vilket gör att könen 

inte kan jämföras mellan varandra, mannen är A och kvinnan är B (Ibid. s.36f). Exempelvis 

kan det i läroböckerna låta såhär, kvinnan har en rörlig kropp mannen har en stel kropp. I det 

tidiga 2000- talet menar Hirdman (2003, s.44) att det vuxit fram en ny formel av kvinnan som 

kallas aB eller Ba. Denna aB eller Ba är kvinnor som imiterar och härmar traditionellt manligt 

beteende för att få samhällets godkännande. Formeln kan framträda i text där kunskap om 

kvinnor och män presenteras helt åtskilt i egna kapitel för respektive kön. (Hirdman 2003, 

s.44) 

 

Connell har studerat maskuliniteter och är mest känd för sitt arbete och beskrivning av den så 

kallade hegemoniska maskuliniteten (Connell, 1995, s.5). Connell menar att det inom könen 

finns en hierarki för vad som är manligast och vad som är kvinnligast (Ibid. s.68). Den 

hegemoniska maskuliniteten som Connell menar är den maskulinitet som står högst i rang 

gestaltas som stark och maktfull. Connell anser också att femininitet och maskulinitet alltid 

står i relation till varandra och definieras utifrån varandra, det som är manligt är inte kvinnligt 

etcetera (Connell 1995, s.72). Den hegemoniska maskuliniteten är en blandning av kulturella 

ideal och institutionell makt som anses självklar och förstås av människor inom samma kultur. 

Kanske kan det vara samma sak i representationen av hälsosamma ideal för kvinnor och män? 
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Att det finns en viss bild av den hälsosamma kroppen som värderas högre och att den 

hälsosamma kvinnliga kroppen står i motsats till den hälsosamma manliga kroppen?  

 

Stereotypiseringen som Hall och Brookes anser uppstår i kulturer och som förändras med tid 

och kultur menar även Hirdman pågår hela tiden i media och av människorna själva (Hall 

1997, s.258; Hirdman 2003, s.200). Hirdman menar att genus och stereotyperna av kön idag 

produceras/görs i stor utsträckning i reklam, TV-program och i tidningar samtidigt som det i 

det som Hirdman kallar "verkligheten" skapas likhet mellan könen (Hirdman 2003, s.201). 

Likheten ter sig i relationer där mannen gör traditionellt kvinnliga arbetsuppgifter som att 

dammsuga och tvätta och kvinnan tar traditionellt manliga positioner som att inta högre 

maktpositioner i samhället. Genom att genus idag uppfattas som att det bara görs i media gör 

det att människor kan inta inställningen att de inte behöver bry sig, de kan fortsätta leva sina 

liv eftersom görandet av genus och isärhållandet av könen "bara" pågår i media och inte i 

verkligheten. Hirdman vänder sig mot detta och undrar hur det då blir med barnen? (Ibid.). 

Hon pekar med andra ord på mediers potential till socialisation, det vill säga hur vi genom 

medierna lär oss "naturliga" sätt att vara och se ut. Barnen ser i media hur kvinnan och 

mannen hålls isär vilket gör att de tar åt sig föreställningar om vad som anses manligt och 

kvinnligt vilket i sin tur gör att föreställningarna om mannen som norm lever vidare och 

forsätter sätta kvinnan i en underordnad position. Kanske sker detta även i läroböckerna då 

läromedel kan jämföras med media. (Ibid.)  

 

Representation, genusformler och isärhållandets princip kommer följaktligen användas i 

analysen för att synliggöra ideal och relationen mellan feminina och maskulina kroppar i 

denna studie. 
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2 Metod 
Uppsatsen är kvalitativ där en text och bildanalys gjort på det insamlade materialet. I avsnittet 

om metod kommer, insamlingsmetod för data, procedur, avgränsningar, urval, 

databearbetning, etiska aspekter samt frågor som rör validiteten och reliabiliteten att 

diskuteras. Under rubrik 4.4 diskuteras metodologiska konsekvenser av studien i avslutningen 

av uppsatsen.  

 

2.1 Urval, avgränsningar och procedur 

För att studera vilka hälsosamma kroppsideal och ohälsosamma kroppar som presenteras i 

läroböcker för ämnet idrott och hälsa var en begränsning av materialet nödvändig. Uppsatsen 

riktar sig till att undersöka läromedel för högstadiet och gymnasiet i idrott och hälsa. Där av 

fanns ett flertal böcker att tillgå. Ett kriterieurval gjordes för att avgränsa materialet samt för 

att finna relevant material (Bryman 2006, s.194). Ett av kriterierna var att böckerna skulle 

vara riktade till högstadiet och gymnasiet ett annat kriterium var att läroböckerna skulle vara 

anpassade till GY11 och Lpo 11. Ett ytterligare kriterium var att böckerna inte fick vara 

skrivna tidigare än 2005 eftersom talet om nya kurs- och läroplaner inte var aktuellt då. De 

två senare avgränsningarna har att göra med att läroplanen och därtill ämnes- och kursplaner 

förändrades 2011 och att det i dessa läroplaner tillkom specifika skrivelser om att skolan ska 

motverka traditionella könsmönster (Skolverket 2011 s. 8, 83).  

 

Skolverket kontaktades angående tillgång på relevant läromedel till studien. Skolverket gav 

anvisningar gällande förlag som gav ut läromedel i idrott och hälsa vilka var Gleerups, Liber 

och Studentlitteratur. Efter ytterligare sökning på Internet efter fler förlag som ger ut 

läroböcker hittades förlaget Roos & Tegnér. Samtliga av förlagen kontaktades och ombads att 

ge en lista på den litteratur de ger ut och säljer för ämnet idrott och hälsa och som var riktad 

till de nya läroplanerna. Några av de läromedel som förlagen redovisade som relevanta för de 

nya läroplanerna var skrivna och utgivna innan år 2011. Förlagen menar att efter en 

litteraturgenomgång tillsammans med författarna anser de att dessa läromedel fortfarande är 

relevanta för de nya läroplanerna och att de därför ännu finns till salu. Efter en genomgång av 

de presenterade läroböckerna fann jag att några böcker var utgivna år 2002 vilket gjorde att de 

valdes bort eftersom förslag om nya läroplaner inte var aktuellt och inlett då. Ingen av de 
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valda läroböckerna var skrivna av en kvinna vilket gjorde att ytterligare eftersökningar 

gjordes för att hitta någon sådan lärobok i idrott och hälsa. Efter att gått igenom litteraturlistor 

från förlag, sökningar på Internet, Bokus och Adlibris samt i bibliotekskatalogen Libris 

konstaterades att ingen lärobok skriven för nuvarande läroplan och kursplan i idrott och hälsa 

för högstadiet och gymnasiet skriven av en kvinna gick att finna. Konsekvenserna av att ingen 

av böckerna är skrivna av en kvinna diskuteras i avsnittet 4.2 Diskussion. Vid genomförandet 

av urvalet av böcker gjordes bedömningen att inga fler läroböcker anpassade till läroplanen 

2011 fanns att tillgå vilket motiverar antalet analyserade böcker. 

 

De fem böcker som analyserades i denna studie var:  

• Idrott och hälsa 1 & 2 av Johan Paulsson och Daniel Svalner utgiven av Roos & 

Tegnér 2011.  

• Idrott, motion & hälsa av Stefan Wiking och Johan Lindström utgiven av Liber 2005.  

• Idrott och hälsa av Bengt Johansson utgiven av Liber 2012.  

• Idrott och hälsa Fakta av Dan Andersson och Per Tedin utgiven av Gleerups 2008. 

• Mittpunkt Idrott och hälsa av Hans Larsson och Per Bergström utgiven av 

Studentlitteratur 2007.  

 

Samtliga böcker är uppdelade i kapitel som berör de olika områden som ämnet idrott och 

hälsa ska ta upp enligt kursplanerna, till exempel skador, träningslära, ergonomi och anatomi, 

näringslära och stress. Böckerna innehåller löpande text och bilder, både fotografier och 

tecknade. De kapitel som studerats och lästs närmare är kapitel som avhandlat hälsa och 

ohälsa specifikt. Dessa kapitel har i böckerna kallats hälsa, god hälsa, hälsokunskap, ohälsa, 

sjukdom och skada, medicinsk orientering samt idrott, motion och jag. Dessa kapitel med text 

och bild har studerats extra då de tagit upp hälsa och ohälsa specifikt eftersom denna studie 

analyserar hälsosamma och ohälsosamma kroppar. Två av dessa kapitel innehöll också en 

utbyggd diskussion om ideal vilket också studerades närmare eftersom studien undersöker 

förekomsten av kroppsideal i läroböckerna. Genom att söka på orden ohälsa och hälsa i 

registren längst bak i böckerna analyserades även sidor som innehöll orden hälsa och ohälsa 

vilka förekom utöver sidorna i ovanstående kapitel närmare. För att minska risken för att 

missa att analysera meningar och bilder som handlade om hälsa och ohälsa gjordes en 

översiktsläsning av alla sidor i böckerna där orden hälsa och ohälsa markerades för att vid ett 

senare tillfälle läsas igenom igen och analyseras närmare. Detta eftersom studien handlar om 
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hälsosamma och ohälsosamma ideal. I texten där ord som kvinna, man, män och kvinnor eller 

sammansatta ord med dessa könsbenämningar förekom studerades även dessa närmare 

eftersom studien undersöker eventuella skillnader mellan könen gällande ideal. Sidor som 

innehållsförteckning och register lästes igenom men analyserades inte närmare eftersom de 

inte innehöll information kring hälsa och ohälsa samt ideal. Det sammanlagda studerade 

materialet är alla sidor i böckerna vilket är sammanlagt 947 sidor var av 534 sidor 

analyserades närmare. 459 bilder studerades varav 56 bilder är tecknade och resten 

fotografier. Av dem bilderna analyserades 243 bilder närmare var av 33 av dem var tecknade.  

