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Abstract 

The purpose of this essay, and this qualitative text analysis, is to analyze textbooks from the 

Swedish subject ”Gymnastik med lek och idrott” (Gymnastics including games and sports) 

written between 1920–1956. The textbooks are analyzed with a gender perspective, by using 

Yvonne Hirdman’s theory about male norms. The hypothesis we based our’ analyze on is 

that: the man or boy is presented as the normative by the textbooks. To test our hypothesis we 

focused on analyzing gender roles as norms, values and ideals. Our ambition was to connect 

results of contemporary societies with different gender roles. We executed two separate 

analyzes; the first is conducted by Sara Grundel and specified to textbooks from 1920–1926 

and the other is conducted by Sofia Gustafsson and specified to textbooks from 1946–1956. 

The conclusion of the results, from both analyses, demonstrates how the textbooks generally 

present men as the normative. In addition, most of the textbooks’ task descriptions are written 

in different ways, depending on the sex it addresses. It becomes clear in our research that it is 

a clear separation of men and women in most cases.  
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Inledning 

Vad flickorna beträffa, böra idrottsövningarna med dem i början tagas med stor försiktighet 

för undvikande av muskelbristningar och andra skador. Särskild vikt måste nedläggas på att 

lära flickorna ett naturligt löpsätt. Fordringarna på resultat bör i början åsidosättas och 

istället så mycket större avseende fästas vid uppnåendet av god stil i övningarna.1 

Citatet ovan går att finna i en lärobok för skolämnet gymnastik med lek och idrott från året 

1925 i metodanvisningarna för friidrott. Flickorna skulle alltså inte belastas för hårt, undvika 

tävlingsmomentet och istället utföra övningarna med stil. Sedan denna lärobok skrevs har 

samhällsutvecklingen gått framåt när det kommer till jämställdhet mellan könen, både inom 

föreningsidrotten och skolidrotten. Samtidigt är det viktigt att påpeka att debatten om att 

flickor och pojkar ska kunna idrotta på samma villkor oavsett kön fortfarande är väldigt 

aktuell vilket dagens läroplan i ämnet visar. I ämnesplanen för Idrott och hälsa står det att ett 

syfte med undervisningen i ämnet är att motverka stereotypa könsmönster.2 I dagens samhälle 

kan det tyckas vara en självklarhet att föreningsidrotten och undervisningen i idrott och hälsa 

ska vara jämställd men är tyvärr inte det i praktiken. Detta styrks av Riksidrottsförbundets 

studie där resultatet visar att idrotten än idag präglas av stereotypa könsföreställningar. Barn 

och unga socialiseras genom idrotten in i olika genusordningar och många gånger råder den 

manliga normen inom idrottslivet, vilket bidrar till att kvinnan kommer därefter och anses 

därav som det onormala.3 

Denna uppsats ämnar, genom en textanalys, analysera läromedel i ämnet Gymnastik med lek 

och idrott från och med år 1920 fram till år 1956 ur ett genusperspektiv. I mötet med 

källmaterialet kommer Yvonne Hirdmans teori om den manliga normen ligga i grund för den 

hypotes som kommer att prövas. Forskning visar att läroböcker inte enbart förmedlar 

specifika ämneskunskaper utan till viss del även återspeglar samhällets normer och 

värderingar och blir på så sätt en slags normproducent.4 Därför kommer analysen av 

läromedlen även kopplas till det dåtida samhället och dess normer. Uppsatsens bidrag till 

forskningen blir att förmedla mer kunskap om stereotypa könsroller i läromedel, ämnet 

gymnastik med lek och idrott samt samhället under den undersökta perioden. Ökad kunskap 

inom detta område leder förhoppningsvis till att människor i dagens samhälle får större 

kunskap och förståelse kring var de stereotypa könsnormer vi har idag kommer ifrån. Detta 

                                                 
1 Malmgren, Gösta (1925), Handbok i allmän idrott för folkskolan, s. 48. 
2 Lgy 11, skolverket. 
3 Larsson, Håkan & Johansson, Susanne (2012), Genus och heteronormativitet inom barn- och ungdomsidrott. 

Könsmönster i idrottsdeltagande och regelverk inom idrott, s. 5–25. 
4 Olsson, Annie (2014), Läroboken i historieundervisningen, En fallstudie med fokus på elever, 

lärare och läroboksförfattare, s. 3. 
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kan i sin tur leda till att föreningsidrotten och skolämnet idrott och hälsa går mot en alltmer 

jämställd tillvaro. 

Tidigare forskning  

Det var cirka 100 år sedan citatet i inledningen skrevs, i ett läromedel för ämnet gymnastik 

med lek och idrott. Sedan dess har samhället utvecklats och idag är genusdebatten större än 

aldrig förr och därav går det att anta att det forskats mycket inom ämnet genus och läromedel 

samt genus och idrott. Frågan blir då vad forskare tidigare undersökt och kommit fram till. I 

denna del av uppsatsen kommer den tidigare forskningen presenteras och för att täcka hela 

vårt undersökningsområde har vi valt att dela in den tidigare forskningen i tre olika teman. De 

teman som kommer utgöra denna del är: genus i läromedel, genus inom föreningsidrotten och 

genus i samhället. Något som bör poängteras innan fortsatt läsning av den tidigare 

forskningen är att det källmaterial vi i denna uppsats analyserar ej var läromedel som delades 

ut till eleverna utan det var många gånger endast ämnade för lärarna. Då det varit vanskligt att 

finna tidigare forskning kring just den typen av läromedel har vi fördjupat oss inom 

närliggande forskning.  

Genus i läromedel 

Vid granskandet av tidigare forskning gällande genus i läromedel har flertalet studier funnits. 

Samhällsvetaren Ingrid Fredriksson har genomfört en studie kring könsroller i läromedel. Hon 

har undersökt läroböcker som användes i ämnet samhällskunskap mellan åren 1967–1968. Då 

denna studie analyserar äldre läromedel blir studien relevant för oss då även vi intresserar oss 

för historisk litteratur. Resultatet från studien visar att könsroller beskrivs på olika sätt i de 

granskade böckerna. Enligt Fredriksson var några författare mer medvetna än andra men hon 

kunde urskilja stereotypa könsroller i alla de granskade böckerna. I några av läroböckerna 

framställs flickor/kvinnor och pojkar/män som otroligt olika. Hon menar även att de 

stereotypa könsroller som syns i litteraturen inte alls stämmer överens med det rådande 

samhället. Många gånger beskrivs könen ur ett äldre synsätt.5 Angerd Eilard, 

universitetslektor i pedagogik, har också forskat inom området. Hon har genomfört en 

diskursanalys av en läsebok, skriven under sent 1900-tal. Denna läsebok användes som 

läromedel för skolans yngre barn. I linje med Fredrikssons forskning visar även resultatet från 

Eilards studie att stereotypa könsmönster många gånger präglar även denna boks innehåll. 

Genom diskursanalysen urskiljs försök att motverka stereotypa beskrivningar av könen i 

                                                 
5 Fredriksson, Ingrid (1969), Könsroller i läroböcker, s. 11–151. 
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boken men författarna har, enligt Eilards analys, inte alltid lyckats.6 Maria Inés Táboas-Pais 

och Ana Rey-Cao har bidragit med internationell forskning inom ämnet. Forskarna har i 

denna studie granskat hur manligt och kvinnligt kommer till uttryck i spanska läroböcker från 

ämnet Physical Education vilket motsvarar den svenska undervisningen i Idrott och hälsa 

skrivna mellan åren 2000–2006. De har analyserat bilder från 36 stycken böcker i ämnet och 

studiens huvudsakliga resultat visar att böckerna förstärker stereotypa könsmönster. När det 

visas bilder på idrottare som utför stereotypa manliga idrotter är det alltid män/ pojkar på 

bilderna och när bilden visar stereotypa kvinnliga idrotter som till exempel estetiska idrotter 

är det alltid kvinnor/flickor som är på bilderna. Männen kopplas oftast ihop med lagidrotterna 

medan kvinnorna kopplas samman med de individuella idrotterna. Forskarna drar slutsatsen 

att läroböckerna i ämnet bör ses över för att ämnet ska kunna motverka stereotypa 

könsmönster.7 

Då vi inte funnit vetenskapliga studier eller avhandlingar som behandlar genus i de svenska 

läromedlen i just ämnet idrott och hälsa har vi även granskat C-uppsatser och examensarbeten 

inom området. Resultatet från dessa studier visar liknande resultat som presenterats ovan även 

i läromedel i idrott och hälsa. Martin Börjesson och Nicolina Wikströms bildanalys av 

läromedel från ämnet visar att mannen framställs oftare än kvinnan och att kvinnan framställs 

som onormal och på ett negativt sätt i förhållande till mannen.8 Björn Nilsson och Marcus 

Floods textanalys visar att läroböckerna visar på att både mannen och kvinnan har brister 

likväl goda egenskaper. Det manliga, kroppsliga idealet framställs vara en vältränad, 

muskulös kropp. De har analyserat källmaterialet utifrån Yvonne Hirdmans teori och mannen 

som norm och deras resultat framhäver att mannen kan utläsas som norm i en del diskurser i 

läromedlen men inom andra diskurser framställs inte mannen som norm. Detta menar de kan 

bero på att de läromedel de granskat är skrivna utifrån Lpf 94, där jämställdhet är tydligt 

formulerat.9 

                                                 
6 Eilard, Angerd (2004), ”Genus och etnicitet i en läsebok i den svenska mångetniska skolan” i Pedagogisk 

forskning i Sverige nr 4 2004, s. 241–260. 
7 Táboas-Pais, Maria Inés & Rey-Cao, Ana (2012), “Gender differences in Physical Education Textbooks in 

Spain: A Content Analysis of Photographs” i Sex Roles nr 67 2012, s. 389-402. 
8 Börjesson, Martin (2012), Genus i läromedel inom idrott och hälsa. En studie om mannens och kvinnans 

utrymme och framställning, s. 9–41. 
9 Nilsson, Björn & Flood, Marcus (2011), Textanalys av Idrott och hälsa-läroböcker ur ett genusperspektiv, s. 

12–46. 
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Genus inom föreningsidrotten 

Tidigare forskning visar på att skolämnet idrott och hälsa, som det heter idag, genom tiderna 

präglats av den frivilliga idrottsrörelsen/föreningslivet. Eva Olofsson studie är en 

diskursanalys där hon har analyserat 130 stycken texter från RF (Riksidrottsförbundet). De 

texter hon valt ut är de som behandlar skolämnet idrott och hälsa relaterat till idrottsrörelsen 

och är publicerade mellan åren 1940–2003. Hennes syfte är bland annat att undersöka hur 

skolämnet och idrottsrörelsen tillsammans, men också individuellt upprätthåller och 

konstruerar könsstrukturer och olikheter mellan könen. Olofssons resultat visar att skolämnet 

idrott och hälsa har präglats och präglas fortfarande väldigt mycket av den frivilliga 

idrottsrörelsen trots att de har helt skilda mål och syften. I idrottsrörelsen/föreningslivet 

åtskiljs flickor och pojkar, män och kvinnor näst intill alltid. Utifrån studien menar Olofsson 

att detta bidrar till att en könsåtskillnad många gånger även appliceras i skolundervisningen.10 

Då skolämnet idrott och hälsa till så stor del präglas av den frivilliga idrottsrörelsen blir det, i 

denna uppsats, även intressant att ta del av tidigare forskning gällande idrottsrörelsen. Genus 

och idrottsforskaren Karin Grahn har genomfört en innehållsanalys och textanalys av 

läromedel från idrottens ungdomstränarutbildning. Sex olika idrotter och dess 

utbildningsmaterial har analyserats och materialet härstammar från specialförbunden och 

SISU Idrottsutbildarna. Även denna studie har ett genusperspektiv då Grahn bland annat har i 

syfte att undersöka hur genus konstrueras i läromedlen. Grahns undersökning visar att det 

finns en medvetenhet bland författarna till denna litteratur då de många gånger beskriver 

mannen och kvinnan under samma förhållningssätt. Dock visar resultatet att jämställdheten 

trots detta ändå brister i framställningen av könen. De gånger könen inte framställs som lika 

framhävs mannen ofta som normen och kvinnan kommer därmed efter. Hon blir exkluderad 

och många gånger framställd som ett könsobjekt. I utbildningslitteratuern konstrueras mannen 

som den funktionella idrottaren och kvinnan som problematisk i idrottssammanhang. 

Avhandlingen visar också på att männen många gånger benämns som atleter medan 

kvinnorna benämns som kvinnliga atleter. 11  

Genus i samhället  

Jens Ljunggren professor vid historiska institutionen vid Stockholms Universitet har forskat 

om Linggymnastikens könsideal och dess utformning och förändring över tid. Hans 

                                                 
10 Olofsson, Eva (2007), “The Swedish Sports Movement and the PE Teacher 1940–2003: From supporter to 

challenger” i Scandinavian Journal of Educational Research nr 7 2007 s. 163-183. 
11 Grahn, Karin (2008), Flickor och pojkar i idrottens läromedel. Konstruktion av genus i 

ungdomstränarutbildningen, s. 15–213.   
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avhandling fokuserar främst på pojkar/unga män och deras manliga, fysiska fostran inom 

skolväsendet men även med några utblickar mot flickskolan under perioden 1790–1914. 

Ljunggren utgår ifrån ett genusperspektiv vid mötet med källmaterialet som i detta fall varit 

tidningar, tidskrifter, böcker, brev och liknande. Resultatet visar att Linggymnastiken under 

stora delar av 1800-talet bidrog till den samhälleliga fostran av könen. Ett av 

Linggymnastikens syften var att balansera upp de äldre mansidealen så som styrka, kraft och 

mod genom en fysisk fostran. Under 1800-talet såg man på män och kvinnor med olika 

glasögon både biologiskt och kulturellt. Mannens ansvar låg i den offentliga sfären där den 

fysiska/kontrollerande fostran skulle hjälpa honom i det politiska livet och arbetslivet. 

Kvinnans egenskaper skulle vara fostrande och vårdande i den privata sfären med hushållet 

och barnuppfostran som främsta uppgift. Samtidigt oroande man sig för att det var kvinnor 

som uppfostrade män och att deras egenskaper skulle överföras till dem. Gymnastiken skulle 

så att säga ”rädda” manligheten. Flickors fysiska uppfostran handlade främst om en fysisk 

härdning för att bli starkare mansfostrare. Linggymnastiken bidrog till en manlig norm i 

samhället och en kvinnlig underlägsenhet.  Resultatet från Ljunggrens studie visar även att när 

samhällsidealet ändrades, under senare delen av 1800-talet, till att se på mannen och 

manskroppen som en maskin förändrades även Linggymnastiken.12 

Sammanställning av tidigare forskning och motiv till studie 

Vid granskande av tidigare forskning har vi funnit relativt mycket forskning. 

Läroboksanalyser med genusperspektiv i olika ämnen finns det gott om och resultatet från de 

studier vi ovan presenterat ligger i linje med varandra. Den tidigare forskningen visar att 

författarna till läromedlen försöker att motverka stereotypa könsmönster men att det många 

gånger brister. Både i läromedel från skolämnet och litteratur från föreningsidrotten framhävs 

och förstärks stereotypa könsmönster. Den tidigare forskningen visar även att skolämnet idrott 

och hälsa, som det heter idag, genom tiderna påverkats väldigt mycket av just den frivilliga 

idrottsrörelsen. Under tidigt 1900-tal påverkades även idrottsrörelsen väldigt starkt av 

samhällets syn på könen.  

Trots att vi funnit mycket tidigare forskning kring genus i läromedel har det varit vanskligt att 

finna läromedelsforskning som berör ämnet idrott och hälsa men även idrott och hälsa ur ett 

                                                 
12 Ljunggren Jens (1999), Kroppens bildning, Linggymnastikens manlighetsprojekt 1790–1914, s. 10–24, 240–

252. 
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historiskt perspektiv. Vi ser därav en kunskapslucka i den tidigare forskningen och som vi 

med vår uppsats hoppas kunna fylla i.  

Syfte och problemformulering 

Uppsatsens övergripande syfte är att analysera läromedel från ämnet gymnastik med lek och 

idrott ifrån både folkskolan och läroverken under tidsperioden 1920–1956. Det kommer att 

göras två undersökningsdelar där den ena delen analyserar läromedel mellan 1920–1926 och 

den andra delen analyserar läromedel under perioden 1946–1956. Vi har valt denna period 

eftersom det då sker stora samhällsförändringar så som mellankrigstiden, andra världskriget, 

den politiska demokratiseringen och ekonomiska förändringar i och med socialdemokratins 

dominans samt folkhemsbyggets förändrade möjligheter och familjeideal. Därav finner vi det 

intressant att jämföra dessa två undersökningsperioder för att se om dessa 

samhällsförändringar gjort något avtryck i läromedlen. Båda undersökningsdelarna kommer 

att utgå ifrån samma frågeställningar och metod men ska även leda till om det går att utläsa 

någon förändring eller kontinuitet under perioden. Dessa läromedel kommer att undersökas 

utifrån ett genusperspektiv och Hirdmans teori om den manliga normen. Vår hypotes i mötet 

med källmaterialet är mannen/pojken kommer speglas som det normativa och kvinnan 

kommer därmed efter. För att pröva denna teori/hypotes kommer vi specifikt att analysera 

könsroller såsom normer, värderingar och ideal. Vår ambition är att koppla resultatet till 

dåtida samhälle och dess könsroller.  

I mötet med källmaterialet utgår vi ifrån tre stycken frågeställningar. En av frågorna vi ställer 

till källmaterialet är vilka stereotypa könsmönster som går att urskilja i läromedlens innehåll 

för ämnet Gymnastik med lek och idrott. Vi kommer även att analysera vilka könsmönster 

som framställs som manliga respektive kvinnliga. Då två analyser av olika tidsperioder 

kommer genomföras så ställer vi oss också frågan huruvida det, i läroböckerna, sker någon 

förändring över tid och i så fall på vilket sätt. 

Material och avgränsningar 

Det källmaterial som kommer att ligga till underlag för analysen och resultatdelen i detta 

självständiga arbete är äldre läromedel inom ämnet gymnastik med lek och idrott. Läromedlen 

är handböcker med syftesbeskrivningar för ämnet men främst metodanvisningar för ämnets 

olika delar och innehåll. Det är böcker som var ämnade att hjälpa läraren i undervisningen och 

inte läroböcker som delades ut till eleverna. Innehållet i böckerna är allt ifrån delar av 

läroplanen, hälsoråd, hur barnen skulle vara klädda i ämnet men främst metodanvisningar i 
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olika idrottsaktiviteter. Några av läroböckerna vänder sig både till flickor och pojkar i 

undervisningen medan andra är uppdelade och vänder sig specifikt till antingen pojkarnas 

undervisning eller flickornas undervisning. Vi kommer att använda oss av böcker som är 

framtagna för både folkskolan och läroverken. Fokus kommer främst ligga på årskurs 6 och 

uppåt i folkskolan till övre tonåren i läroverken. Årskurs 6 blir en naturlig avgränsning 

eftersom man i denna ålder började bedriva särundervisning i ämnet på grund av barnens 

utveckling i puberteten. Nedan redogör vi för vilken litteratur som kommer utgöra vårt 

källmaterial. 

Läromedel skrivna mellan åren 1920–1926 

Lilian, Einar (1922), Skolidrottsboken. Handledning för lärare och elever. Boken har valts ut 

för att den är avsedd för skolämnet gymnastik med lek och idrott och riktar sig till både lärare 

och elever. Den innehåller främst metodanvisningar för olika aktiviteter och idrotter. Boken 

har en allmän del samt en del där pojkar och flickor och dess aktiviteter särskiljs.  

Malmgren, Gösta (1926), Handbok i allmän idrott för flickskolor. Denna bok beskriver hur 

flickornas gymnastikundervisning bör genomföras och har valts ut i syfte att kunna granska 

den litteratur som är skriven för enbart ett av könen. Då det var särundervisning i ämnet under 

denna period kan man anta att även läromedel som riktade sig till ett av könen användes av 

pedagogerna. Läromedlet beskriver främst aktiviteter av olika slag men även riktlinjer till 

lärarna angående ledande av lektionerna.  

Uggla, Gustaf & Uggla, Bertil (1922), Svenska pojkarnas idrottsbok – Sommarboken. Likt 

boken beskriven ovan vänder sig denna bok enbart till ett av könen och denna gång till 

pojkarna. Största delen av boken innehåller metodanvisningar till diverse idrotter medan 

resterande del av boken behandlar pojkarnas levnadsvanor i allmänhet. Denna bok heter 

sommarboken och behandlar aktiviteter avsedda för sommarhalvåret. Boken har valts ut på 

samma grunder som ovan beskrivna bok.  

Uggla, Gustaf & Uggla, Bertil (1922), Svenska pojkarnas idrottsbok – Vinterboken. Boken är 

näst intill identisk med ovan beskrivna bok. Denna bok heter dock vinterboken och behandlar 

aktiviteter avsedda för vinterhalvåret. 

Malmgren, Gösta (1925), Handbok i allmän idrott för folkskolor. Metodanvisningar för lekar, 

aktiviteter samt idrotter präglar även denna bok. Stor vikt läggs även på 

gymnastikundervisningens utformning och lärarens ledarskap. Boken har valts ut då den 

vänder sig specifikt till ämnet.  
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Thulin, J. G. (1923), Lärobok för gymnastik. Dagövningar för kvinnor. Denna bok behandlar 

aktiviteten gymnastik i ämnet och har valts ut för att gymnastiken hade en otroligt stor del i 

ämnet under denna tidsperiod.  

Thulin, J. G. (1920), Lärobok i gymnastik. Dagövningar för ynglingar och vuxna män samt 

motionsdagövningar för män. Denna bok har valts ut på samma grunder som ovanstående 

bok. Boken riktar sig dock till pojkarnas undervisning.  

Läromedel skrivna mellan 1946–1956 

Kungliga skolöverstyrelsen (1950), Handbok i gymnastik, lek och idrott för folkskolans 

lärare, del 1, gymnastik. Boken är till för undervisning i aktiviteten gymnastik och känns 

väldigt relevant för undersökningen eftersom gymnastik under den perioden var en aktivitet 

som fick stort utrymme samt att boken är uppdelad från och med årskurs sex efter könen. 

Kungliga skolöverstyrelsen (1956), Handbok i gymnastik, lek och idrott för folkskolans 

lärare, del II, lek och idrott. Denna bok är andra delen till ovanstående bok och ringar in 

ämnets andra del det vill säga leken och idrotten. Även denna bok tar upp könens olika 

förutsättningar vilket genomsyrar aktiviteternas utformning. 

Halldén, Olle (1952), Fysisk fostran, studieplan i gymnastik, lek och idrott för enhetsskolan. 

Här ligger fokus på hur ämnet bidrar till en fysisk fostran och personlighetsutveckling genom 

olika aktiviteter, vilket ringar in den psykiska utvecklingen inom ämnet. 

Kungliga skolöverstyrelsen (1947), Anvisningar för undervisningen i gymnastik med lek och 

idrott vid folkskolorna. Boken är en handbok för lärare på folkskolorna om råd gällande 

undervisningen i ämnets alla delar. 

Kungliga skolöverstyrelsen (1946), Anvisningar för undervisningen i gymnastik med lek och 

idrott för de högre läroanstalterna del I. Boken är en handbok för lärare på läroverken om råd 

gällande undervisningen i ämnets alla delar. 

Att läromedlen för den tidiga undersökningsperioden består av flera böcker i förhållande till 

den senare undersökningsperioden beror på att den tidiga periodens läromedel oftast består av 

en aktivitet för sig (friidrott, simning, skridskor och så vidare). Den senare periodens 

läromedel har i större utsträckning lagt ihop flera aktiviteter i samma bok.  

Läroböckerna är skrivna mellan 1920–1956 och detta blir därför vår undersökningsperiod. 

Vår legitimitet av att böckerna användes under denna period bygger vi på hur vi fann vägen 

till dessa böcker. Under ett besök på Örebro stadsarkiv då vi skulle titta närmare på 
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arkivhandlingarna som tillhörde Högre allmänna kvinnliga läroverket i Örebro fann vi bland 

gymnastiksämnets dokument en handling som beskrev vilka läroböcker som läraren skulle 

använda i ämnet. Ovanstående beskrivning går att koppla till källkriteriet Närhet, vilket 

betyder att det är önskvärt att källan blev till i den period som ska undersökas.13 Det är svårt 

att säga hur länge dessa böcker användes i undervisningen men skolan var ett kvinnligt statligt 

läroverk mellan åren 1931–1962 och man får förmoda att det var kring denna period böckerna 

användes. Det är dock viktigt att påpeka att denna undersökning inte kommer att handla om 

ovanstående skola, utan beskrivningen är enbart för att visa vägen till materialet och vi måste 

utgå ifrån att dessa böcker användes i skolor över hela Sverige. 

Vi vet att läroböcker inom ämnet Idrott och hälsa för eleverna historiskt sett har varit väldigt 

sparsamt då ämnet främst har präglats av en praktisk undervisning. Lärarna har dock använt 

sig av olika metodböcker som speglar undervisningen och direkt påverkat eleverna. 

Under perioden är det två läroplaner som är aktuella för undersökningen. Metodiska 

anvisningar till undervisningsplanen för rikets allmänna läroverk, både de kommunala 

mellanskolorna och de allmänna läroverken (1935) men man påpekar även att anvisningarna 

kan användas i andra högre skolformer som fanns i riket.14 För folkskolan följde man 

Undervisningsplan för rikets folkskolor (1919). 15 

Övrig litteratur som kommer att användas är sekundärlitteratur, alltså tidigare forskning och 

sammanställningar över ämnet. Denna litteratur kommer att bygga upp avsnittet för tidigare 

forskning samt bakgrunden, litteraturen kommer att bidra med specifika inblickar men även 

en generell överblick över ämnet samt placera det rådande samhället under perioden i 

förhållande till undersökningen. 