Efter en gallring av sidor, bilder och meningar som handlade om hälsa och ohälsa samt män 

och kvinnor så återstod 107 meningar och 89 bilder som kategoriserades i sex kategorier och 

analyserades närmare för att hitta mönster i framställningen av manliga och kvinnliga kroppar 

i böckerna.  

 

2.2 Databearbetning och genomförande 

Text och bildanalys har använts som metod i denna studie. Det insamlade materialet har lästs 

översiktligt för att skapa en bild av omfattningen av bilder och text som behandlar områden 

som berör hälsa. Därefter har en variant av innehållsanalys genomförts där materialet har 

närlästs och bilder analyserats i förhållande till sammanhanget de förekommer i enlighet med 

Brymans beskrivning av innehållsanalys (Bryman 2006, s.191). Genom att använda sig av 

innehållsanalysen som går till så att man systematiskt delar in närläst material i form av texter 

och bild till förbestämda kategorier, där de sammanlagda bilderna och texten för varje 

kategori vägs samman, bildas och visas där mönster som sedan kan användas för att dra 

slutsatser kring materialet (Ibid. 2006, s.192). Innehållsanalysen har valts till denna uppsats 

eftersom den passar för att analysera större text och bildmaterial och för att analysmetoden är 

flexibel i sitt användningssätt, eftersom den går att anpassa till olika typer av texter och bilder 

som är ostrukturerade. Den tydliggör också mönster med hjälp av sitt sätt att kategorisera 

texter och bild i böckerna. (Ibid. s.203) Nackdelen med innehållsanalys är att den inte 

synliggör det som inte är explicit i texten, alltså det som finns bakom bilderna och texten. 

Därför har innehållsanalysen kombinerats med en fördjupad tolkning och beskrivning av 

sammanhanget där det funnits en hälsodiskurs samt där det förekommit ett tal om flickor och 

pojkar. Genom att göra detta menar Denscombe (2009, s.308) att innehållsanalys kan passa 

som analysverktyg när forskaren även vill avslöja värderingar i texter och bilder vilket är det 

som denna studie syftar till att göra.  
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Innehållsanalysen i denna studie har genomförts genom att bilder och text som förekom i talet 

om hälsa och ohälsa samt i hälsokontexten delats in i sex kategorier. En provanalys på en 

lärobok i ämnet samhällskunskap har gjorts för att säkerställa kvalitén i analysverktyget och 

finns inte med i resultatet. Provanalysen genomfördes genom att de från början konstruerade 

fyra kategorierna manlig ohälsosam kropp, kvinnlig ohälsosam kropp, manlig hälsosam kropp 

och kvinnlig hälsosam kropp användes för att analysera och strukturera texten och bilderna i 

boken. Bilder och text sorterades in under respektive kategori där de ansågs passa in, till 

exempel en bild på en kvinna som tar droger sorterades in i kategorin ohälsosam kvinna 

eftersom texten runt bilden handlade om risker med droger. Provanalysen bidrog till att jag 

upptäckte att ytterligare två kategorier behövdes till analysverktyget för att på ett fullständigt 

sätt kunna dela in bilder och text i böckerna. De två tillkomna kategorierna var, ohälsosam 

kropp och hälsosam kropp eftersom det i bilder och text som senare hamnade i denna kategori 

inte kunde relateras direkt till något kön utan till människor generellt. Eftersom jag i boken 

kunde hitta bilder som speglade människors hälsosamma och ohälsosamma kroppar och inte 

könen specifikt samt text om ohälsa som syftade på människor och inte specifikt till män eller 

kvinnor.  

 

Senare i den fullständiga analysen användes således sex kategorier. Bilderna i läroböckerna 

har kategoriserats efter om det är en man eller en kvinna gestaltad på bilderna, samt om bilden 

framställs som att den handlar om en hälsosam eller en ohälsosam kropp. Ett exempel är 

under ett avsnitt om ohälsa och övervikt. Där visas en bild på en stor hårig mage tillhörande 

en man. Denna bild har kategoriserats i kategorin ohälsosam, manlig kropp. Därefter har 

texten som förekommit i sammanhang som behandlat hälsa och ohälsa analyserats och 

kategoriserats. Exempel på det är i ett kapitel om idrott och hälsa där det står att Anders är 52 

år och låter som en ångmaskin för att han får mjölksyra i benen när han går upp för en 

trappa (Wiking & Lindström 2005, s.30). Mjölksyran får han för att han aldrig tränar. Denna 

text hamnade i kategorin en ohälsosam manlig kropp.  I de texter och bilder som inte gett 

uttryck för ett specifikt kön, där könet inte går att identifiera har de endast kategoriserats efter 

om de gestaltar en ohälsosam kropp eller hälsosam kropp. Ett exempel är en bild på två 

personer i fäktningsutrustning i ett kapitel om hälsa. Den bilden kategoriserades efter 

hälsosam kropp eftersom de rör på kroppen och texten runt bilden talar om hälsa. Efter en 

sammanställning av samtliga bilder och textavsnitt har en sammanvägning gjorts som visar 

mönster kring hur den hälsosamma och den ohälsosamma kroppen presenteras i böckerna för 
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respektive kön men också gemensamma drag mellan könen. Detta steg i analysprocessen är 

enlighet med Brymans beskrivning av tillvägagångssätt för innehållsanalys (2006, s.198-202).  

 

2.3 Etiska aspekter 

I och med att bilder och text i läromedlen är offentligt tryck så krävs inget samtycke av 

författarna för att få genomföra undersökningen av materialet (Denscombe 2009, s.193). Dem 

bilder som visas i denna studie har fått ett godkännande från förlagen att vara med i uppsatsen 

av upphovsrättsliga skäl. Analysen av bilderna har i möjligaste mån genomförts på sådant sätt 

så att personerna på bilderna inte uppfattar analysen som kränkande eller nedsättande mot 

dem som person i enlighet med etiska ställningstaganden i forskningsprocessen (Ibid.). Jag 

har angripit materialet med välvilja utan motiv av att smutskasta eller inta en negativ hållning 

till materialet. Vid förfrågan hos förlagen vilka läroböcker de hade att tillgå i ämnet idrott och 

hälsa har jag varit ärlig i informationen gällande vad syftet är med att samla in materialet och 

vad jag ämnar göra med det för att inte fara med osanning till ansvariga utgivare. Den 

sammanställda analysen visar en tolkning av materialet och har strävats efter att skrivas på ett 

så objektivt sätt som möjligt för att inte att skapa en negativ framställning av författarna. 

(Denscombe 2009, s.193) 

 

2.4 Validitet  

Validiteten i studien får anses vara godtagbar då resultaten svarar mot frågeställningar och 

syfte. För att kunna göra bredare generaliseringar över hur läroböcker och övriga läromedel 

presenterar och informerar om den hälsosamma och ohälsosamma kroppen i idrott och hälsa 

behöver fler böcker analyseras och även annat läromedelsmaterial analyseras, vilket inte gick 

att genomföra i denna studie på grund av tidsbrist (Bryman 2006, s.320). Dock anser jag att 

det analyserade materialet på ett godtagbart sätt representerar den bild som ges av den 

hälsosamma och ohälsosamma kroppen i läroböcker i ämnet idrott och hälsa. Eftersom, 

urvalet till fem analyserade böcker kan till antalet anses vara representativt för det material 

som finns att tillgå på marknaden av läroböcker i idrott och hälsa då läroboksutbudet som 

finns att tillgå på marknaden är mycket begränsad i jämförelse med andra ämnen så som 

svenska och historia (Ibid. s.203).  
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Analysverktyget, urval och analysförfarandet i uppsatsen har förklarats utförligt och tydligt 

för att öka validiteten i studien (Bryman 2006, s. 202).  

 

2.5 Reliabilitet 

Ett visst mått av tolkning i analysen har varit nödvändig för att kunna utläsa resultat och dra 

slutsatser ur materialet. Slutsatserna har försökt att hållas till att vara så objektiva som möjligt 

och vara så lika som möjligt i analys av varje bild och textavsnitt, men tolkningar i sig medför 

vissa svagheter i reliabiliteten i uppsatsen (Bryman 2006, s.205).  För att överbygga klyftan 

mellan hur jag som bedömare av materialet tolkat bilderna och texten och hur författarna av 

böckerna menat och avsett har bilderna och texten i möjligaste mån tolkats utifrån sitt 

sammanhang och sin kontext (Ibid. 199). Det går dock inte att bortse från att analysen baseras 

på tolkningar av mig som då också påverkat resultatet. När bilder och textavsnitt uppkommit 

som jag uppfattat svårtolkade har jag frågat en annan utomstående studentkollega som har 

samma vetenskapliga skolning i idrott och hälsa som jag om dennes tolkning i frågan utan att 

jag framfört min tolkning först vilket stärker reliabiliteten i studien (Ibid. s.206). I dem fallen 

där jag frågat en utomstående studentkollega har jag stärkts i min tolkning eftersom vi båda 

tolkat materialet på samma sätt. 

 

Kategorierna som bilderna och textavsnitten delades in i har försökt att hållas så åtskilda som 

möjligt för att minska överlappning för att inte utsätta materialet för risken att bli 

dubbelräknade i kategorierna vilket skulle kunna hota reliabiliteten i undersökningen. För att 

säkerställa kvalitén i analysverktyget har en provanalys gjorts på en lärobok i 

samhällskunskap som inte är med i själva resultatet i uppsatsen. Att genomföra en provanalys 

ökar reliabiliteten i studien enligt Bryman eftersom det ökar säkerheten i analysverktyget 

(Ibid. s.205). 

   

I en av frågeställningarnas formuleringar i syfte och frågeställningar låter det så här; vilka 

hälsosamma kroppsideal och ohälsosamma kroppar framställs i läromedlen? Det kan 

uppfattas som att jag som analyserat materialet har studerat två olika saker och är 

inkonsekvent i det jag analyserar, alltså hälsosamma kroppsideal och ohälsosamma kroppar 

och inte ideal rakt igenom. I valet av att formulera frågeställning valde jag den ovan beskrivna 

formuleringen framför denna; vilka hälsosamma och ohälsosamma kroppsideal framställs i 

läromedlen? Eftersom jag anser att ordvalet ohälsosamma kroppsideal är motsägande 
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eftersom det ohälsosamma oftast inte är något ideal alltså något som man vill uppnå. Jag är 

medveten om att min formulering i frågeställningen kan förvirra läsaren men jag vill med 

detta avsnitt förtydliga att jag har analyserats framställandet av ideal i böckerna men anser att 

ordvalet ideala ohälsosamma kroppar är motsägande och skulle förbrylla läsaren mer än den 

valda formuleringen ohälsosamma kroppar.     
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3 Resultat och analys 
Analysen syftar till att ta reda på vilka hälso- och kroppsideal som finns i läromedlen. Nedan 

presenteras resultaten från analysen av materialet efter frågeställningarna för uppsatsen. 

Frågeställningarna är besvarande genom att representationer av kroppsideal har analyserats i 

text och bild. Hirdmans genusformler används i analysen för att förklara relationen mellan de 

olika kroppsidealen. Endast fyra analyserade bilder illustreras i resultatdelen från det totala 

analyserade materialet eftersom tillstånd för publicering av bilder endast givits från ett förlag 

för en bok. 

 

3.1 Vilka kroppsideal finns i läromedlen? 

Tabellen nedan visar fördelningen av de 107 meningarna och den 89 bilderna som 

kategoriserades i de sex kategorierna.  

Tabell 1- Fördelning av det analyserade materialet i kategorier. 

 

De analyserade böckerna visar en samstämmig och ensidig bild av den 

manliga och kvinnliga kroppen. Kropparna är vita och smala till vältränade 

och på bilderna ofta lättklädda i typiska träningskläder för respektive kön. 

Kvinnokroppen är ofta klädd i bara sportbh och tights eller tight tröja/ linne 

och träningstights och manskroppen i löst sittande shorts och träningströja 

eller med bar överkropp, kroppen är därmed på grund av valet av 

klädesplagg framträdande. Dessa bilder är särskilt vanliga i kapitel om 

styrketräning och träningslära. Ett exempel på sådana bilder är från 

boken idrott och hälsa 1 & 2 av Paulsson och Svalner (2011, s.185, 52) 

se bilder bredvid. Dessa bilder är tolkade som hälsosam manlig kropp 

Hälsosam 
kvinnlig 
kropp 

Hälsosam 
manlig 
kropp 

Ohälsosam 
kvinnlig 
kropp 

Ohälsosam 
manlig 
kropp 

Hälsosam 
kropp 

Ohälsosam 
kropp 

Summa 

17 Bilder 
 
14 
Meningar 

35 Bilder 
 
18 
Meningar 

18 Bilder 
 
21 
Meningar 

8 Bilder 
 
10 
Meningar 

4 Bilder 
 
24 
Meningar 

7 Bilder 
 
20 
Meningar 

89 Bilder 
 
107 
Meningar 

Bild 1 Hälsosam manlig kropp.  

Bild 2 Hälsosam kvinnlig kropp.  

Av 
upphovsrättsliga 
skäl saknas bilden 
i den elektroniska 
utgåvan. 

Av 
upphovsrättsliga 
skäl saknas bilden 
i den elektroniska 
utgåvan. 
 



24 

 

och hälsosam kvinnlig kropp enligt tabellen ovan då 

mannen i bild 1 gestaltas med breda axlar, definierade 

muskler och kort hår och kvinnan i bild 2 gestaltas med 

bröst och långt hår. På fotografierna som finns i 

böckerna är kvinnokroppen ofta gestaltad med långt hår 

och manskroppen med kort hår. Flera bilder är 

halvkroppsbilder eller bilder på bara en kroppsdel. 

Denna kroppsdel är då ofta oklädd som till exempel en 

bild på en fot eller ett huvud. Dem tecknade bilderna är 

bilder på kroppar tillhörande en man eller kvinna vilket 

markeras genom att visa att kvinnokroppen har bröst, smalare 

midja och långt hår. Manskroppen är ofta tecknad med breda 

axlar, längre kroppshöjd än kvinnan och med kort hår se 

exempel bredvid från Paulsson och Svalner (2011, s.55, 88).  

Bilderna är kategoriserade som hälsosam manlig kropp 

respektive hälsosam kvinnlig kropp eftersom de visar personer 

som är fysiskt aktiva. Bild 3 visar en person med breda axlar 

och kort hår vilket signalerar att det är en man och bild 4 signalerar att det är en kvinna då 

personen på bilden avtecknas med bröst och långt hår samt smalare midja. De anatomiska 

bilderna i samtliga böcker är tecknade efter en manskropp eftersom de inte visar några bröst 

och i två fall visar mannens könsorgan.  

 

Att klä kropparna på bilderna med tighta kläder på kvinnor kan tolkas som att böckerna anser 

det viktigt att visa kroppsformen på kvinnokroppen. Även det faktum att på flera bilder är 

manskroppen oklädd på överkroppen bidrar till en bild där det verkar som att böckerna vill 

framhålla och visa att det är viktigt att visa kroppsformer och skillnader mellan dem. Att även 

de tecknade bilderna visar kroppsliga skillnader mellan könen styrker argumenten för att 

böckerna sänder budskapet att de tydligt vill visa de olika kroppsformerna mellan könen. Det 

kan alltså tolkas som att olikheterna framhålls framför likheterna. Varför det är så skulle 

kunna förklaras utifrån Hirdmans ide om att hålla isär (Hirdman 2003, s.65). Genom att 

använda sig av bilder på kroppar som är oklädda eller klädda i kläder som tydligt visar 

kroppsform gör det lätt för läsaren av böckerna att se om bilden föreställer en kvinno- eller 

manskropp. Det gör att läsaren lätt kan dela in och kategorisera bilderna efter om det är en 

 Bild 3 Hälsosam manlig kropp.  

Bild 4 Hälsosam kvinnlig kropp.  

Av upphovsrättsliga skäl 
saknas bilden i den 
elektroniska utgåvan. 
 

Av upphovsrättsliga skäl 
saknas bilden i den 
elektroniska utgåvan. 
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man eller en kvinna på bilden och på så sätt hålla isär bilderna. En anledning till att författarna 

använder bilder som lätt kan hållas isär kan vara enligt Hirdmans idé om isärhållandets 

princip att det skapar ordning i kaoset och skapar orsak och förklaringar (Ibid. s.66). En 

tolkning av materialet kan vara att det i böckerna används bilder som tydligt markerar vilket 

kön som visas på bilden för att de tror att läsaren annars skulle förlora fokus från textens 

innehåll. Genom att ge läsaren bilder som denne lätt kan dela in i en kategori, och inte fundera 

över om bilden är på en man eller kvinna skapar ordning i kaoset, och läsaren kan ostört rikta 

fokus på textens innehåll istället för bilderna. 

 

På få bilder och i mycket liten utsträckning visas bilder på personer med annan hudfärg än vit. 