Teoretiska utgångspunkter 

Uppsatsen kommer även ha ett tydligt perspektiv, nämligen genusperspektivet. Det analytiska 

redskapet kommer alltså att vara genus, viket betyder ”den sociala organiseringen av 

könsskillnader”.16 En vidare innebörd av detta begrepp är att fokus inte ligger på de naturliga 

skillnaderna mellan könen utan det socialt konstruerade skillnaderna som skapats kulturellt i 

olika samhällen genom historien. Genus är alltså föränderligt. 17 Uppsatsens utgångspunkt 

                                                 
13 Berglund, Louise & Ney, Agneta (2015), ”Källor och metod”, i Berglund, Louise & Ney, Agneta (red), 

Historikernas hantverk, om historieskrivning, teori och metod, s. 150. 
14 Kungliga skolöverstyrelsen (1935), Metodiska anvisningar till undervisningsplanen för rikets allmänna 

läroverk, både de kommunala mellanskolorna och de allmänna läroverken. 
15 Kungliga skolöverstyrelsen (1919), Undervisningsplan för rikets folkskolor.  
16 Tosh, John (2011), Historisk teori och metod, s. 288. 
17 Tosh (2011), s. 288. 
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rent analytiskt kommer att vara att undersöka de socialt konstruerade skillnaderna i relation 

mellan könen när det handlar om bland annat roller, normer, ideal och förväntningar i ämnet 

gymnastik under en avgränsad period i den svenska historien.  

För att fördjupa användningen av genusteori kommer vi i denna uppsats att använda oss av 

genusforskaren Yvonne Hirdmans teori om mannen som norm. I begreppet genussystem har 

Hirdman utvecklat en tes om mannen som norm utifrån isärhållandet av könen. 

Genussystemet är en maktordning baserat på kön och är grunden till alla andra sociala 

ordningar i samhället, alltifrån politiska och ekonomiska till vardagsrelationer och andra 

sociala ordningar. Hirdman menar att detta genussystem består av två stycken logiker. Den 

ena ”logiken” är isärhållandet av mannen och kvinnan och den andra logiken handlar om 

hierarkin, den manliga normen, det vill säga att mannen är samhällets norm. Vilket betyder att 

det är männen som är allmängiltiga och människor, vilket i sin tur bidrar till att kvinnan 

kommer därefter. Desto mer åtskilt ett samhälle blir desto komplexare blir isärhållandets 

uttryck och konsekvenser. Uppdelningen mellan könen har alltid skapat hierarkisering och 

olikhet. Genom att betona isärhållandets ”logik” som det som leder till den manliga normen 

anser Hirdman att ett nytt perspektiv inom kvinnoforskningen blir möjlig. Vid användandet av 

Hirdmans teori riktar forskaren fokus mot isärhållandet och hur det i sin tur bidrar till den 

manliga normen.18 Denna teori har fått status som generaliserbar vilket betyder att den är 

allmängiltig.19 

 

Med ovanstående nämnt betyder det inte att män alltid är överlägsna och innehar mer makt än 

alla kvinnor utan saker som till exempel klass och etnicitet spelar också in. Strukturen är dock 

att män och kvinnor intar olika positioner och näst intill alla de typiska kvinnliga positionerna 

är underlägsna gentemot de manliga positionerna. Detta gäller allt ifrån de sociala skikten och 

etniska grupper till yrken och arbetsuppgifter. Det är denna typ av segregering/uppdelning 

som kallas för genussystem. Att kvinnor och män är uppdelade i olika typer av sammanhang 

förklaras många gånger genom könens egenskaper, värden och attityder. Män och kvinnor gör 

ofta olika typer av val inom utbildning, arbete, familjeengagemang samt fritidssysslor. Detta 

                                                 
18 Hirdman, Yvonne (2010), ”Genussystemet – reflexioner kring kvinnors sociala underordning” i Carlsson 

Wetterberg, Christina & Jansdotter, Anna, (red.) Genushistoria. En historiografisk exposé, s. 117. 
19 Österberg, Eva (2012), ”Kultur, genus och samtiden. Svensk historieforskning från senare delen av 1980-talet 

till 2010” i Artéus, Gynnar & Åmark, Klas, (red.) Historieskrivningen i Sverige, s. 192 f. 
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beror på att samhället och omgivningen ställer olika typer av krav/förväntningar på 

pojkar/män och flickor/kvinnor.20 

I analysen av denna uppsats kommer Hirdmans teori om den manliga normen genom 

isärhållandet att prövas. Vår hypotes i mötet med källmaterialet är att mannen är det 

normativa i dessa läromedel och kvinnan kommer därmed efter. Att pröva en teori vid mötet 

av ett källmaterial kallas för att arbeta på ett deduktivt arbetssätt. Ett av de etiska dilemman 

vid användandet av ett deduktiv ansats är att forskaren kan bli mindre känslig för empirin. 

Alltså att forskaren väljer vad den ser utifrån den förutbestämda teorin. Som forskare blir det 

då extra viktigt att vara objektiv och systematisk vid ett deduktivt arbetssätt.21  

Metod  

Uppsatsens metodansats kommer att vara en kvalitativ textanalys eftersom målet med 

analysen är att tolka, förmedla samt skapa förståelse utifrån materialet. I en kvalitativ ansats 

är det även vanligt att man inte enbart bygger sin diskussion utifrån resultatet utan även 

placerar resultatet i förhållande till det rådande samhällets strukturer för att skapa en 

kontextuell förståelse, vilket kommer att vara en del av denna uppsats. Det är även viktigt att 

påpeka att i en kvalitativ metod är forskaren en del av resultatet eftersom man aldrig kan 

förhålla sig helt objektiv i förhållande till det som ska analyseras, forskarens tidigare 

uppfattningar eller förståelser av det som ska analyseras kan till viss del färga resultatet.22 

Kvalitativ textanalys har sin bakgrund i tolkningsläran Hermeneutiken vilket rent praktiskt 

”handlar enkelt sett om att läsa, förstå och skapa mening ur texter, antingen med fokus på 

textförfattarens avsikt eller en läsares tolkning av samma text”.23 

En kvalitativ textanalys kan användas på alla slags texter så som dokument, böcker, tidningar 

och politiska texter med flera. Det handlar om att skapa kunskap genom att analysera ett 

problemområde med tydliga avgränsningar. I denna uppsats kommer materialet vara skol- och 

utbildningstexter.24 Pär Widén menar att genom att studera skol- och utbildningstexter ger det 

en möjlighet att få en inblick i skolans värld, organisatoriskt, socialt men även skapa en 

                                                 
20 Ahrne, Göran, Roman, Christine & Franzén, Mats (2008), Det sociala landskapet. En sociologisk beskrivning 

av Sverige från 1950-talet till början av 2000-talet, s. 85 f. 
21 Fejes, Andreas & Thornberg, Robert (2015), ”Kvalitativ forskning och kvalitativ analys” i Fejes, Andreas & 

Thornberg, Robert, (red), Handbok i kvalitativ analys, s. 16–41. 
22 Eriksson, Barajas, Katarina, Forsberg, Christina & Yvonne, Wengström (2013), Systematiska litteraturstudier 

i utbildningsvetenskap, s. 53. 
23 Widén, Pär (2015), ”Kvalitativ textanalys” i Fejes, Andreas & Thornberg Robert (red), Handbok i kvalitativ 

textanalys, s. 178. 
24 Widén, Pär (2015), s. 177 f. 
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förståelse för det kringliggande samhället och dess värderingar och syn på viktig kunskap. 

Uppsatsen kommer analyseras utifrån Widéns tredje dimension där man inte enbart är 

intresserad av textens innehåll utan även sätter innehållet i förhållande till samhället för att 

finna hur ideal, normer och värderingar kan spegla det rådande samhället.25 För att vi ska 

kunna vara systematiska i vårt arbete med källorna kommer vi att analysera källmaterialet 

utifrån olika tre olika teman. Dessa teman är: fysisk fostran, aktivitet och kroppen. Under 

temat idrottens fostran kommer det övergripande syftet med fysisk fostran genom idrotten att 

analyseras. Genom temat aktivitet granskar vi vilka aktiviteter som anpassas/konstrueras efter 

kön, vilka aktiviteter som anses vara manliga respektive kvinnliga. Med temat kroppen 

kommer vi att analysera hur källmaterialet behandlar den fysiska människokroppen samt hur 

synen på könens fysiologiska förutsättningar såg ut. 

Detta självständiga arbete har utförts genom både samskrivning och två självständigt 

producerade undersökningsdelar. Fördelar med samskrivningen har varit att dela tankar och 

idéer med varandra om arbetats uppbyggnad samt hjälpa varandra i skrivprocessen. Vid 

uppsatsskrivande parvis kan även svårigheter och utmaningar på vägen uppstå. Två tankar kan 

vara en styrka men samtidigt en svaghet då det är svårt att veta hur den andra personen tänker 

i mötet med källmaterialet. För att skapa en röd tråd i analysen har det därför varit viktigt att 

skapa en god dialog mellan oss när det handlar om de gemensamma frågeställningarna och 

teorigrunden för att inte skapa förvirring kring uppsatsens övergripande syfte. 

Bakgrund  

I denna del av uppsatsen redogör vi för på vilket sätt vår problemformulering och uppsats 

tillhör ett historiskt sammanhang. Då källmaterialet i denna uppsats analyseras ur ett 

samhälls- och genusperspektiv kommer vi nedan att ge en inblick i hur det dåtida samhället 

såg ut i stort men även hur samhället såg ut ur ett genusperspektiv. Idrottens framväxt 

kommer också att beskrivas för att ge en tydlig bild hur lång idrotten hade utvecklats vid 

denna tidsperiod. För att kunna tolka och analysera de läromedel vi i denna uppsats ämnar 

granska krävs kännedom om skolans uppbyggnad och dess läroplaner och därav kommer även 

det vara en del i denna bakgrund.  

                                                 
25 Widén (2015), s 180 f.  
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Det rådande samhället 

Första halvan av 1900-talet var en tidsperiod som präglades av internationella oroligheter. Två 

världskrig ägde rum och trots att Sverige hävdade sin neutrala roll i båda krigen påverkade 

dessa världsomfattande krigsår även Sverige.26 Under både första och andra världskriget 

avskärmades Sverige från den internationella ekonomin. Sverige var på flera sätt beroende av 

varor från andra länder som det under dessa perioder blev brist på i landet. Idrottslivet i 

Sverige blev, under båda den första och det andra världskriget, även det isolerat från 

omvärlden. Alla världsmästerskap samt de olympiska spelen blev inställda. Detta med 

undantag för landskamper mellan Sverige och Tyskland som länge fortsatte under andra 

världskriget.27 

Harald Gustafsson beskriver den svenska demokratin, i början av 1900-talet för bräcklig. Av 

de nordiska länderna var motståndet mot demokrati som starkast i just Sverige. Högern och 

kungamakten hade arbetat och arbetade hårt för att införandet av allmän rösträtt inte skulle gå 

igenom. Under år 1918 spred dock den revolutionära oro som rådde i Europa skräck i många 

länder. I Sverige ifrågasattes både monarkin och den första kammaren och genom en 

kompromiss resulterade det i att det beslutades att både män och kvinnor skulle inneha allmän 

rösträtt. Först 1921 genomfördes beslutet och kvinnor hade nu för första gången rätt att rösta i 

riksdagsval.28 

Det rådande genussamhället 

Fram till mitten av 1800-talet var den religiösa tilltron stark. Skillnaderna mellan mannen och 

kvinnan var en gudomlig ordning där kvinnan sågs som en svagare version av mannen. I 

slutet av 1800-talet växte tilltron till vetenskapen där man skapade en slags artskillnad mellan 

könen. Under Första delen av 1900-talet växte de rasbiologiska tankarna samt psykologin. 

Utifrån denna nya vetenskap byggde man upp en slags sanning både psykologiskt och 

biologiskt kring könens skillnader.29 ”Medan manlighet kopplades till framsteg, styrka och 

förnuft, förknippades kvinnlighet med passivitet, svaghet, känslomässighet och 

oberäknelighet”.30  

                                                 
26 Gustafsson, Harald (2007), Nordens historia. En europeisk region under 1200 år, s. 40. 
27 Hedenborg, Susanna & Kvarnström, Lars (2013), Det svenska samhället 1720–2010. Böndernas och 

arbetarnas tid, s. 222, 290 f.  
28 Gustafsson (2007), s. 239 f.  
29 Wanneberg Lundqvist (2004), Kroppens medborgarfostran, kropp, klass och genus i skolans fysiska fostran 

1909–1962, s. 171. 
30 Lundqvist, Wanneberg (2004), s. 171. 
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Detta var dock en tid där kvinnan ville förändra sin situation och började organisera sig i 

kampen om lika rösträtt. Motståendet var dock hårt från de konservativa männen inom 

politiken som inte ville se kvinnorna på den politiskt manliga arenan. Genom att anamma 

Ellen Keys könskomplimenterande tankar blev kvinnorörelsens strategier mot lika rösträtt 

mer framgångsrika. Ellen Key lyfte fram kvinnans roll i familjen och moderskapet som 

viktiga delar och komplement som behövdes i politiken istället för att kvinnan skulle försöka 

ta mannens plats. Detta visade sig vara en fungerande strategi och 1921 blev kvinnor valbara 

till politiska positioner samt rösträtt.31 Det skulle dock dröja många år till innan kvinnorna 

fick någon större makt inom politiken. Efter rösträtten fanns det grupper av män som öppet 

protesterade mot kvinnans frigörelse i form av hån av kvinnliga representanter i riksdagen. 

Mellankrigstiden symboliserar dock en viss frigörelse för kvinnan. Denna moderna kvinna 

följde modetrender och ville ta plats i det offentliga livet. Den ideala slanka kroppen bidrog 

till att kvinnor vågade sig ut i idrottens värld och under en period provade man på typiskt 

manliga idrotter så som boxning och brottning. Dock mottogs detta inte särskilt positivt och 

den kvinnliga idrotten marginaliserades ner till vissa accepterade idrottsgrenar så som 

gymnastik. Starka könsnormer och samhällsstrukturer bidrog till långsamma framsteg där 

kvinnorna hela tiden behövde förhandla om sin frigörelse.32 

Den svenska välfärdens uppbyggnad bidrog också till en viss genusordning menar Yvonne 

Hirdman mellan åren 1930-1960. Mannen hade ansvar för försörjningen. Staten hjälpte 

kvinnorna i form av barnbidrag och mödravård men på arbetsmarknaden behandlade man 

kvinnorna mer som gästarbetare med sämre lön.33 Den ideala bilden av mannen som 

ensamförsörjare och kvinnan som hemmafru var många gånger svår att leva upp till. Många 

kvinnor arbetade deltid för att få försörjningen att gå runt utan att staten hjälpte till med någon 

barnomsorg. Detta system blev en riktig kvinnofälla när många var tvungna att både arbeta, ta 

hand om barnen och hemmet.34 1960-talet kännetecknas av revoltens årtionde. Den unga 

generationen både kvinnor och män började ifrågasätta gamla könsroller både i och utanför 

äktenskapet. Debatten om att männen skulle ta ett större ansvar över hemmet och barnen kom 

upp till ytan samt sexuella normer ifrågasattes vilket resulterade i rätten till abort och 

preventivmedel.35 

                                                 
31 Lundqvist, Wanneberg (2004), s. 171 f. 
32 Rydström, Jens & Tjeder, David (2009), Kvinnor, män och alla andra, en svensk genushistoria, s. 134 ff.  
33 Lundqvist, Wanneberg (2004), s. 173. 
34 Rydström & Tjeder (2009), s. 167. 
35 Rydström & Tjeder (2009), s. 183 f. 
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Idrottens framväxt 

Per Henrik Ling var den man som år 1813 tog initiativ till inrättandet av GCI i Stockholm 

(nuvarande GIH). I och med inrättandet av Kungliga Gymnastiska Centralinstitutet kom han 

även att bli grundare till Linggymnastiken. Denna aktivitet spred sig snabbt nationellt men 

fick även stor internationell spridning. De övningar som stod grund för denna gymnastiska 

disciplin var framtagna för att upprätthålla människokroppens anatomiska hållning utifrån ett 

bestämt kroppshållnings ideal. Övningarna var specifikt framtagna till könen, alltså var det 

olika övningar till män/pojkar som till kvinnor/flickor. 36 Linggymnastiken delades upp i fyra 

olika delar: pedagogisk gymnastik, militär gymnastik, sjukgymnastik och estetisk gymnastik. 

Den gymnastik som bedrevs i skolan var den pedagogiska gymnastiken, även kallad 

friskgymnastiken. Grundidén med Linggymnastiken var att kroppsövningarna skulle bygga på 

vetenskap.37 Linggymnastiken kom att prägla undervisningen både på lärarutbildningen på 

GCI men också skolidrottsundervisningen långt in på 1900-talet.38 

Under samma period som Linggymnastiken utvecklades började den anglosaxiska sporten att 

växa fram i Storbritannien. Tävlingsidrotten bestod av bollsporter som till exempel fotboll och 

rugby. Skolor där pojkar från medelklassfamiljer gick var de första att utöva sporten och 

under 1800-talet präglades den anglosaxiska sporten i skolorna av hård fysisk och moralisk 

uppfostran. Pojkarna skulle utveckla stor beslutsamhet, självdisciplin och fysisk uthållighet 

och tanken med de elever som gick på dessa skolor var att de senare skulle verka i de 

framstående brittiska imperierna runt om i världen. Under senare delen av 1800-talet var det 

flera svenskar som besökte England och en av dom var Viktor Balck som var lärare på GCI. 

Han inspirerades av den engelska tävlingsidrotten och anammade dess idéer i Sverige. Den 

moderna tävlingsidrotten växte fram samtidigt som industrialiseringen tog fart. Människorna 

började nu flytta in till städerna vilket bidrog till att det var lättare att samlas i stora grupper 

och utöva aktiviteter tillsammans.39 I Sverige slog den moderna tävlingsidrotten igenom 

mellan år 1900–1914 och kan under denna period ses som en folkrörelse. Först under 

mellankrigstiden utvecklades den och blev till en stor massrörelse. Statistik från 

Riksidrottsförbundet visar att andelen personer som var medlemmar i en förening 

                                                 
36 Engström, Lars-Magnus (2010), Smak för motion. Fysisk aktivitet som livsstil och markör, s. 19. 
37 Lundqvist Wennerberg, Pia (2013), ”Elin Falk, GCI och föreställningar om barnet” i Bolling, Hans & 

Yttergren, Leif (red), 200 år av kroppsbildning. Gymnastiska centralinstitutet/gymnastik- och idrottshögskolan 

1813–2013, s. 110. 
38 Engström (2010), s. 19. 
39 Engström (2010), s. 24 ff.  
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fördubblades var tionde år mellan åren 1920–1950. Mellan 1920 och 1940 niodubblades 

medlemskapen i föreningar och nämnvärt i detta sammanhang är att det under denna period, i 

stor grad, även förekom oorganiserad idrott där utövarna inte tillhörde någon förening.40 

Särskilda kvinnosektioner inom idrotten och föreningslivet bildades under 1900-talets början. 

Idrottsföreningar där det fanns lag/grupperingar med kvinnor kom att kallas kvinnoidrott och 

ansågs många gånger vara av sämre klass än de män som idrottade. Männens idrottande 

ansågs vara den ”riktiga” idrotten då kvinnor inte innehade lika bra fysik eller klädsel. 

Kvinnorna förväntades även att utföra estetiska idrotter så som gymnastik eller simhopp.41 

Skolväsendet och läroplaner 

1842 införde Sverige obligatorisk folkskola för alla barn, staten skulle nu vara en del av den 

svenska ungdomens uppfostran och utbildning. För de mer välbeställda barnen var det dock 

vanligt med privatundervisning de första åren för att sedan fortsätta sina studier på läroverken 

som var fram till 1920-talet främst en manlig angelägenhet. I läroverken skulle pojkarna 

fostras intellektuellt med studier men även fysiskt med militärisk Linggymnastik. Det fanns 

flickskolor för de högre åldrarna som var privat finansierade men kunskapsfokus i dessa 

skolor var främst inriktade på hemmets framtida behov. Efter 1927 kan man se en ny 

utveckling för flickorna och deras högre utbildning, kvinnliga läroverk startades i de större 

städerna vilket bidrog till att flickor fick tillgång till högre utbildning i större utsträckning. Det 

dröjde dock fram till 1962 innan skolväsendet blev ett skolsystem som byggde på jämlikhet 

oberoende på social bakgrund eller klass samt jämställdhet mellan könen. Skolan blev ett 

område för både flickor och pojkar och 1964 fick alla som ville tillträde till den högre 

utbildningen genom det 3-åriga gymnasiesystemet. 42 

Den fysiska fostran i ämnet gymnastik i både folkskolan och på läroverken under 1800-talet 

fram till 1920-talet präglades i stort sätt av Linggymnastiken. Denna fysiska fostran präglades 

av liksidiga rörelser, dagövningar och även militäriska inslag för pojkarna. Linggymnastiken 

var ett stadigt inslag i skolgymnastiken ända fram till slutet av 1950-talet. Man utformade 

gymnastiken efter könen då pojkarnas träning präglades av kraft och mod och flickornas 

träning hade mer graciösa och estetiska inslag.43 Trots att Ling-gymnastiken var den 

                                                 
40 Blom, Arne K & Lindroth, Jan (2002), Idrottens historia, s. 227. 
41 Hedenborg & Kvarnström (2013), s. 201. 
42 Hedenborg, Susanna & Kvarnström Lars (2013), Det svenska samhället, 1720–2010, böndernas och 

arbetarnas tid, s. 323–329. 
43 Larsson, Håkan & Fagrell, Birgitta (2010), Föreställningar om kroppen-kropp och kroppslighet i pedagogisk 

praktik och teori, s. 54 f. 
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vanligaste aktiviteten i ämnet utmanades den av vad Clas Annerstedt benämner som 

brytningsfasen (1912–1950) och den fysiologiska fasen (1950–1970). Brytningsfasen innebar 

att man började se Ling gymnastiken som tråkig med sina kollektiva rörelser på kommando. 

Idrotten började få större utrymme i samhället och den fria leken ansåg man roligare och mer 

befriande för barnen samtidigt som man uppnådde fysisk aktivitet. Idrotten fick mer plats 

främst för pojkarna då flickornas gymnastik fortsatte ta stort utrymme med en viss 

modernisering i den fria gymnastiken med musik och rytm. Den fysiologiska fasen fick stort 

genomslag i mitten av 1900-talet. Det objektiva synsättet på kroppen innebar att man såg på 

kroppen som en motor/maskin och konditionsträningen fick stort utrymme i undervisningen. 

Ämnet hade även vad man kan kalla en gyllene tidsålder under denna period när det kommer 

till utrymme rent tidsmässigt i skolan. 3–4 fyra gånger i veckan hade man fysisk aktivitet av 

något slag samt 10–15 friluftsdagar under året.44 

 Brytningsfasen speglar tydligt utformningen av både undervisningsplan för rikets folkskolor 

(1919) och Läroverksstadgan (1928) då ämnet bytte namn till gymnastik med lek och idrott. 

Undervisningsplanen för folkskolorna var en långvarig läroplan som dominerade 

undervisningen i folkskolorna fram till 1950-talet där den centrala styrningen var stark under 

hela perioden. Lärare hade ett visst inflytande på hur undervisningen skulle genomföras 

genom att delta i de lokala skolstyrelserna.45 Trots ämnets nya inriktning där leken och 

idrotten skulle få större plats i undervisningen visar Pia Lundquist Wanneberg i sin 

avhandling att Linggymnastiken fortfarande fick stor plats i undervisningen. ”Det var med 

hjälp av den som samhället kunde fostra viljestarka, ordentliga och lydiga medborgare vars 

kroppar var allsidigt övade och uppvisade en god hållning”.46  Lundqvist Wannebergs 

undersökning visar att idrotten och leken i folkskolorna användes som ett lustfyllt 

komplement. Ett annat problem var också att många folkskolor saknade resurser så som 

lämpliga lokaler eller material för att utföra de olika idrottsaktiviteterna samt att lärarna 

många gånger saknade kunskaper i de nya idrotterna. Folkskolans läroplan visar att man 

visste om problemet eftersom lärarna hade ett kryphål i läroplanen där man i skrift antyder att 

idrott endast ska utföras om resurser fanns. I Läroverken såg det lite annorlunda ut, 

gymnastiken var även där fortfarande stark men i och med Läroverksstadgan i från 1928, fick 

                                                 
44 Larsson, Håkan (2007), ”Skolans rörelseuppdrag”, i Larsson, Håkan & Meckbach, jane (red), 

Idrottsdidaktiska utmaningar, s. 44.  
45 http://www.lararnashistoria.se/laroverken_och_gymnasieskolan_1920-talet. 
46 Lundqvist Wanneberg (2004), s. 111. 
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idrotten en betydligt större plats. Man lagstiftade om idrotts- och friluftsdagar, läroverken 

hade tillgång till både material, gymnastiksalar och idrottsplatser och kunde på så sätt följa 

styrdokumentens anvisningar där dessutom inga kryphål för lärarna fanns.47 

I både folkskolans och läroverkets läroplan är det tydligt att undervisningen ska anpassas efter 

könens särart. Åren fram till puberteten på folkskolorna utfördes de fysiska aktiviteterna på 

lika sätt oberoende av könstillhörighet. När puberteten inträffade delades pojkar och flickor 

upp i särundervisning i ämnet och de fysiska aktiviteterna utformades efter synen på könens 

förmåga. Från och med puberteten och framåt skulle flickkroppen behandlas med varsamhet 

samt inte överansträngas, övningarna skulle syfta till smidighet, estetik, stil och grace. 

Pojkarna skulle i sin tur fostras i styrka, kamp och mod där tävlingsaktiviteter blev ett viktigt 

inslag. På så sätt fostrade man pojkar och flickor utifrån könstillhörighet och inte utifrån 

individuella skillnader.48 

Analys 

Denna uppsats består av två stycken analysdelar. Den första delen analyserar läromedel från 

åren 1920–1926 och är skriven av Sara Grundel medan den andra delen är författad av Sofia 

Gustafsson och analyserar läromedel från åren 1946–1956. Som tidigare nämnt kommer 

källmaterialet att granskas utifrån tre stycken olika teman vilka är: fysisk fostran, aktivitet, 

kroppen. 

Läromedel från åren 1920–1926 

Fysisk fostran 

I alla de analyserade läromedlen går det att utläsa idrottens betydelse för den idrottsliga 

fysiska fostran. Ett utdrag från en av läroböckerna: ”Du fader och Du moder som är lycklig 

nog att äga en gosse […]”.49 Denna mening inleder boken Svenska pojkarnas idrottsbok –

Sommarboken och med citatet ovan vänder sig författarna till föräldrarna och fortsätter sedan 

att belysa betydelsen av den idrottsliga fysiska fostran för pojkar. Föräldrarna till en pojke ska 

skatta sig lyckliga men det är ack så viktigt att deras pojke genom idrotten fostras. Oavsett 

vilken väg han i livet väljer kommer den fysiska fostran alltid vara honom till hjälp. 