Av de sammanlagt 459 analyserade bilderna var endast sex bilder fördelade i två böcker på 

personer med annan hudfärg än vit, i dem fem analyserade böckerna. Frånvaron av personer 

med olika ursprung går även att se i texten. Detta gestaltas genom att vid exempel på personer 

som utför något eller har en viss livsstil så används endast namn som till exempel Johanna 

och Joakim som traditionellt sett klingar svenskt. Ett exempel på typiska namn som används 

är från boken Idrott, motion och hälsa av Wiking och Lindström (2005, s. 30) i ett avsnitt som 

handlar om hälsa, finns det en informationsruta som kallas porträttet där boken exemplifierar 

en företeelse i ett "verkligt" exempel. Citatet låter; "Per och Anders byggfirma har fått ett 

uppdrag" (Ibid.). Per och Anders är dels inte könsneutrala namn utan texten talar tyligt om att 

det handlar om män samt att namnen låter traditionellt svenska. Endast en bild i det 

analyserade materialet visar på en kvinnokropp klädd i slöja, ingen annan bild visar på 

personer med någon religions- eller kulturtillhörighet eftersom att kropparna inte presenteras 

med exempelvis kalott, turban eller kors. Vilket ytterligare visar på den ensidiga bild som 

gestaltas av kroppen i böckerna. 

 

Endast fem bilder i det analyserade materialet visar en person med någon fysisk 

funktionsnedsättning. Dessa bilder visar i samtliga fall personer i rullstol. Texten i böckerna 

berör heller inte ämnen som rör funktionsnedsättning eller personer med funktionsnedsättning 

förutom i ett fall där en bok beskriver en OS-medaljörs upplevelser som orsakat dennes 

funktionsnedsättning "Anders Olsson har sportat sedan barnsben. I vuxen ålder började han 

besväras av en allvarlig ryggskada som han fick i sin ungdom. Till slut valde han att 

steloperera ryggen i hopp om att få slippa smärtan och värken" (Andersson & Thedin 2008, 

s.60). Detta exempel gestaltar hur funktionshindrade beskrivs med fokus på dennes hinder och 

inte på dennes möjligheter samt hur de skiljs ut från det "normala" eftersom deras 
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funktionsnedsättning orsaker till den förklaras explicit. Bilder på transpersoner samt text om 

transpersoner är helt frånvarande i materialet. På fem tecknade bilder har människorna på 

bilderna obestämbart kön. Dessa bilder visar människor med raka linjer utan kurvor och utan 

hår. 

 

Sammanfattningsvis visar analysen av bilderna och texten i materialet att genom att utesluta 

variationer på hur kropparna kan se ut samt nästan enbart presentera bilder på kvinnor och 

män som är vältränade och smala så är den ideala kroppen, vit, vältränad till smal, utan 

uppvisande av religionstillhörighet. Representationer av den ideala kroppen är även 

könsbestämd genom att visa upp kurvor som till exempel bröst, breda axlar eller smal midja 

samt långt eller kort hår. Representationer av den ideala kroppen är på bilderna klädd i kläder 

som visar dess konturer och former vilket gör att kroppsform går att uppfatta. Bilderna av den 

ideala kroppen som presenteras i böckerna går även att finna i den tidigare forskningen. 

Johansson (2006, s.108) skriver att kroppsidealet för människor oavsett ålder " är den unga 

vältränade och skulpterade kroppen". I bilderna i böckerna som analyserats går just detta att 

se i och med att kläderna som kropparna bär är tighta vilket gör att den skulpterade kroppen 

syns och framträder samt att på bilderna är det främst unga personer vilket jag återkommer till 

i nästa del 3.2.2. Genom att nästan enbart använda sig av bilder som visar den ideala kroppen 

utesluts andra kroppar från materialet vilket bidrar till en ensidig bild av kroppen. 

Socialkonstruktionister menar att genom att presentera en ensidig bild av någonting som i 

detta fall är kroppen, bidrar det till en förenkling av kroppen som stereotypiserar den. 

Konstrueringen av stereotypen sker genom resonemang i bland annat utbildningen som är det 

område som de analyserade läroböckerna verkar i. (Hall 1997, s.346) Utbildningen i och om 

kroppen i läroböckerna genom bilderna skapar en dominerande syn på kroppen som blir en 

norm. Den ideala kroppen som visas i materialet blir också en kropp som representerar en 

norm för hur kroppen ser ut i den kultur som böckerna publiceras i.  

 

Socialkonstruktionister talar om att det finns hierarkier mellan vad som är manligast och 

kvinnligast (Hall 1997, s.300). Även Connell talar om hierarkier och bilden av den 

maskulinitet som står högst i rang (Connell 1995, s.68). Den bild av kroppen som dominerar i 

läroböckerna blir norm och den bilden som ges högts status, de övriga kropparna ses inte som 

lika eftersträvansbara och på så sätt skapas den ideala kroppen i materialet. Vilket resulterar i 

en norm, en stereotyp, ett uteslutande av andra kroppar och en förenkling av kroppen.  
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3.2 Vilka hälsosamma kroppsideal och ohälsosamma kroppar 
framställs i läromedlen?     

Efter indelningen i fysisk aktivitet, kost, välmående och den ohälsosamma kroppen 

presenteras nedanstående resultat kring hälsosamma ideal och ohälsosamma kroppar.  

 

3.2.1 Hälsa, fysisk aktivitet och kost 

I det undersökta materialet definieras hälsa delvis utifrån WHO:s definition av hälsa men 

också genom att beskriva hälsa utifrån att det handlar om att må bra både fysisk och psykiskt. 

Ett exempel på det är från boken Idrott, motion och hälsa där det står "Din hälsa påverkas inte 

bara av träning och god och näringsriktig mat, utan också av så mycket annat t ex hur du trivs 

med livet och hur du mår rent fysisk och psykiskt" (Wiking & Lindström 2007, s.7). Att må 

bra jämställs ofta med god hälsa då flera böcker hänvisar till att må bra är att ha god hälsa. Ett 

exempel från boken idrott och hälsa 1 & 2 lyder så här "Några hälsoeffekter av fysisk aktivitet 

är [...] vi kan alltså konstatera att rörelse är livsviktigt och att det inte är särskilt mycket som 

behövs för att vi ska må bra" (Svalner & Paulsson 2011, s.7). Böckerna framhåller att god 

hälsa handlar om flera områden som exempelvis kost och sömn, ändå framställs hälsa främst 

handla om att vara fysisk aktiv. Detta visar sig i och med att större delen av böckerna handlar 

om att vara just fysiskt aktiv eftersom det främjar hälsa på olika sätt. Samtliga böcker kopplar 

samman god hälsa med fysisk aktivitet och har särskilda kapitel kring träningslära och hur 

individer kan lyckas med träningen. Ett exempel är från boken Idrott och hälsa 1 & 2 "Vår 

kropp behöver rörelse för att må bra. Det är det grundläggande syftet med fysisk aktivitet " 

(Ibid. s.42). Ett ytterligare exempel kommer från boken Idrott, motion och hälsa "Ur ett 

livslångt hälsoperspektiv bör du tidigt skapa goda fysiska vanor som du kan hålla fast vid" 

(Wiking & Lindström 2005, s.89).  

 

I läroböckerna är texten som rör träningslära, kost och skador i en hälsodiskurs inriktad på att 

ge råd om hur människor ska äta rätt, träna på bästa sätt och förebygga och lindra skador. En 

tolkning är att det som böckerna vill förmedla är hur läsaren kan anta ett hälsosamt 

levnadssätt. Detta kan anses hänga ihop med att hälsa handlar om en disciplinering, att 

kontrollera kroppen och ett individuellt ansvar att ta hand om kroppen. I boken Idrott och 

hälsa gestaltas kontrollen på kroppen och individens ansvar i följande citat "Din livsstil, alltså 

dina levnadsvanor, har stor betydelse för din hälsa, till exempel motionen, måltiderna alkohol 
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[...] det är ändå du själv som bestämmer över dina vanor och ditt sätt att leva" (Johansson 

2012, s.14). Det här gestaltar hur litteraturen vill uppmana läsaren att ta kontrollen över 

livsstilen och kroppen och på så sätt disciplinera den genom kost och träning. Att individens 

ansvar för sin hälsa belyses tyder på att böckerna kan vilja förmedla synsätt på individen som 

självbestämmande. Att böckerna inte problematiserar kring vem eller vilka som bär ansvaret 

för individers hälsa utan bara talar om individens ansvar kan vara problematiskt. Eftersom det 

ger en bild av att det bara är individens ansvar när det i själva verket är en omdiskuterad 

fråga. Då det också finns åsikter om att samhället har ett stort ansvar för att människors hälsa 

förbättras men också att samhället bidrar till ohälsa genom exempelvis nedskärningar i 

personalstyrka vilket bidrar till stress för dem som arbetar kvar vilket kan skapa ohälsa. 

 

3.2.2 Det vanskliga välmåendet 

Precis som i avsnittet om kroppsideal så bidrar läroböckernas enkelriktade bild av vad hälsa är 

till en förenklad bild av hälsobegreppet. Samtliga böcker definierar hälsa delvis utifrån 

WHO:s definition av hälsa utan att ifrågasätta själva definitionen vilket kan vara 

problematiskt. WHO:s definition är starkt ifrågasatt eftersom definitionen förmedlar att hälsa 

är ett tillstånd av fullständigt välmående vilket kan vara svåruppnåeligt och snarare ett ideal 

än något som går att uppnå även om många kan känna att de upplever hälsa (Quennerstedt 

2006, s.47). Genom att inte problematisera svårigheterna med att använda WHO:s definition 

förenklar läroböckerna bilden av vad hälsa är och gör det svårt för läsaren att få en bredare 

bild av vad hälsa kan innebära. Att använda sig av en snäv definition av hälsa som definieras 

av WHO utan att bredda definitionen genom en problematisering av den kan bidra till att 

läsare kan känna sig exkluderade från begreppet hälsa eftersom definitionen innebär att 

fullständigt välmående är tillståndet för hälsa. Kan man inte uppleva hälsa om man har ett 

funktionshinder som till viss del gör att personen inte har fullständigt välmående? En person 

som känner sig trött på morgnarna, kan denne inte uppleva hälsa om tröttheten påverkar 

välmåendet på morgonen? Kan dessa personer aldrig uppleva hälsa då? Detta är en av 

svårigheterna med att inte problematisera begreppet så fler kan känna sig inkluderade i texten.  