Författarna menar även att det är lämpligt att lägga mer tid än vanligt på den idrottsliga 

                                                 
47 Lundqvist Wanneberg (2004), s. 109 f. 
48 Lundqvist Wanneberg (2004), s. 182 f. 
49 Uggla, Gustaf & Uggla, Bertil (1922), Svenska pojkarnas idrottsbok - Sommarboken, s. 7. 
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fysiska fostran just under denna tidsperiod.50 I vinterboken, skriven av samma författare, 

inleder de även här med att beskriva hur pojkarna ska fostras fysiskt genom idrotten. Pojkarna 

ska genom idrotten fostras till pålitliga och präktiga svenska män. Genom idrottslig fostran 

utvecklas även sinnet, karaktärens och kroppens spänstighet som sedan ska leda mannen 

vidare, framåt i livet.51 I Handbok i allmän idrott för flickskolor inleds boken ej direkt med att 

belysa den fysiska fostran för just flickor. Inte heller nämns det att föräldrarna till en flicka 

ska skatta sig lyckliga. Istället inleds boken med att beskriva idrotten som en ny arena för 

flickorna och först senare i inledningen berörs vikten av fysisk fostran genom idrotten. I 

denna bok poängteras det att rörelserna och aktiviteterna måste anpassas för att flickorna ska 

ges möjlighet att fostras genom idrotten. Flickorna ska fostras till en kroppslig härdad, 

viljestark och karaktärsfast ungdom samt så ska idrottsaktiviteterna vara så lustfyllda att 

flickorna väljer att vara fysiskt aktiva efter avslutad skolgång. Detta ska bidra till ökad kraft, 

hälsa och levnadslust.52  

Även i förordet till Skolidrottsboken. Handledning för lärare och elever poängteras idrottens 

möjlighet till den fysiska fostran. Vidare har kung Gustav VI Adolf skrivit ett avsnitt där även 

han uttalar sig om den fysiska fostran. I avsnittet som är betecknad av kungen står det att en 

människa aldrig kan bli hel om inte individens alla krafter, både psykiska och fysiska, 

fungerar tillsammans och detta är något eleverna kan uppnå genom idrottslig aktivitet.53 I 

detta läromedel framställs det även vara viktigt att idrotten inte enbart fostrar fysiska 

egenskaper. Det framhävs att en verklig idrottsman bör vara en förebild för sina kamrater, 

både fysiskt och socialt. Genom idrotten bör även eleverna fostras till ett sunt levnadssätt och 

renlighet. Renlighet framstår som en viktig del i kroppens utveckling till kroppslig hälsa och 

spänstighet.54 Det läggs stor vikt vid renligheten och nedanstående citat visar betydelsen av 

renlighet:  

Som synes har badet ett långt större inflytande på organismen än enbart renande. Det ökar 

förbränningen, ämnesomsättningen, hjärtverksamheten […]. Och det härdar kroppen, något som 

är av stor vikt för hälsan.55 

                                                 
50 Uggla & Uggla (1922), s. 5 ff. 
51 Uggla, Gustaf & Uggla, Bertil (1922), Svenska pojkarnas idrottsbok – Vinterboken, s. 6 f. 
52 Malmgren, Gösta (1926), Handbok i allmän idrott för flickskolor, s. 9 ff. 
53 Lilie & Malmgren (1922), Skolidrottsboken, handledning för lärare och elever, s. 9. 
54 Lilie & Malmgren (1922), s. 18 f, 36 ff. 
55 Lilie & Malmgren (1922), s. 39. 
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Ovanstående citat framhäver ett synsätt där renlighet framställs som betydelsefullt 

inte enbart för hygienen utan för kroppens sätt att fungera maximalt.  

I Svenska pojkarnas idrottsbok står det, under avsnittet som behandlar gymnastik, att 

fosterlandet Sverige är i behov av starka och fysisk välutvecklade karlar.56 Denna mening 

framställer idrottsämnet som en del i utvecklandet av svenska pojkar som fysiskt starka 

samhällsmedborgare som är kapabla till att leda Sverige framåt.  

Aktivitet  

I detta avsnitt behandlas temat ”aktivitet” utifrån innehållet i källmaterialet. Ett 

återkommande fenomen i mötet med källmaterialet är att vissa aktiviteter enbart framställs 

som lämpade för pojkar och andra aktiviteter framställs som enbart lämpade för flickor. 

Samma aktivitet beskrivs många gånger på olika sätt beroende på vilket av könen 

beskrivningen riktas mot. I Skolidrottsboken skriver författarna i introduktionsdelen ett avsnitt 

om ålder och kön. I detta avsnitt står det dock inte tydligt att fickor och pojkar ska genomföra 

olika typer av aktiviteter. Det går dock att tolka det som att avsnittet främst riktar sig till 

pojkarnas undervisning då det många gånger efter beskrivningen av en aktivitet står att denna 

aktivitet även lämpar sig för flickor. Ett exempel på detta är:  

Pojkar över 11 år kunna ta itu med en svårare form av slagboll samt handboll, pärk, fotboll o. 

d. För flickor lämpar sig i stort sätt samma lekar. Korgboll är även en av dem omtyckt lek, 

under det att handboll ännu ej så mycket övas utav dem, som den förtjänar.57 

Nedan kommer jag kategoriskt dela upp de olika aktiviteterna som böckerna behandlar för att 

sedan analysera på vilket sätt aktiviteterna framställs vara lämpade för flickor eller pojkar 

samt analysera skillnaden mellan framställningarna. I fem av de utvalda handböckerna tas 

aktiviteterna löpningar, hopp och kast upp, därav kommer stort fokus ligga på det. Fokus 

kommer även ges aktiviteten gymnastik då detta var en väldigt stor del av undervisningen 

under denna tidsperiod. De andra aktiviteterna som behandlas i böckerna kommer givetvis 

också att granskas men kommer inte ges lika stort fokus då de enbart finns med i några av 

böcker och är skrivet väldigt lite om.  

Löpningar 

Olika typer av löpningar behandlas i fem av de utvalda läromedlen. I Handbok i allmän idrott 

för folkskolor beskrivs många typer av löpningar. Hastighetslöpning (upp till 60 meter) 

beskrivs som möjlig att genomföras för både pojkar och flickor men uthållighetslöpning och 

                                                 
56 Uggla & Uggla (1922), s. 17. 
57 Lilie & Malmgren (1922), s. 54 ff. 
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terränglöpning framställs vara enbart avsedda för pojkar. I stället för terränglöpning 

rekommenderas flickorna att utföra terrängmarscher, en aktivitet som inte beskrivs i avsnittet 

med aktiviteter för pojkar. Någon vidare förklaring kring detta ges inte.58 I Handbok i allmän 

idrott för flickskolor framhävs det dock att även flickor kan utföra uthållighetslöpning. 

Flickorna bör endast utföra medeldistanserna inom uthållighetslöpningar och de första 

gångerna en flicka provar denna typ av löpning bör hon ej genomföra hela distansen.59 Detta 

går i linje med Skolidrottsboken där författaren också framhäver att flickor kan utföra 

uthållighetslöpning. Undervisning i uthållighetslöpning med flickor bör dock tagas med större 

försiktighet än med pojkar och i förklaringen kring flickornas uthållighetslöpning står det att 

det är viktigt att flickorna stannar och vilar om det blir för jobbigt, vilket inte nämns i 

pojkarnas del. Terrängmarsch är något, som även i denna bok, framhävs vara något som 

enbart bör genomföras av flickorna. Aktiviteten häcklöpning är enbart beskriven i pojkarnas 

del av boken, ej flickornas. Aktiviteten som sådan beskrivs vara en av de svåraste 

idrottsgrenarna men även den finaste.60 I handboken som enbart berör pojkars idrottande läggs 

det stor vikt vid just aktiviteten löpningar som beskrivs vara en av de allra viktigaste 

idrottsaktiviteterna.61 

Hopp 

Aktiviteter där eleverna genomför olika typer av hopp behandlas i alla de granskade 

läromedlen. Både pojkar och flickor anses ha stor nytta av tidigare gymnastiska erfarenheter 

när det kommer till att utföra olika typer av hopp. Vad gäller pojkarna så framträder en mängd 

olika typer av hoppidrottsgrenar som lämpliga att utöva i undervisningen. De typer av hopp 

som beskrivs i avsnittet som behandlar pojkarnas undervisning är: höjdhopp, höjdhopp utan 

ansats, längdhopp, längdhopp utan ansats, trestegshopp, stavhopp, grenhopp och mellanhopp. 

Stavhopp förklaras som en avancerad gren, dock är det en gren som även de yngsta pojkarna 

kan utföra. När aktiviteten längdhopp beskrivs så läggs det stor vikt i att förklara hur 

längdhoppet bör utföras på ett korrekt sätt och hur foten ska träffa plankan på ett så gynnsamt 

sätt som möjligt. Om du som lärare undervisar pojkar som är lite yngre så framgår det att man 

kan anpassa plankytans storlek (göra den större) och sedan börja mäta från det stället eleven 

satte ned sin tå.62 Näst intill identiska instruktioner gällande pojkarnas hoppgrenar ges i 

                                                 
58 Malmgren (1925), s.17. 
59 Malmgren, G (1926), s. 25 f. 
60 Lilie & Malmgren (1922), s. 82 ff, 128 f. 
61 Uggla & Uggla (1922), s. 37–54. 
62 Lillie & Malmgren (1922), s. 91–108. 
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handboken som enbart riktar sig till flickor.63 När det kommer till undervisning i längdhopp 

för flickor framgår det att du som lärare kan ge efter på reglerna gällande avstampet på 

ansatsplankan. Om flickorna gör ett översteg så kan detta alltså räknas som ett godkänt hopp 

bara det inte överskrider cirka 5 cm. Andra hoppgrenar som lämpar sig för flickor är stående 

längdhopp och höjdhopp med ansats.64 I Handbok för allmän idrott för flickskolor står det att 

du som lärare måste sovra bland pojkarnas hoppgrenar då du undervisar flickor. Grenar som 

stavhopp och trestegshopp kan man från början stryka, det förklaras dock inte varför. Vidare 

skriver även denna författare att de enda hoppgrenarna som lämpar sig för flickor är 

längdhopp och höjdhopp. Nedanstående citat är ett utdrag från boken som visar på detta. 

Återstå så höjdhopp och längdhopp, vilka kunna övas såväl med som utan anlopp. Båda dessa 

hopp torde kunna anses lämpliga för flickor, ehuru tekniken i höjdhopp utan anlopp är så 

invecklad, att det nästan får anses vara ett slösande med den lilla tid, som kan stå till förfogande 

för flickornas idrottsövningar, om man går in för denna gren.65 

Ovanstående resonemang och utdrag visar tydligt att olika aktiviteter framställs som lämpade 

på olika sätt för de olika könen. Det ges som tidigare nämnt inga förklaringar kring detta utan 

framställs som självklart att pojkar och flickor inte kan utföra samma aktiviteter på liknande 

sätt. 

Kast 

Kastgrenar behandlas även de i många av de granskade läromedlen. I alla läromedel förutom 

de två som enbart berör gymnastikens del i undervisningen. Kastgrenar framställs som otroligt 

viktigt för specifikt flickor. Det då flickor vanligtvis använder sina armar ytterst lite. De typer 

av kast som beskrivs i avsnittet som handlar om flickor är bollkastning mot mål och på längd 

samt spjutkastning. Bollkastningen beskrivs i detta avsnitt som något som bör utföras innan 

spjutkastning provas. I avsnittet som behandlar pojkarnas idrottande beskrivs 

kastaktiviteterna: spjutkastning, diskuskastning och kulstötning.66 I Handbok i allmän idrott 

för folkskolor skiljs det inte på pojkar och fickor när det kommer till kastaktiviteter. Här står 

det enbart beskrivet hur olika typer av kast bör genomföras och inte huruvida pojkar 

respektive flickor bör utföra vissa specifika kast. Dock står det även här att aktiviteten kast 

med liten boll är något som bör utföras innan eleverna provar på spjutkastning.67 I Handbok i 

allmän idrott för flickskolor beskrivs också här flickornas armar som ovana att genomföra 

                                                 
63 Uggla & Uggla (1922), s. 37–54. 
64 Lilie & Malmgren (1922), s. 131 ff.  
65 Malmgren, G (1926), s. 36. 
66 Lilie & Malmgren (1922), s. 108–119, 135–136. 
67 Malmgren (1925), s. 36–44. 
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samma typer av kast som pojkar. Därav bör flickor absolut inte utföra kast som släggkastning 

och viktkastning. Spjutkastning, diskuskastning och kulstötning kan utföras av flickor men 

vid dessa aktiviteter bör de lättaste redskapen användas.68 I handboken som enbart riktar sig 

till pojkarnas idrottande beskrivs kast som något avancerat som unga pojkar bör vara väldigt 

försiktiga med. De kast som sedan förklaras är: spjutkastning, diskuskastning och 

kulstötning.69  

Gymnastik 

Aktiviteten gymnastik behandlas i två av de granskade läromedlen och i dessa två böcker 

behandlas inga andra aktiviteter utöver gymnastik. Författaren till Lärobok i gymnastik, 

dagövningar för kvinnor skriver att kvinnogymnastiken befann sig i en brytningstid under 

1920-talet då man inte visste vilket det lämpligaste sättet att utföra gymnastik för kvinnor var. 

I inledningen till boken framgår det även att det är stor skillnad på vad män och kvinnor kan 

tänkas utföra inom aktiviteten gymnastik. Detta gäller både dom som är nybörjare och dom 

som är mer erfarna. Gymnastiken som är avsedd för kvinnor bör delas in i två stycken 

kategorier, en som riktar sig till nybörjare och en som riktar sig till de mer erfarna. Bokens 

inledning hänvisar många gånger till den manliga gymnastiken samt jämför kvinnors 

gymnastik med männens gymnastik.70 Inte någonstans står det i inledningen till Lärobok i 

gymnastik, dagövningar för ynglingar och vuxna män om kvinnan eller den kvinnliga 

gymnastiken.71  

I slutet av lektioner för kvinnor/flickor rekommenderas många gånger en sånglek eller en viss 

typ av gång med tillhörande sång. Olika typer av sånglekar beskrivs även i de olika 

lektionsprogrammen.72 Sånglekar nämns inte en enda gång i läroboken som behandlar 

pojkarnas/männens gymnastiklektioner. Under lektioner med det manliga könet framställs 

övningar som till exempel gå på tå vara lämpliga att avsluta lektionerna med.73 

Övriga aktiviteter  

Andra aktiviteter som tas upp i källmaterialet är simning och lekar. Aktiviteten/idrotten 

simning lägg stort fokus på i Skolidrottsboken. Denna aktivitet förklaras dock inte under 

avsnitten som behandlar flickornas undervisning respektive pojkarnas undervisning. 

                                                 
68 Malmgren, G (1926), s. 46–66. 
69 Uggla & Uggla (1922), s. 60–70. 
70 Thulin, J. G. (1923), Lärobok i gymnastik. Dagövningar för kvinnor, s. 3–10. 
71 Thulin, J. G. (1920), Lärobok i gymnastik. Dagövningar för ynglingar och vuxna män, s. 1 ff. 
72 Thulin, J. G. (1923), s. 3–93. 
73 Thulin, J. G. (1920), s. 1–64. 
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Simningen står beskriven i slutet av boken och inte någon gång står det någonting om att 

flickor och pojkar borde utföra aktiviteten på olika sätt.74 I handboken som enbart behandlar 

pojkarnas undervisning framställs simning som en färdighet alla bör genomföra och som 

pojkar ej borde ha svårt att lära sig. Om de har svårt att lära sig simma eller av annan 

anledning ej kan simma vid ålder 10–14 framställs de ej vara en riktigt pojke.75 Andra 

aktiviteter som det inte görs någon skillnad i beskrivandet på pojkar och flickor är olika typer 

av lekar samt aktiviteter i skog och mark. I Skolidrottsboken beskrivs dessa aktiviteter i det 

avsnitt som behandlar både flickornas och pojkarnas undervisning.76 

Kroppen  

Som ovanstående del visar särskiljs könen och deras aktiviteter många gånger i läromedlen. I 

denna del kommer flickornas kroppsliga framställning respektive pojkarnas kroppsliga 

framställning utifrån läromedlen att redovisas. Detta kommer göras genom två separata delar 

där ena delen behandlar flickornas kroppsliga framställning och den andra pojkarnas 

kroppsliga framställning. Dock kommer varje del, i viss mån, att analyseras i förhållande till 

det andra könet. 

Flickornas kroppsliga framställning 

På flertalet ställen kan beskrivningen av kvinnokroppen tolkas som att flickornas kroppar är 

mindre kapabla till att utföra olika typer av övningar och aktiviteter än vad manskroppen är. I 

handboken som enbart riktar sig mot flickornas undervisning framhäver författarna flickors 

idrottsliga ovana. De menar att idrotten är en ny arena för flickorna och därav bör 

aktiviteterna i undervisningen anpassas för flickkroppen. Ett utdrag från handboken som visar 

på detta synsätt är  

För fickor gäller i ännu högre grad än för gossar, att de måste lära sig rörelsernas rätta 

utförande. Detta framför allt därför, att de i allmänhet för lite fått röra sig ute i det fria, i skog 

och mark. I stort sett kunna de icke vare sig springa, hoppa eller kasta naturligt och måste lära 

sig detta.77  

Detta citat framställer flickkroppen som en kropp som är ovan att utföra vissa rörelser. 

Flickkroppen jämförs även med pojkarnas kropp och framställs som mindre benägna att 

utföra de moment som pojkarnas kropp är kapabla till. Senare i boken står det att om läraren 

driver på flickorna ”för hårt” kan detta leda till muskelvärk eller skador som i sin tur bidrar till 

                                                 
74 Lilie & Malmgren (1922), s. 137–159. 
75 Uggla & Uggla (1922), s. 55 f.  
76 Lilie & Malmgren (1922), s. 160 ff. 
77 Malmgren, L (1926), s. 18. 
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att flickorna fortsatt inte kan delta i undervisningen.78 Att barn och unga under denna period 

inte innehade vissa kroppsliga rörelser naturligt innan mötet med skolidrotten stärks i 

Handbok för allmän idrott för folkskolor. I handbokens början urskiljs detta dock inte vara ett 

problem som enbart berör flickorna utan även pojkarna. Längre in i boken står det dock att 

särskild vikt måste nedläggas på att lära flickorna ett naturligt löpsätt då de inte naturligt kan 

utföra denna rörelse.79 Ett annat citat som visar synen på flickans kroppsliga möjligheter är: 

”Oftast stå de också rätt bortkomna inför möjligheten att tex. i terrängen taga sig över en 

gärdesgård eller ett dike”80. Även denna mening framhäver flickans kropp som mindre 

van/kompetent till att utföra rörelser för att ta sig över hinder i skog och mark.  

I Handbok i allmän idrott för folkskolor skriver författaren att flickornas idrottsundervisning 

till stor del ej bör präglas av resultat och tävling. Istället framställs det vara viktigare att utföra 

rörelserna med god och kontrollerad stil.81 Detta stärks även i Handbok i allmän idrott för 

flickskolor då, samma författare, poängterar vikten av att flickorna utför rörelserna i 

aktiviteterna med estetik. Malmgren skriver även att om en elev är för ivrig och vill lära sig 

mer så är det viktigt att lärarinnan lugnar denna elev så hon ej blir för ansträngd.82 I boken 

som behandlar flickor/kvinnors gymnastikundervisning står det även att flickorna bör utföra 

rörelserna på ett kvinnligt sätt och detta genom att utföra rörelserna på ett mjukt sätt, genom 

frigjordhet och grace. Vilket förklaras som ”ren kvinnlighet i utförandet”83. Kvinnokroppen 

anses ej heller vara lämpad för aktiviteter som består av kraftövningar och 

uthållighetsövningar.84 

Pojkarnas kroppsliga framställning 

Till skillnad från flickans kroppsliga utförande så står det på flertalet ställen att pojkarna ej 

behöver tänka på god stil när de utför vissa aktiviteter. Ett exempel som illustrerar detta 

synsätt är vid förklarandet av aktiviteterna grenhopp och mellanhopp, för pojkar, där det står: 

”Vid dessa grenars idrottsliga utförande lägger man ej så stor vikt vid stilen, utan mäter endast 

hoppets höjd, resp. längd”.85 I förklaringar till många aktiviteter lägger författarna även 

väldigt stor vikt vid att förklara hur pojkarna på bästa sätt ska utföra momenten med bäst 

                                                 
78 Malmgren, L (1926), s. 67. 
79 Malmgren (1925), s. 16. 
80 Lilie & Malmgren (1922), s. 131. 
81 Malmgren (1925), s. 48. 
82 Malmgren, G (1926), s. 70 f. 
83 Thulin, J. G. (1923), s. 3. 
84 Malmgren, L (1926), s. 10. 
85 Lilie & Malmgren (1922) s. 107. 
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resultat och inte med bästa stil.86 I avsnittet som behandlar gymnastik i Skolidrottsboken står 

det att föräldrarna glädes och att du som pojke har nytta av att vara stark, spänstig och 

uthållig.87  

Till skillnad från flickornas kropp framställs det många gånger vara självklart att pojkarnas 

kropp kan utföra vissa aktiviteter/rörelser. Ett exempel är från Svenska pojkarnas idrottsbok – 

sommarboken där det står: ”En pojke som fyllt fjorton år och icke kan simma är ingen riktig 

pojke.”88 Detta citat visar att det fanns vissa typer av förväntningar på en pojke och vad han 

ska kunna utföra med sin kropp. I Skolidrottsboken är det inte många gånger det, under 

pojkarnas avsitt, som det står att pojkarna kan ha svårt att utföra specifika rörelser eller 

aktiviteter.89 

För att sammanfatta resultatet kring analysen av läromedel från åren 1920-1925 så framställs 

idrottens betydelse för den fysiska fostran vara väldigt viktig. Idrotten framställs ha en stor 

betydelse i de ungas utveckling och fostran och gång på gång skriver författarna till dessa 

läromedel vikten av att eleverna, genom idrotten, fostras. Den fysiska fostran framställs som 

lika viktig för både pojkar och flickor men vid flertalet gånger går det att tolka texterna som 

att det är extra viktigt att pojkar, genom idrotten, fysiskt fostras till unga, starka män som i 

framtiden är kapabla till att leda samhället.  

Resultatet visar tydligt att flickor och pojkar förväntades utföra olika aktiviteter på olika sätt. 

Många aktiviteter skulle även anpassas för flickorna och de framställs som mindre kapabla till 

samt ovana att utföra vissa typer av rörelser som aktiviteten/idrotten innehar. Att flickor och 

pojkars aktiviteter beskrivs på så olika sätt och att flickor förväntas utföra lättare rörelser och 

aktiviteter än pojkar ges många gånger ingen förklaring till utan detta framställs som en 

självklarhet. De flesta aktiviteter som det ges en beskrivning av följer samma mönster, alltså 

det ges en typ av beskrivning för flickorna och en annan för pojkarna. Pojkarnas beskrivning 

är den som många gånger framställs som det normativa. En aktivitet som beskrivs både för 

flickor och pojkar är simning. Simningen beskrivs inte på olika sätt för könen utan i den 

boken som behandlar både flickornas och pojkarnas undervisning så är det ett gemensamt 

avsnitt när det kommer till simning.   

                                                 
86 Lilie & Mamgren (1922), s. 70–108.  
87 Uggla & Uggla (1922), s. 17. 
88 Uggla & Uggla (1922), s. 55. 
89 Uggla & Uggla (1922), s. 60–120.  
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Som tidigare nämn beskrivs flickor och pojkar inte kapabla till att utföra samma aktiviteter på 

liknande sätt. Kvinnokroppen framställs därigenom som mindre kapabel till samt ovan att 

utföra samma rörelser som manskroppen. Flertalet gånger påvisas det att flickorna ej är vana 

att röra sig ute i skog och mark vilket bidrar till att de har svårt att utför vissa rörelser. 

Läromedel från åren 1946–1956 

Fysisk fostran 

I Anvisningar för undervisningen i gymnastik med lek och idrott för de högre läroanstalterna 

(1946) beskriver man tydligt att ämnet har ett fostrande värde där undervisningen behöver 

bedrivas efter riktlinjer och lärarens bestämda hand. Ämnet ska leda till högre fysisk förmåga 

hos eleverna där styrka, kondition och rörelse ska bidra till en god hållning och ett vackrare 

rörelsemönster. Den fysiska fostran ska även bidra till karaktärsdrag så som självdisciplin, 

mod och målmedvetenhet.90 Ämnet ser man även som ett medel i folkhälsans tjänst där 

fostran i bättre hygien ska vara positivt för samhället. Att tvätta sig eller bada en gång i 

veckan är eftersträvbart.91 

I läroboken Fysisk fostran, studieplan i gymnastik, lek och idrott för enhetsskolan (1952) blir 

det tydligt att ämnet inte enbart ska bidra med fysisk aktivitet utan även en slags fostran 

genom ämnets innehåll. Författaren Olle Halldén (dåvarande lärare i gymnastik vid 

Gymnastiska centralinstitutet) menar i inledande kapitel att den föråldrade dualistiska synen 

på det fysiologiska och psykologiska som två separata delar måste ta en ny vändning och 

menar att man ska se på kroppen och anden som en helhet för att fostra harmoniska 

ungdomar.92 Följande citat tydliggör hans önskan med ämnet samt lärarens uppgift. 

Utgår man från olika kroppsövningarnas egenvärden, från helhetsuppfattningen av människan, 

från de individuella olikheterna och från nödvändigheten att utveckla den sociala människan, 

måste undervisningsmetoder och övningsformer rättas därefter.93 

Här bli det tydligt att helhetsuppfattningen om individen är viktig. Läraren ska även anpassa 

undervisningen efter individuella skillnader och att individen ska utvecklas i sociala 

sammanhang genom undervisningen. Fortsättningsvis framträder att man ser på den fysiska 

fostran som en tillgång för det fortsatta livet ur flera olika synpunkter. Ur ett 

samhällsperspektiv ska skolämnet bidra till att fler ungdomar aktiverar sig i föreningslivets 

                                                 
90 Kungliga skolöverstyrelsen (1946), Anvisningar för undervisningen i gymnastik med lek och idrott för de 

högre läroanstalterna, del I, s. 5 f. 
91 Kungliga skolöverstyrelsen (1946), s. 87. 
92 Halldén, Olle (1952), Fysisk fostran, studieplan i gymnastik med lek och idrott, s. 5 f. 
93 Halldén (1952), s. 6. 
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idrotter samt att en aktiv kropp är en hälsosammare kropp som inte belastar samhället med 

ohälsa. Det blir också tydligt att den fysiska mannen har tappat prestige i förhållande till den 

intellektuella mannen då man tidigare antyder att under politiska svårigheter var den fysiska 

mannen samhällets största tillgång. Vidare framhäver man istället på en individuell nivå, den 

positiva sociala effekten av att vara fysiskt aktiv i grupp men även att fysisk aktivitet bidrar 

till självrespekt, välbehag och avkoppling från det ”intellektuella arbetet” (teoretiska ämnen 

och arbeten som kräver mer huvudarbete än fysiskt arbete). Under denna period börjar 

tävlingsidrotten bli stor och en av skolans uppgifter bör även vara att fostra tävlingsidrottare 

men även goda objektiva tävlingsåskådare.94 

Den fysiska fostran inom skolans ramar ska även bygga på pedagogiska grunder. 