 

I kapitel som särskilt berör begreppet hälsa namnges kapitlen till exempel, Hälsokunskap i 

boken Mittpunkt Idrott och hälsa eller God hälsa i boken Idrott, motion och hälsa eller Hälsa i 

boken Idrott och hälsa av Johansson. I dessa kapitel finns endast bilder på personer som är 

muskulösa, smala och i en tränande pose. Bilderna på muskulösa personer är övervägande 
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bilder på män. Enda gången en kropp som inte är smal eller vältränad presenteras i böckerna 

är i kontexten av ohälsa i avsnitt om övervikt och diabetes där två böcker visar varsin bild på 

män med en stor mage. Ingen av böckerna visar någon bild på en person som är rundare i 

ansiktet, bred över höfterna och vidare över benen, i något kapitel. Samtliga kapitel om 

träningslära och näringslära visar bilder av personer med smal kroppsform och definierade 

muskler. I samtliga böcker i avsnitt där hälsobegreppet behandlas finns endast två bilder i det 

sammanlagda materialet på äldre personer exempelvis i pensionsålder. Förutom dessa två 

bilder är det enbart bilder på unga personer. Bilder på leende personer visas i materialet som 

presenterar en hälsosam livsstil och träningslära. Ingen av bilderna visar en gråtande/sur min 

av en person som tränar eller äter något som texten förmedlar är nyttigt som till exempel en 

morot eller en sallad. Flera av bilderna visar personer som har en fokuserad min när de tränar. 

Jag tolkar efter analys av bilder och text att den hälsosamma kroppen representeras som ung, 

glad, smal och vältränad, med god kosthållning och med definierade muskler.  

 

3.2.3 Den ohälsosamma kroppen 

De kapitel som specifikt behandlar ohälsa kallas exempelvis Ohälsa i boken Idrott och hälsa 

av Johansson, Medicinsk orientering i boken Idrott, motion och hälsa. Avsnitten behandlar 

ämnen som skador, missbruk, tobak, ätstörningar etcetera. Bilderna i dessa kapitel gestaltar 

personer som röker eller snusar, är sjuka genom att visa personer som snyter sig, skadade med 

bandage och personer som äter godis vilket sammankopplas med onyttigheter. Avsnitt som 

handlar om ätstörningar visar bara bilder på kvinnor som är mycket smala. Bilder på män är 

helt uteslutna ur dessa avsnitt. Bilder som representerar ohälsosamma personer och figurerar i 

avsnitt om ohälsa har en ledsen eller bekymrad min eller miner som signalerar smärta som till 

exempel rynkor i pannan. Texten i avsnitt om ohälsa tar upp risker med att inte vara fysisk 

aktiv, äta sötsaker och fel fett samt röka och använda droger. I boken idrott och hälsa fakta 

gestaltas detta på följande sätt "Problemet med vår höga konsumtion av socker är [...] en 

bidragande orsak till övervikt [...] brist på ork och koncentrationssvårigheter" (Andersson & 

Tedin 2008, s.92). "I länder där man äter mycket mättade fettsyror är dödligheten i hjärt- och 

kärlsjukdom högre" fortsätter avsnittet om ohälsa och risker med kosten (Ibid. s.96).   

 

De sammanfattande representationerna av den ohälsosamma kroppen efter analys av bilder 

och text är en kropp som är motsatsen till den aktiva och hälsosamma kroppen. 

Representationer av den ohälsosamma kroppen är en kropp som är överviktig eller mycket 
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smal, ledsen eller bekymrad och inaktiv. Representationerna för vad som är en hälsosam 

respektive ohälsosam kropp ger på så vis en bild av hur de ideala bilderna för hälsa och ohälsa 

ser ut i den kultur som böckerna publiceras i. Detta utesluter variationer på hur en hälsosam 

och en ohälsosam kropp kan se ut eftersom bilderna förenklas och stereotypiseras. Eftersom 

böckerna inte problematiserar den bild av den hälsosamma respektive ohälsosamma kroppen 

som visas upp i böckerna eller använder variationer i bilderna av kropparna erbjuds heller inte 

läsaren andra bilder av dessa kroppar. En hälsosam kropp skulle kunna vara ledsen ibland och 

inaktiv ibland samtidigt som en ohälsosam kropp skulle kunna vara fysiskt aktiv och glad 

ibland men dessa bilder existerar inte vilket gör att läsare kan uppleva sig utesluten från 

begreppen eftersom de inte passar in i bilderna som presenteras. Att personerna på bilderna 

som är hälsosamma och aktiva avtecknas som glada kan tolkas som att läroböckerna vill 

förmedla att träning är roligt och är man hälsosam så är man glad, vilket inte alltid är fallet i 

"verkligheten". Detta utesluter återigen variationer på hur det kan vara att träna och vara 

hälsosam/ohälsosam vilket kan göra att läsare utesluts och inte kan identifiera sig i materialet.  

  

3.3 Skiljer sig idealen beroende på kön? 

Nedan presenteras resultaten och analysen av hur läroböckerna skiljer på manliga och 

kvinnliga kroppar och ideal. 

 

3.3.1 Stereotypa indelningar 

De analyserade böckerna visar på det som Hirdman kallar isärhållandet av könen (Hirdman 

2003, s.65). Kvinnan och mannen ses som olika vilket gestaltas på flera ställen i böckerna. 

Bland annat genom att majoriteten av bilderna innehåller bilder på antingen en man eller en 

kvinna. På endast 16 bilder i böckerna finns bilder på människor av båda könen tillsammans. 

Ingen av bilderna med både en man och en kvinna tillsammans på samma bild finns i kapitel 

som handlar om idrottande eller som gestaltar en person eller personer som idrottar. 

Ytterligare exempel på isärhållandet finns i texten i böckerna. I boken Idrott och hälsa av 

Johansson (2012, s.80) står det i avsnittet om träningslära "Men tjejer och killar är till viss del 

olika, och därför kan gemensam träning ibland vara olämplig" avsnittet längre ner på samma 

sida fortsätter med "Rent psykologiskt finns det också skillnader. Pojkarna är ofta mer 

aggressiva och tävlingsinriktade, medan flickorna är mer socialt inriktade i sitt 

idrottsutövande". Citaten visar på hur texten håller isär könen och berättar hur de olika könen 
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beter sig i en idrottsdiskurs. Ett annat exempel på hur isärhållandet gestaltas i böckerna är i ett 

kapitel om hur kroppen fungerar. Där står det "kvinnor är generellt lägre än män" (Paulsson & 

Svalner 2011, s.32). Kapitlet talar här om att det är skillnad mellan män och kvinnor och 

texten poängterar på så sätt att skillnad mellan könen finns. Detta exempel kan förklaras 

genom Hirdmans genusformel A- a där mannen är det stora A:t och kvinnan det lilla a:t, hon 

är lägre än han. Mannen är normen och kvinnan den ofullständige och inte lika långe mannen.  

 

Att mannen är norm visas på flera ställen i samtliga böcker. Ett tydligt exempel på det är att 

termen idrottsmän/idrottsman används i sammanhang där texten berättar om idrottande 

personer i allmänhet. I ett kapitel om rytmik och rörelse och dess positiva inverkan på hälsan 

står det "Den kroppsliga intelligensen används hos dansare, hantverkare, idrottsmän, och 

kirurger med flera" (Paulsson & Svalner 2011, s.117). Ett annat exempel på det är i ett kapitel 

om näringslära, "För idrottsmän är det extremt viktigt att ha kontroll på blodvärdet, som 

vanligtvis står i direkt förhållande till omsättningen av järn" (Wiking & Lindström 2005, 

s.117). Dessa citat är skrivna i sammanhang som handlar om idrottare i allmänhet alltså inte 

sammanhang som specifikt handlar om män.  