Undervisningen ska anpassas efter ålder, färdigheter och fysiologiska skillnader mellan 

könen. För de små barnen är motoriska färdigheter genom leken som ska stå i fokus. För de 

äldre barnen blir det större krav på regler och fysiska färdigheter men även lagandan och 

samarbetet ska stå i fokus i större utsträckning.95 Följande citat visar hur de olika faktorerna 

bör vägas in. 

Valet av övningar dikteras alltid av olika faktorer, men en faktor av stor betydelse är under alla 

förhållanden skolbarnets inre mognad. Att försöka låta förstaklassare spela fotboll vore därför lika 

olämpligt som att servera pojkar på mellanstadiet en ”tjejlek” eller att kräva ett formrent 

gymnastiskt arbete av ännu icke ”motoriskt mogna” elever.96 

Alltså läraren ska ta hänsyn till både psykologiska och fysiologiska skillnader i 

undervisningen men även könens socialt konstruerade intressen.  

Slutligen blir det tydligt att ämnets uppgift är att fostra harmoniska ungdomar både andligt 

och kroppsligt men att det även framgår att ämnet inte är ett examensämne. Gymnastik med 

lek och idrott ska bidra med rekreation från de teoretiska koncentrationskrävande ämnena.97 

Samtidigt visar Halldén att det bör finnas en teoretisk del i ämnet som syftar till dels teori i 

aktiviteternas utformande och regelsystem men även teoretiska kunskaper i kroppens funktion 

(muskler, hjärta, lungor med mera). Även näringsfysiologi bör finnas med i undervisningen 

för att eleverna ska förstå förhållandet mellan mat och aktivitet. Ledarkunskaper är också 

önskvärt där man uppmuntrar eleverna till att arrangera evenemang och tävlingar. För de äldre 

                                                 
94 Halldén (1952), s. 7 f. 
95 Halldén (1952), s.10. 
96 Halldén (1952), s. 11. 
97 Halldén (1952), s. 11 f. 
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flickorna menar Halldén att lära yngre elever sånglekar kan vara ett steg mot ledarskap och 

ansvarstagande.98  

Aktivitet 

Gymnastik 

I läroboken Fysisk fostran, studieplan i gymnastik lek och idrott uppmärksammar man att 

gymnastiken har tagit en ny riktning och att den tidigare gymnastiken med sina geometriska 

strikta rörelser i banor känns föråldrad. Istället ska man sträva mot rytmisk rörelsefrihet och 

en blandning mellan avspänning och muskelkraft i olika rörelser. Redskapsgymnastiken ska 

leda till koordination och styrka och den fristående gymnastiken med sina rytmiska inslag får 

gärna utföras med musikaliska inslag. Den fristående gymnastiken med musikaliska inslag 

ska speciellt utföras för flickor.99 Följande citat beskriver värdet och syftet med aktiviteten för 

flickorna. 

Flickor bör få sin uppmärksamhet riktad på värdet av att kunna röra sig vackert och med god 

hållning. Här kan gymnastiken bidraga med en viss estetisk fostran. Att gå stå och sitta vackert, 

att över huvud taget röra sig vackert bör eftersträvas i flickornas gymnastik.100 

Läroboken Handbok i gymnastik, lek och idrott för folkskolans lärare, del 1 Gymnastik (1950) 

är en bok för endast just delen gymnastik i ämnet framtagen av flera sakkunniga 

gymnastikdirektörer och folkskollärare under perioden. Boken är uppdelad i väldigt 

detaljerade dagövningsprogram i gymnastik för folkskolan. För flickor och pojkar i årskurs 8 

ska gymnastiken för båda könen leda till både styrka och koordination och flera av 

övningarna är likartade. Trots detta kan man tydligt utläsa att flickorna har flera övningar som 

ska bidra till smidighet och pojkarna har fler övningar där styrka och svåra hopp är 

eftersträvbart. I läroboken Anvisningar för undervisningen i gymnastik med lek och idrott vid 

folkhögskolorna (1947) går det att utläsa att flickorna och pojkarna många gånger kan göra 

liknade övningar i gymnastiken men att uttrycken ska vara olika. Pojkarna ska betona den 

manliga precisionen och kraften och flickorna ska uttrycka smidighet och mjukhet.101 Efter 

dagövningarna i gymnastik är utförda rekommenderas även någon avslutande lek. För 

pojkarna är det vanligt med tävlings- och prestationsmoment så som bollspel eller stafett. För 

flickorna är det inte heller helt ovanligt med bollspel men detta kompletteras alltid med någon 

                                                 
98 Halldén (1952), s. 28 ff. 
99 Halldén (1952), s. 15 f. 
100 Halldén (1952), s. 17. 
101 Kungliga skolöverstyrelsen (1947), Anvisningar för undervisningen i gymnastik med lek och idrott vid 

folkskolorna, s. 22 f. 
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sånglek eller folkdans med rytmiska inslag vilket inte går att finna för pojkarnas 

instruktioner.102 Halldén i sin lärobok bekräftar detta med att uttrycka sig enligt följande ”Vad 

tävling och tävlingsidrotten är för den manliga ungdomen, det är rytmiken, folkdansen och 

dansen för flickorna”.103 Denna norm går även att hitta i läromedel för de högre 

läroanstalterna där man menar att sånglekar, folkvise- och folkdanser är aktiviteter som mest 

uppskattas och roar flickor och är ett viktigt inslag i flickornas undervisning. Det blir dock 

tydligt att aktiviteten inte enbart är till för att roa flickorna utan att det även ska låta 

vackert.104 ”Läraren bör uppmärksamma, att sången icke utföres skrikigt, så att flickornas 

röster taga skada, ej heller under lång tid i följd”.105 Vidare blir det uppenbart att den 

fristående gymnastiken med tillhörande redskap så som boll, käglor, band och hopprep ska 

vara en stor del av undervisningen för flickor från och med årkurs sju där man inte alls 

nämner pojkarna och man får förmoda att denna aktivitet inom gymnastiken endast utfördes 

av flickorna. För pojkarna syftar man till att gymnastiken främst ska vara styrkeutvecklade 

med väl anpassade övningar och redskap.106 

Gymnastiken tar en stor del av undervisningen under perioden och det är tydligt att man 

anpassar aktiviteten utifrån ålder men framförallt efter kön när barnen kommer upp i tonåren. 

Flickornas undervisning syftar till både kondition och koordinationen men framförallt mot ett 

mer önskvärt estetiskt uttryck där den fristående gymnastiken med redskap eller rytmiska 

inslag med musik ska syfta till estetisk, god hållning och att föra sig vackert. Läroböckerna 

menar även att flickorna har ett naturligt intresse för dessa aktiviteter och därför ska de 

bedrivas. Pojkarnas gymnastik blir mer våghalsig med svåra hopp och styrkebetonad samt att 

de avslutande lekarna hela tiden syftar till tävling och prestationsmoment för att utveckla den 

tävlingslystna och starka pojken. 

Idrott 

Olika idrottsgrenar över lag för både pojkar och flickor ska utvecklas och uppmuntras i de 

högre åldrarna menar Halldén i sin lärobok. Samtidigt nämner han att det är främst pojkarna 

som ska utveckla goda resultat i de olika idrotterna och att det är arbetet mot resultaten som 

intresserar pojkarna. För flickorna ska idrottsliga prestationer även uppmuntras men avslutar 

                                                 
102 Kungliga skolöverstyrelsen (1950), Handbok i gymnastik, lek och idrott för folkskolans lärare, del 1 

gymnastik, s. 121–197. 
103 Halldén (1952), s. 26. 
104 Kungliga skolöverstyrelsen (1946) s. 30. 
105 Kungliga skolöverstyrelsen (1946), s. 72. 
106 Halldén s. 70. 
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sitt resonemang med att tydligt understryka att flickorna har begränsade fysiska möjligheter 

till att utföra idrottsgrenar och måste anpassas därefter.107  

Inom idrott ingår Friidrott. I folkskolans läromedel är grenarna i friidrott snarlika för båda 

könen. Man kan dock se vissa anpassningar. Kulstötning är endast en gren för pojkarna och 

flickorna får istället kasta slungboll, en slags lättare variant av släggkastning.108 

Trekampstävling i friidrott individuellt uppmuntras för båda könen samtidigt som det är 

viktigt att flickor och pojkar tävlar för sig. Aktiviteten går även att utföras i lagtävlingar där 

både pojkar och flickor tillsammans kan representera ett lag.109 I läromedlet för läroverken 

skiljer sig dock friidrottsgrenarna åt i flera avseenden. I de högre åldrarna får pojkarna börja 

med stavhopp, diskuskastning, spjutkastning och terränglöpning. Flickorna ska inte utföra 

någon av de grenarna utan får hålla till godo med höjdhopp, längdhopp, kast med liten boll, 

slungboll och sprinterlopp på max 80m. Om flickorna ska springa längre rekommenderas en 

lugn takt, växelvis med gång och tillsammans med en lärare. De tunga kraftsporterna blir 

endast tillgängliga för pojkarna och flickorna behandlas med större varsamhet.110 Någon 

närmare förklaring till varför flickorna utesluts ur kraftsporterna i friidrott går inte att finna i 

texten. 

I handboken i gymnastik, lek och idrott, del II lek och idrott (1956) har bollspelen en självklar 

plats från och med årskurs fem och uppåt. I handboll, basketboll, vollyboll och korgboll finns 

inga skilda anvisningar för könen och instruktionerna hänvisar till både pojkar och flickor. 

Dock när det kommer till fotboll blir det tydligt att denna aktivitet endast ska utföras av 

pojkarna och det finns inte någon närmare förklaring till varför.111 Halldén i sin bok antyder 

dock att fotboll inte lämpar sig för flickor och att man i allmänhet för alla bollspel behöver ge 

flickorna tydligare instruktioner för att de ska förstå teknik och spelregler, han kopplar detta 

till att flickorna i regel inte aktiverar sig i dessa spel på fritiden i samma utsträckning som 

pojkarna och saknar den naturliga läggningen för kampen. 112 

Eftersom stora delar av året består av vintermånader blir det viktigt att vinteridrotter 

praktiseras i skolan. När det kommer till skidåkning är det mest lämpligt för flickorna att öva 

                                                 
107 Halldén (1952) s. 70. 
108 Kungliga skolöverstyrelsen (1956), Handbok i gymnastik, lek och idrott för folkskolans lärare del II, lek och 

idrott, s. 63 ff. 
109 Kungliga skolöverstyrelsen (1956), s. 66. 
110 Kungliga skolöverstyrelsen (1946), s. 74 f.  
111 Kungliga skolöverstyrelsen (1956), s. 74–97. 
112 Halldén (1952), s 19. 

 



34 

 

tekniken i längdåkning, för pojkarna i de högre åldrarna anser man att alla slags skididrotter 

går att utföras och bör uppmuntras, däribland alpina skidsporter.113 Backhoppning är en 

aktivitet som främst ska utföras av pojkar, dock menar man att även flickor kan få prova på 

denna aktivitet, men att börja i en liten backe är att föredra. Aktiviteter på is så som 

skridskoåkning, bandy, ishockey och konståkning ingår också i vinteridrotterna. 

Skridskoåkningen är viktig för båda könen, men i övriga aktiviteter på is ser man en tydlig 

uppdelning. För pojkarna är det ishockey och bandy som dominerar i en sportslig anda och för 

flickorna är det konståkning som står på programmet. Att konståkning är för flickor blir inte 

enbart tydligt över att det står för flickor, bilderna illustrerar även bara flickor som utför 

aktiviteten. Dock menar man att flickorna gärna får lära sig bandy i de äldre åren eftersom 

konståkning i regel brukar intressera flickorna mer på mellanstadiet. När de kommer till 

högstadiet och det krävs svårare övningar i konståkning brukar intresset avta och då kan 

bandy vara ett bra komplement. Konståkningen karakteriseras av balansövningar av olika slag 

med mjuka övergångar. Ishockey karakteriseras av samspel, snabba övergångar, kamp och 

målspel.114 

Idrottsgrenar kopplas tydligt samman med tävling och prestation som ett medel för att skapa 

intresse och motivation. Halldén i sin bok menar att avsluta en hård träningsperiod med en 

tävling är ett värde i sig samt att tävlingar ska bidra till ”fair play” alltså etik och moral. 