 

3.3.2 Den sjuka kvinnan 

Ett annat sätt som gestaltar isärhållandet av kvinnor och män i läroböckerna är i vilka 

sammanhang och kapitel som könen används i exempel. I kapitel som handlar om kost finns 

det i tre av fem böcker bara exempel och hänvisningar till hur kvinnan specifikt bör tänka 

kring kost, kvinnans sjukdomar relaterat till kost som exempelvis ätstörningar, kvinnans 

relation till bantning etcetera. I kapitel om träningslära förekommer det genomgående i det 

analyserade materialet oftare män på bilder om styrketräning och som exempel på 

styrketränande person. Vilket gestaltar att kvinnan enligt idealet i böckerna ska äta rätt och 

mannen ska ägna sig åt fysisk aktivitet. Exempel på det är i boken Idrott, motion och hälsa i 

kapitlet om träningslära. På 25 bilder i kapitlet är det män på bilderna och på sju bilder är det 

kvinnor, ingen av bilderna på kvinnor förekommer i avsnittet om styrketräning, på sju bilder 

förekommer män på bilden. När samtliga böcker i texten skriver om sjukdomar, ovanor och 

näringsbrister så får kvinnan en utpräglad roll som den sjuke och skadade. Detta gestaltas i att 

varianter på följande citat är vanliga i böckerna "Det är vanligt med järnbrist hos kvinnor" i 

detta avsnitt sägs ingenting om mannen eventuella besvär med näringsbrist (Larsson & 

Bergström 2007, s.35). Ett annat exempel är "Antalet kvinnor som snusar har ökat på senare 
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tid. Kvinnor som snusar under graviditeten riskerar havandeskapsförgiftning" inte heller i 

detta avsnitt berättas det om män och snusning och att det exempelvis är vanligare med 

snusning bland män (Andersson & Tedin 2008, s.119). "De mest skadedrabbade idrotterna är 

ishockey, fotboll, innebandy och handboll. Och de som lättast får skador är flickor som är 

dåligt grundtränade" (Johansson 2012, s.90). Detta citat är också ett exempel på hur kvinnan 

pekas ut som den skadade och hålls isär från mannen. I kapitel om personer med förkylningar 

så förekommer bara bilder på kvinnor som snyter sig och nyser vilket får kvinnan att gestaltas 

som den sjuke.  

 

Ytterligare ett sätt isärhållandet av könen gestaltas i böckerna är genom att det i tre av fem 

böcker finns speciella avsnitt som behandlar menstruation och träning. Kapitlen redogör för 

att det inte finns någon anledning till att vara fysiskt inaktiv under menstruationen och att vid 

hårt tränande kan menstruationen försvinna. Information om att menstruationen kan bidra till 

järnbrist och lägre hemoglobinhalt tas också upp i texten i en kontext där det förklaras varför 

kvinnor generellt har lägre syreupptagningsförmåga. I avsnitt som berör dopning och riskerna 

med det så finns det i fyra av fem böcker bara bilder på män. Texten tar till större delen upp 

skador som främst förekommer hos män som kan orsakas av dopning. Ett exempel är 

"Kroppsliga skador som missbruk av dopning kan orsaka: Håravfall, kraftig acne, kvinnobröst 

och testikelskrumpning" (Pauslsson & Svalner 2011 ,s. 179). I fall där det finns egna avsnitt 

och kapitel som endast berör kunskap om kvinnor kan Hirdmans genusformel A-B användas 

för att beskriva relationen mellan könen. I dessa kapitel är kvinnan helt olik mannen, hon har 

menstruation det har inte mannen, kvinnan har ätstörningar det har inte mannen, hon har 

risker med snusning det har inte mannen etcetera då mannen inte nämns i dessa sammanhang. 

Han är A och hon är B två arter helt frånskiljda varandra. För att förklara relationen mellan 

könen i kapitel om dopning eller styrketräning där talet om mannen endast förekommer kan 

formeln A- icke A användas. Kvinnan är i dessa avsnitt helt frånvarande och därför ett icke A. 

Mannen är norm och kvinnan helt utesluten vilket innebär att endast kunskap om mannen och 

dess relation till ämnet presenteras.   

 

3.3.3 De åtskilda idealen 

Genom att hålla isär könen genom att representationer av män och kvinnor förekommer i 

olika kapitel visar det på att det finns olika kroppsideal för kvinnor och män. Den kvinnliga 

ideala hälsosamma kroppen bryr sig om kosten eftersom den är viktig för henne annars kan 
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sjukdomar uppstå då det oftare förekom i talet om kvinnor i avsnitt om kost och sjukdomar. 

Den ideala kvinnan har också långt hår vilket visat sig i att de flesta illustrerade bilderna på 

kvinnor är på kvinnor i långt hår. se 3.1 vilka kroppsideal finns i läroböckerna. Den 

ohälsosamma ideala kroppen är för kvinnor en sjuk eller förkyld kropp som kan få skador 

eftersom hon är otränad samt eller har ätstörningar. Detta eftersom det på bilder och i text 

oftare förekom bilder på kvinnor i dessa sammanhang samt specifika textavsnitt som talade 

om kvinnor och skador. Den hälsoamma ideala manskroppen är en man som är intresserad av 

styrketräning och är muskulösare med definierade muskler i större utsträckning än kvinnor. 

Detta visar sig i böckerna i och med att i avsnitt om styrketräning är det oftare män på 

bilderna och generellt när bilder på män förekommer i böckerna är de muskulösa, se även 3.2 

vilka ohälsosamma och hälsosamma ideal framställs i böckerna. Den ideala ohälsosamma 

kroppen för män är däremot en kropp som använder dopning och är kraftigt överviktig. 

Eftersom i kapitel om övervikt finns bara bilder på manskroppar som är överviktiga samt i 

kapitel om dopning är det vanligare med män i exemplen och på bilderna.  De gemensamma 

dragen för könen är som nämnt i avsnitt 3.2 att kroppen är smal, ung och aktiv om det är en 

ideal hälsosam kropp medan en ohälsosam ideal kropp gestaltas som inaktiv och missbrukar 

droger eller använder tobak. 

 

I två av böckerna finns det var sitt avsnitt som tar upp och problematiserar kroppsidealen som 

råder i samhället. Detta kan exemplifieras utifrån detta citat från boken Mittpunkt idrott och 

hälsa "Massmedia förmedlar i bilder och artiklar hur idealkillen och idealtjejen ska vara och 

se ut" (Larsson & Bergström 2007, s.84). Texten om ideal tar inte upp vilka eventuella ideal 

kring kroppen som sprids i bokens eget innehåll och hur det påverkar läsaren. Böckerna 

verkar inte reflektera kring de kroppsideal som boken själv sprider och att de liknar de ideal 

som finns i massmedia och i samhället i övrigt. 

 

Materialet har som visat ovan ett fokus på att hålla isär könen och visa på skillnader snarare 

än likheter. Läroböckerna lägger ytterst lite eller inget fokus på individuella skillnader mellan 

kvinnor eller mellan män vilket ytterligare styrker tesen om att läroböckerna arbetar enligt 

isärhållandets princip. Genom att hålla isär så skapas förklaring och orsaker till varför 

någonting är på ett visst sätt eller varför vissa ser ut på ett visst sätt vilket skapar ordning. Om 

detta görs utan att problematiseras kan konsekvensen bli att bilderna av könen blir förenklade 

och de individuella skillnaderna bortses från vilket kan göra att de stereotypa 

föreställningarna av hur mannen respektive kvinnan är och ser ut fortsätter att leva vidare där 
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mannen är norm och kvinnan fortsätter att vara i en underordnad position. (Hirdman 2003, 

s.65) 

 

3.4 Sammanfattning av reslutat och analys 

Genom att studera representationer går det i det analyserade materialet att finna ideal kring 

kroppen vilka presenteras både i bild och i text. Bilder och text i materialet som kan relateras 

till hälsa och ohälsa presenterar även ideal kring den hälsosamma och ohälsosamma kroppen. 

Det går också att se en fysisk kroppslig skillnad mellan den ideala kroppen för kvinnan och 

den ideala kroppen för mannen i det analyserade materialet. Det ideal som presenteras för 

kvinnans kropp är en smal, ung, fysiskt aktiv kropp som intresserar sig för kost för den kropp 

som gestaltas som hälsosam. Den ohälsosamma kroppen för kvinnor är sjuk, skadad eller har 

ätstörningar. Den hälsoamma ideala manskroppen är en man som är intresserad av 

styrketräning, är muskulösare med definierade muskler i större utsträckning än kvinnor, även 

mannen är ung. Den ohälsosamma kroppen för män är däremot en kropp som använder 

dopning eller är kraftigt överviktig. Efter en sammanställning av materialet går det att se att 

böckerna gestaltar isärhållandets princip mellan mannen och kvinnan. Relationen mellan de 

maskulina och feminina kropparna i böckerna kan förklaras med Hirdmans genusformler A- 

icke A, A-a och A-B. Materialet visar också en bild av mannen som norm, vilket ytterligare 

styrker Hirdmans teori.  
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4 Sammanfattande diskussion 
Avsnittet kommer att inledas med att diskutera huruvida kroppsidealen i läroböckerna kan 

anses vara stereotypa bilder av vad som är manligt och kvinnligt. Därefter följer ett avsnitt om 

det faktum att inga kvinnliga författare gick att finna diskuteras samt värdet av att inkludera 

fler bilder och variationer av kroppen i läroböckerna. Detta avsnitt innehåller även en 

diskussion om vikten av att problematisera kring rådande kroppsideal. Slutligen innehåller 

avsnittet en reflektion över innehållet i studien samt framtida forskning i ämnet. 

 

4.1 Är kroppsidealen i läroböckerna stereotyper av bilder för vad 
som anses manligt respektive kvinnligt? 

Syftet med studien var att studera hälso- och kroppsideal i fem läromedel i ämnet idrott och 

hälsa samt om dessa skiljer sig beroende på kön. Detta ämne var relevant att studera eftersom 

det i läroplanen står att skolan ska arbeta med att "motverka traditionella könsmönster" samt 

att det i ämnesplanen för idrott och hälsa står att ämnet ska "medvetandegöra och motverka 

stereotypa föreställningar om vad som anses manligt och kvinnligt" (Skolverket 2011, s.8, 

83). De ideal som går att finna i de analyserade läroböckerna visar en skillnad mellan kvinno- 

och manskroppen. Där kvinnokroppar ofta gestaltas som smala, intresserade av kost, har långt 

hår, är unga och fysiskt aktiva skildras manskroppar som vältränade, muskulösa, bredare över 

axlarna, intressade av styrketräning och unga . Materialet visar på flera ställen att 

isärhållandetsprincip framträder då skillnader mellan män och kvinnor lyfts fram snarare än 

att visa på likheter mellan könen eller individuella skillnader inom samma kön. Materialet 

visar också exempel på att mannen ses som norm genom att använda ord som idrottsmän i 

talet om idrottare i allmänhet. Detta sammantaget visar på att de analyserade läroböckerna 

inte motverkar traditionella könsmönster, snarare förstärker dem. Det är givetvis möjligt för 

läraren att ändå motverka traditionella könsmönster och ändå använda dessa böcker om 

läraren problematiserar dess innehåll och tillsammans med eleverna diskuterar idealen som 

förekommer i böckerna. Därför går det inte att svara på frågan huruvida dessa böcker sprider 

traditionella könsmönster eftersom denna studie inte visar hur användandet av böckerna går 

till.    
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De bilder av kvinnors och mäns ideala kroppar som förekommer i böckerna kan efter tolkning 

av materialet till viss del anses vara vad som stereotypt anses som manligt respektive 

kvinnligt, vilket strider mot Skolverkets riktlinjer i ämnesplanen för ämnet idrott och hälsa. 

Efter att ha studerat tidigare forskning kring vilka kroppsideal som förekommer kring mäns 

och kvinnors kroppar visar sig idealen i böckerna och den tidigare forskningen likna varandra. 

Den ideala kroppen enligt den tidigare forskningen var för kvinnans kropp smal, ung och 

aktiv. Mannens ideala kropp anses vara muskulösare, ung och aktiv enligt den tidigare 

forskningen. (Rysst & Klepp 2013, s.262; Larsson 2001, s.96) Bilderna av de ideala 

kropparna går också att se i bilderna av de ideala kropparna i läroböckerna vilket tyder på att 

stereotypa bilder av vad som anses manligt respektive kvinnligt inte motverkas i böckerna 

utan snarare lyfts fram. Även i detta fall går det inte att svara på vilken effekt det får i ämnet 

idrott och hälsa eftersom studien inte studerat användandet av läroböckerna. Vad den tidigare 

forskningen visar är att lärarna genom sin undervisning är med och skapar elevernas bild av 

vad som är hälsa och vad en hälsosam kropp är (Quennerstedt & Öhman 2004, s.160). 

Elevernas syn på vad som anses som manligt respektive kvinnligt kan alltså påverkas och 

skapas genom användningen av böckerna vilket gör att läromedlen bör problematiseras och 

diskuteras med eleverna för att ämnet inte ska gå emot Skolverkets direktiv. 

 

4.2  Frånvaron av kvinnliga författare och böckernas spegling av 
samhället och rådande kultur. 

I eftersökningar av läroböcker i idrott och hälsa som är skrivna av kvinnor gick endast att 

finna en bok. Denna bok var en tidigare upplaga från 2001 av en bok som senare gavs ut 2012 

men utgavs då endast med en manlig författare och den tidigare kvinnliga författaren endast 

som redaktionsmedlem. Boken från 2012 har då anpassats efter den nya läroplanen och 

kursplanerna i idrott och hälsa. Därför var boken från 2001 inte relevant att inkludera i denna 

studie eftersom avsikten var att analysera böcker anpassade till den nya läroplanen. 

Upplagorna skiljer sig åt i både textinnehåll och bild då texten på flera ställen är helt 

omskriven och med samtliga nya och utbytta bilder samt indelad i nya kapitel i den senare 

upplagan.  

 

Analysen visar att böckerna förmedlar olika kroppsideal för kvinno- och manskroppar där det 

på flera ställen framkommer i böckerna att mannen är norm. Den givna reflektionen blir då 

om materialet skulle sett annorlunda ut om en kvinna skrivit böckerna och om kvinnan då i 
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stället hade varit normen. Detta går självklart inte att svara på helt och hållet eftersom det inte 

går att undersöka då inga sådana böcker står att finna. En teori kan vara att det inte skulle göra 

någon skillnad i materialet, mannen är fortsatt normen oavsett vilket kön författaren har 

eftersom läroböckerna speglar det samhälle och den kultur som böckerna verkar i. Enligt 

Skolverket så kan läromedel användas som en "standard för social kontroll av accepterade 

kunskaper och giltiga ställningstaganden" (Skolverket 2013). Kanske är det just det som syns 

i läroböckerna. De analyserade böckerna visar en bild av mannen som norm och skilda ideala 

kroppar efter kön eftersom det är accepterade kunskaper och giltiga ställningstaganden i 

samhället i övrigt. I den tidigare forskningen finns redovisat vilka kroppsideal som i den 

forskningen visar råder hos personer som deltog i studien, (se exempelvis Rysst & Klepp 

2013, s.262). Dessa kroppsideal liknar de ideal som står att finna i det analyserade materialet i 

denna uppsats. Även Larsson kommer i sin avhandling fram till att synen på den ideala 

kroppen skiljer sig mellan könen hos friidrottande ungdomar (Larsson 2001, s.96). Detta 

styrker tesen om att böckerna speglar den syn som finns på kroppen i samhället i övrigt. 

Isärhållandet mellan könen vilket kan ses i läroböckerna för ämnet idrott och hälsa gestaltas 

även i övrig undervisning enligt den tidigare forskningen, se exempelvis Larsson, Fagrell och 

Redelius 2005 och Gerdin 2012. Det visar att böckerna i ämnet idrott och hälsa kan reflektera 

innehållet i undervisningen i idrott och hälsa eller att undervisningen i ämnet kan spegla 

innehållet i böckerna eller att båda speglar hur det ser ut i samhället i övrigt. Det är svårt att 

genom resultaten i denna studie avgöra vem eller vad som påverkar vad. Klart är att 

undervisningen, lärböckerna och samhället i övrigt delar en liknande syn på vad som är 

manligt och kvinnligt och att de praktiserar isärhållandets princip. 

 

En orsak till att bilderna av den ideala kroppen i läroböckerna på ett tydligt sätt visar likheter 

med kroppsideal i samhället i övrigt kan vara ämnet idrott och hälsas tydliga koppling till 

föreningsidrotten. Quennerstedt och Öhmans studie (2004, s.156) över hälsobegreppets 

innebörd i ämnet idrott och hälsa ger en förklaring till varför fysisk aktivitet förknippas starkt 

med hälsobegreppet inom ämnet. Förklaringen har att göra med ämnets nära koppling till 

föreningsidrotten där de menar att föreningsidrottens idéer och perspektiv på idrott 

genomsyrar undervisningen i alltifrån undervisningsmetoder till val av aktiviteter (Ibid. 

s.160f). Brookes menar att idrotten historiskt gjort skillnad mellan män och kvinnor, mannen 

har varit norm och där kvinnor och män fortfarande idag inte tävlar mot varandra samt det 

faktum att kvinnor får lägre summa i vinstpengar än män (Brookes 2002, s.144). Skillnaden 

mellan könen finns i föreningsidrotten idag och den återfinns alltså också i ämnet idrott och 
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hälsa. Om skillnader görs mellan könen inom föreningsidrotten och ämnet idrott och hälsa 

står i nära koppling till föreningsidrotten så kan det bidra till de skilda bilder av de ideala 

kropparna som presenteras i läroböckerna. Detta även om ämnet idrott och hälsa ska arbeta 

för att motverka traditionella könsmönster och motverka stereotypa föreställningar om vad 

som är manligt och kvinnligt (Skolverket 2011 s.8, 83). Grahns studier (2008, s.127) visar att 

läroböckerna för tränarutbildningen särskiljer kön genom text och bild. Att även särskiljandet 

mellan könen går att finna i läroböckerna för ämnet idrott och hälsa visar ytterligare på 

likheterna och kopplingarna mellan ämnet idrott och hälsa och föreningsidrotten, vilket kan 

vara en förklaring till varför läroböckerna i idrott och hälsa förmedlar isärhållandets princip 

samt olika kroppsideal för könen. 

 

4.3 Vikten av att presentera bilder av olika kroppar  

Två av böckerna har varsitt avsnitt som rör kroppsideal där det diskuteras huruvida idealen är 

sunda eller inte men böckerna ställer inte frågan om och problematiserar inte det egna 

innehållet i böckerna. Att böckerna sprider ideal som finns i samhället i övrigt kring manligt 

och kvinnligt på andra sidor i böckerna går oreflekterat förbi i texten vilket gör att böckerna 

inte motverkar traditionella könsmönster och stereotypa föreställningar om manligt och 

kvinnligt. Detta är något som också stöds av von Wrights studier kring läroböcker i fysik 

(1999, s.103) samt Berge och Widding studier kring läroböcker i religion, historia, biologi 

och samhällskunskap (2006,s 29). Studierna visar att frågor kring kön problematiseras i något 

kapitel i böckerna men är inte integrerad i resten av böckerna och att texten i övrigt är 

oreflekterad i frågor som handlar om kön vilket också kunnat ses i de analyserade 

läroböckerna i denna uppsats (von Wright 1999, s.105; Berge & Widding 2006, s. 29). Detta 

visar på att böckerna i idrott och hälsa inte skiljer sig från övriga ämnen och läroböcker trots 

att det specifikt står i ämnesplanen för idrott och hälsa att ämnet ska arbeta för att motverka 

stereotypa föreställningar om vad som anses manlig och kvinnligt (Skolverket 2011, s.83).  

 

Táboas- Pais visar i sin studie (2012, s.398) att flickor stereotypiseras och det ges en 

begränsad bild av flickors kroppar i spanska läromedel för ämnet idrott vilket kan bidra till att 

flickor inte i lika stor utsträckning intresserar sig för ämnet. Genom att de svenska böckerna i 

idrott och hälsa i denna studie visar att de inte presenterar variationer av olika kroppar samt 

förmedlar endast en bild av hur en ideal hälsosam respektive ohälsosam kropp ser ut, kan det 
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precis som i studier av Táboas- Pais och Gerdin (2012) försvåra för läsaren och deltagaren att 

intressera sig för ämnet idrott och hälsa.  

 

Genom uteslutandet av text och bild av transpersoner, funktionshindrade personer samt 

personer med annan hudfärg än vit så blir bilden av kroppen förenklad och begränsad. Syftet 

med en lärobok tordes vara att förmedla kunskaper till läsaren, förmedlas då endast bilder 

som ger en begränsad bild av kroppen i böckerna kan det komplicera för läsaren att intressera 

sig för ämnet vilken kan göra att läroböckerna missar sitt syfte. Därför är det viktigt att 

böckerna även reflekterar över det egna innehållet i böckerna och i större utsträckning visa 

bilder av olika typer av kroppar. Samhället består av olika människor med olika utseende 

vilket borde speglas i böckerna. Om böckerna kan spegla en syn på den ideala hälsosamma 

kroppen som smal, ung och vältränad som finns i samhället i övrigt borde böckerna också 

kunna spegla den mångfald av kroppar som även den finns i samhället i övrigt. Skillnader 

mellan kvinnor och kvinnor och män och män är ofta ansenligare än skillnaden mellan 

kvinnor och män vilket borde framgå i böckerna, om traditionella könsmönster ska motverkas 

och stereotypa bilder av vad som är manligt och kvinnligt ska motverkas, vilket de ska enligt 

Skolverkets direktiv.      

   

Enligt det sociokulturella perspektivet så lär man sig normer, värdering och förväntningar 

hela tiden och så även i skolan (Säljö 2000, s.43). Beveridge och Berg pekar på vikten av att 

vara medveten om ungdomars självbild för att stötta och öka möjligheterna till en god 

självbild (Beveridge & Berg 2007, s.26). Genom att som lärare aktivt arbeta med att 

problematisera innehållet i läroböckerna tillsammans med eleverna kan skolan leva upp till 

kraven från Skolverket och samtidigt sprida nyanserade normer, värderingar och 

förväntningar kring kroppen som kan hjälpa till att stötta ungdomars självbild. 

   

4.4 Konklusion och framtida forskning 

Syftet med uppsatsen var att studera vilka hälso- och kroppsideal som förekom i fem 

läroböcker i ämnet idrott och hälsa samt om dessa kroppsideal skilde sig beroende på kön. 

Studien visar att kroppsidealen skiljer sig mellan kvinno- och manskroppar. I böckerna går 

också att finna exempel på isärhållandets princip. Studien visar att kvinnors ideala 

hälsosamma kroppar gestaltas som smala, vältränade och unga. Den ohälsosamma kvinnliga 

kroppen gestaltas som sjuk, skadad, mycket smal och inaktiv. Den manliga hälsosamma 
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ideala kroppen är vältränad, mer muskulös än kvinnokroppen samt ung. För en ohälsosam 

kropp för mannen presenteras en kropp som är överviktig och inaktiv. Den sammanlagda 

analysen visar en bild av hur det kan se ut i läroböcker i ämnet idrott och hälsa och att de 

analyserade bilderna och texten kan tolkas gå emot Skolverkets direktiv om att motverka 

traditionella könsmönster. Dock ligger det i lärarens ansvar att använda läroböckerna på ett 

reflekterat sätt, ifrågasätta och problematisera de bilder som presenteras för att motverka 

dessa könsmönster. Görs det så kan materialet användas på ett sätt som inte strider mot 

Skolverkets direktiv. För att studera om böckerna och användandet av böckerna inte följer 

Skolverkets riktlinjer krävs studier som studerar just det. Eftersom denna studie inte har 

analyserat hur lärarna använder läroböckerna och om de överhuvudtaget använder dem så går 

det inte att dra några slutsatser kring hur Skolverkets riktlinjer följs i ämnet idrott och hälsa 

men skulle förslagsvis kunna göras i framtida studier genom exempelvis intervjuer och 

observationer.  

 

Avsikten med denna studie har varit att ge en bild av hur läromedlen i idrott och hälsa kan se 

ut, vilket jag anser gått fram med tydlighet. En förhoppning är även att denna studie kan göra 

lärarna uppmärksamma på hur innehållet i böckerna kan se ut så lärarna kan anpassa 

undervisningen så att den följer Skolverkets direktiv kring traditionella könsmönster och 

stereotypiseringar. Studien har varit liten i sin omfattning och bör inte generaliseras över alla 

läroböcker i idrott och hälsa då tidsbrist begränsat omfattningen av det insamlade materialet. 

För att bredda och fördjupa studien skulle fler läromedel i ämnet idrott och hälsa behöva 

analyseras. I analysen har tolkningar gjorts som i möjligaste mån kopplats till sammanhanget, 

gjorts objektiva och gjorts med en välvillig inställning till materialet. Men tolkningarna har 

självklart ändå påverkat resultatet och slutsatserna på så sätt att jag som analyserat materialet 

gjort mina tolkningar vilket gör att det inte går att garantera att någon annan inte skulle gjort 

andra tolkningar som gett andra resultat och slutsatser. För att få en tydligare bild av vad som 

avsetts av författarna i böckerna gällande kropps- och hälsoideal kan intervjuer av dem vara 

av vikt för vidare studier i ämnet. Följaktligen så har materialet bidragit med viss information 

om hur läroböcker i idrott och hälsa kan se ut med fokus på hälsa och ur ett genusperspektiv. 
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

 
Syfte och frågeställningar: Syftet med studien är att studera hälso- och kroppsideal som 

framställs i några läromedel riktade till högstadiet och gymnasiet för ämnet idrott och hälsa 

samt studera om idealen skiljer sig mellan könen. 

 

Frågeställningar: 

- Vilka kroppsideal finns i läromedlen? 

- Vilka hälsosamma kroppsideal och ohälsosamma kroppar framställs i läromedlen? 

- Skiljer sig idealen beroende på kön? 

 
 
Vilka sökord har du använt? 
Physical education, gender, health, textbook, school, body image, Läroböcker, idrott och 
hälsa, hälsa, genus 
 

 
Var har du sökt? 
Bibliotekskataloger: GIH:s bibliotekskatalog, Libris,  
Artikeldatabaser: Ebsco  
Internet: Google Scholar 

 
Sökningar som gav relevant resultat 
Ebsco: Physical education and gender 
Ebsco: Physical education textbook 
Ebsco: Textbook school 
GIH:s bibliotekskatalog: Läroböcker i idrott och hälsa 
GIH:s bibliotekskatalog: Läroböcker genus 
GIH:s bibliotekskatalog: Läroböcker idrott och hälsa hälsa 
Libris: Läroböcker i idrott och hälsa 
Libris: Läroböcker genus 
Libris: Läroböcker idrott och hälsa hälsa 
Google scholar: Physical education textbook 
Google scholar: Läroböcker genus 
Google scholar: Läroböcker i idrott och hälsa hälsa 
 
 
Kommentarer 



 

Till studien har det varit svårt att finna internationell forskning kring läroböcker i idrott och 
hälsa. Även svenska vetenskapliga studier på högre nivå som berört läroböcker i idrott och 
hälsa har varit svårt att hitta. De databaser som gav bäst resultat var Ebsco och GIH:s 
bibliotekskatalog. Den forskning som var mest relevant för studien hittades genom 
litteraturlistor från böcker som behandlat ämnen om genus och hälsa i läroböcker i andra 
skolämnen. Jag har inte använt mig av allt material jag läst, dock har samtliga funna 
internationella studier kring läroböcker i idrott och hälsa behandlats och kommenterats i 
uppsatsen. 
 