Framförallt lockas pojkarna av tävling och prestation, flickornas intresse är lägre och det kan 

bero på att flickor inte på sin fritid haft möjlighet att få prova på någon idrottsgren.115 

Samtidigt uppmuntrar man i boken lärare att försöka få flickorna att tävla vilket följande citat 

visar ”många flickor har dock en väldig lust att tävla, vilket heller inte ska förmenas dem”.116 

Avslutningsvis blir det tydligt att det finns aktiviteter som både könen ska utföra efter i stort 

sätt samma premisser. Samtidigt framkommer det att flera aktiviteter ska utföras av båda 

könen men att övningarna i aktiviteterna utformas efter könens fysiska förutsättningar eller 

önskade effekt så som gymnastiken. Sedan finns det aktiviteter som endast ska utföras av 

antingen pojkar eller flickor, ibland finns det en förklaring till varför men många gånger 

skriver man bara att aktiviteten är mest lämpad för det ena könet eller det andra könet utan en 

                                                 
113 Halldén (1952), s. 71. 
114 Kungliga skolöverstyrelsen (1956), s. 173–208.  
115 Halldén (1952), s. 22 f. 
116 Halldén (1952), s. 23 f. 
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närmare förklaring. När förklaringar fattas känns det mest troligt att man går efter gamla 

mönster och traditioner.  

Kroppen 

Den fysiska kroppen framställs som en organism som ska fostras i kroppsliga färdigheter 

genom kondition, styrka och koordination. Halldén menar i sin bok att ny forskning visar att 

flickor och pojkar har förvånansvärt lika förutsättningar rent kroppsligt i idrottssammanhang 

men skriver motsägelsefullt följande citat:  

Från att ha varit ett ganska enhetligt material och med mellanstadiet blir pojkar och flickor i 

klass 5-6 två skilda typer med kroppsliga förutsättningar för fysisk fostran. De kroppsliga 

förändringarna kräver, att pojkar och flickor får en olika fysisk träning. Flickorna i riktning mot 

ett estetiskt, rytmiskt, uttrycksfullt ideal och pojkarna mot ett mer prestationsbetonat, 

gruppanpassat-lagandeskapande ideal.117  

Intressant är här är att man påstår att de fysiska förutsättningarna driver könen åt olika håll när 

det egentligen handlar om samhällets förväntningar på de olika könsrollerna. 

Det blir tydligt i Anvisningar för undervisningen i gymnastik med lek och drott vid 

folkskolorna (1947) att puberteten i högstadiet är som en slags brytpunkt där individerna 

kategoriseras in i kön och kroppen ses som problematisk. Det är en period med kroppslig 

tillväxt och ett lynnigt humör där anpassningar måste ske. Flickor ska inte anstränga sig lika 

mycket som pojkar utan träna kroppen i smidighet och mjukhet samt undvika höga hopp och 

löpning kan då och då bytas ut mot gångarter.118 Under menstruationen krävs en viss 

försiktighet i ämnet och det är inte alls lämpligt att delta i ansträngande idrottsövningar. 

Flickorna ska även meddela sin lärare om att de menstruerar för att läraren ska kunna anpassa 

undervisningen. En god kontakt med skolläkaren under perioden är också önskvärt då starka 

smärtor och frånvaro från gymnastiken kräver ett intyg.119 Halldén menar dock att fysisk 

aktivitet är bra för att lindra smärtor vid menstruation och att det ska finnas särskilda rum där 

flickorna kan ta hand om sin hygien. Man menar även att det är puberteten som driver 

pojkarna och flickorna i högstadiet åt olika inriktningar. Den snabba kroppstillväxten hos 

pojkar gynnar uthållighets- och kraftsporter om man uppmuntrar till prestationsaktiviteter i 

olika lagsammanhang. För flickorna kan den ökade kroppsmassan bidra till mindre styrka och 

spänst samt sämre resultat. För att skapa intresse för flickorna att fortsätta motionera ska 

                                                 
117 Halldén (1952), s. 47. 
118 Kungliga skolöverstyrelsen (1947), s. 21 f. 
119 Kungliga skolöverstyrelsen (1947), s. 68. 
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prestationen tonas ner och gymnastik, bollspel samt dans få större utrymme.120 ”En väl tränad 

flickgestalt väcker ju alltid beundran” och den estetiska värderingen menar man skulle hjälpa 

flickorna att hålla motivationen uppe.121 

Innan puberteten ser man alltså på kroppen med snarlika förutsättningar. Puberteten blir den 

period då man skiljer undervisningen åt eftersom man anser att flickor och pojkar får olika 

kroppsliga förutsättningar i ämnet och att undervisningen behöver anpassas därefter. 

Intressant nog bestämmer kroppens utveckling intresseinriktning och pojkarna går mer mot 

tävling och prestation. Flickorna behandlas med mer varsamhet samt att prestationen tonas ner 

för att öka motivationen och det estetiska kroppsliga samhällsidealet framhävs mer i 

aktiviteten. 

Sammanfattningsvis blir det tydligt att ämnet Gymnastik med lek och idrott syftar till en slags 

fysisk fostran. Denna fysiska fostran framställs som positiv för eleverna på flera plan så som 

fysiskt, psykiskt och i sociala sammanhang. På det fysiska planet ska kroppen härdas och 

uppmuntras till fysisk aktivitet som ska leda till en frisk och stark kropp som inte ska belasta 

samhället utan gynna folkhälsan. Resultatet visar även att eleverna ska utvecklas psykiskt och 

eftersträva för både flickor och pojkar vissa uppskattade karaktärsdrag så som ledarskap, 

självdisciplin och målmedvetenhet. Halldén visar ett visst nytänkande i undervisningen när 

han pratar om att läraren ska utveckla individen samt ta hänsyn till individens olika 

förutsättningar. Dock blir detta ganska motsägelsefullt när han en bit in i boken nämner att 

undervisningen måste anpassas efter könens skilda fysiska och psykiska möjligheter. Det blir 

här tydligt att han pratar om individen i könet och inte individen oberoende av kön. Det blir 

även tydligt att ämnets legitimitet ha förskjutits eftersom den fysiska mannens prestige (inte 

kvinnan) som var hög under politiskt svåra förhållanden har sjunkit. Den intellektuella 

mannens värde har ökat och ämnet ska nu vara som en slags rekreation från de teoretiska 

ämnena i skolan eller det stillasittande arbetet.  Vidare ska ämnet uppmuntra till att eleverna 

aktivt deltar eller intresserar sig för föreningslivet samt utvecklar kvalitéer inom ledarskap. 

Mannen som norm blir tydlig eftersom Halldén ger förslag inom vilket område flickorna kan 

utveckla bra ledarskap och menar att sångstunder med de yngre barnen är en passande 

aktivitet. 

                                                 
120 Halldén (1952), s. 67 f. 
121 Halldén (1952), s. 68. 
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Upp till en viss ålder utför pojkar och flickor i stort sätt samma aktiviteter. Från och med 

årskurs 5-6 börjar man skilja på undervisningen antingen genom att vissa aktiviteter är endast 

till för pojkar (t.ex. fotboll) eller för flickor (t.ex. konståkning). Ett annat sätt är att könen 

utför samma aktiviteter men att anpassningar görs utifrån könens fysiska förutsättningar, 

konstruerade intressen eller önskade ideal. I de aktiviteter man tydligt kan se skillnader går 

flickorna mot ett estetiskt vackert ideal och pojkarna mot mod, kraft och prestation. Samtidigt 

finns det aktiviteter där läroböckerna helt enkelt bara nämner att det är för antingen flickor 

eller pojkar och att en förklaring till varför uteblir.  

Kroppen ser man på som en organism som ska tränas till god fysisk genom de olika 

aktiviteterna. När puberteten inträffar börjar kroppen få en könstillhörighet och 

framställningen av flickor och pojkar går isär. Puberteten är en period med både fysiska och 

psykiska förändringar och aktiviteterna ska anpassas därefter. Den fysiska förändringen driver 

könen åt olika håll inom ämnet. Pojkarnas muskulära kroppstillväxt framställs som en positiv 

utveckling medan flickornas kroppsliga framställning ses mer som en problematik och 

behöver många gånger behandlas med varsamhet.  

Diskussion 

Denna diskussion är uppdelad i tre delar. Den första delen behandlar det analyserade 

källmaterialet mellan åren 1920–1926 och denna diskussionsdel är författad av Sara Grundel. 

Den andra diskussionsdelen är skriven av Sofia Gustafsson och behandlar analysen av 

läromedel mellan åren 1946–1956. Den slutgiltiga och allmänna diskussionsdelen är en 

komparativ del som behandlar båda analysdelarna, denna del är författad av både Sara och 

Sofia. 

Diskussion kring analys av läromedel från 1920–1926 

Nedanstående diskussion behandlar analyserandet av läromedel från åren 1920–1926. 

Resultatet av det analyserade källmaterialet kommer att diskuteras i relation till den tidigare 

forskningen samt Yvonne Hirdmans teori om genussystemet och den manliga normen. Något 

som kan ses som viktigt att belysa är att vi ej är medvetna om i vilken stor utsträckning dessa 

läromedel präglade undervisningen. Då källmaterialet från 1920-talet består av sju stycken 

läromedel går det dock att anta att dessa speglar det dåtida samhället på ett någorlunda sätt 

och därmed dess undervisning. I denna uppsats analyseras källmaterialet genom en kvalitativ 

textanalys. Vi har även valt att tolka materialet utifrån en dimission där textens innehåll sätts i 

relation till rådande samhälle och dess normer. Därav kommer resultatet även att diskuteras i 
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förhållande till det dåtida samhället och dess stereotypa könsmönster. Diskussionsdelen 

kommer att delas upp i två delar. En del som behandlar resultatet från temat kring den fysiska 

fostran och en del som behandlar de tematiska delarna aktivitet och kroppen. Anledningen till 

att aktivitet och kroppen diskuteras under samma del beror på att dessa teman och 

diskussionen kring resultatet av dessa många gånger går ihop i varandra.  

Fysisk fostran 

Det granskade källmaterialet framhäver idrottens betydelse för den fysiska fostran. Då detta 

kan utläsas i alla de analyserade böckerna går det att tolka det som att detta skulle kunna vara 

en samhällssyn som präglade denna tid. Den fysiska fostran framställs som viktig för båda 

könen och till exempel skulle flickorna fysisk fostras till en kroppslig härdad, viljestark och 

karaktärsfast ungdom som i sin tur skulle bidra till utvecklandet av ökad kraft, hälsa och 

levnadslust. Flera av dessa ovanstående beskrivna kroppsliga förmågor för flickorna är 

förmågor/egenskaper som många gånger förknippas med stereotypa manliga könsmönster. I 

bakgrunden till denna uppsats framhävs det genom Susanna Hedenborg och Lars Kvarnström 

att mannen under denna period kopplades till bland annat styrka medan kvinnan förknippades 

med passivitet och svaghet. Under den tidigare forskningen beskrivs forskning kring 

genussamhället under denna period och där påvisas det, genom Jens Ljunggrens forskning, att 

männen genom idrotten skulle fostras och utveckla kraft och styrka. I detta avseende 

överensstämmer resultatet i denna uppsats ej med Ljunggrens resultat då det i läromedlen från 

1920-talet går att utläsa att flickorna skulle fysiskt fostras till vad Ljunggren förklarar som 

stereotypa manliga könsmönster. Att källmaterialet i denna uppsats inte förstärker stereotypa 

könsmönster och inte utmålar mannen som norm i alla lägen går dock i samma riktning som 

viss tidigare forskning av läromedel. Både C-uppsats skriven av Björn Nilsson och Marcus 

Flood samt Angerd Eilards avhandling påvisar att det går att utläsa stereotypa könsmönster 

och den manliga normen i läromedel både inom ämnet idrott och hälsa samt svenska. De 

påvisar dock att de läromedel de analyserat inte alltid följer stereotypa könsmönster, utan att 

författarna många gånger försökt arbeta med att motverka de stereotypa könsmönstren. Då de 

läromedel jag analyserat är skrivna för cirka 100 år sedan och genusdebatten då ej var så 

utvecklad går det att vara ytterst tveksam till att författarna till dessa läromedel aktivt försökte 

motverka stereotypa könsmönster. Dock kan jag efter analyserandet av dessa läromedel och 

genom ovanstående resonemang påvisa att dessa läromedel inte alltid förstärkte stereotypa 

könsmönster. Den fysiska fostran framställs vara viktig för både pojkar och flickor och många 

gånger beskrivs den fysiska fostran på liknande sätt för de bägge könen. Ibland framhäver 

avsnitten kring fysisk fostran i läromedlen inte pojkar eller flickor utan verkar rikta sig till 
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bägge två. Trots detta så framställs det, i vissa läromedel, extra viktigt att pojkar fostras till 

unga starka män som är kapabla till att leda samhället. Detta överensstämmer med Ljunggrens 

resultat som visar att mannen, genom idrotten, skulle fostras till att klara det politiska livet 

och arbetslivet medan kvinnan skulle ta hand om hemmet. Att det är just pojkar som skulle 

fostras till att kunna leda samhället framåt visar på en tydlig manlig normativitet där mannen 

utmålas som den starka individen som är kapabel till att verka i samhället och bidra till dess 

vidareutveckling. 

Resultatet kring den fysiska fostran går också i linje med Jens Ljunggrens resultat när det 

kommer till Linggymnastiken och att den hade en stor betydelse för den fysiska fostran under 

1800-talet. Analyserandet av läromedel från 1920-tal visar att förmodligen var så även fallet 

med idrotten under denna period. I näst intill alla de granskade läromedlen poängteras 

idrottens betydelse av den fysiska fostran i samhället och många gånger beskrivs idrotten som 

en arena som har ansvaren för den samhälleliga fysiska fostran. 

Sammanfattningsvis så är isärhållandet av könen inte lika tydlig i beskrivandet av den fysiska 

fostran som det är i de andra två tematiska delarna. Många gånger beskrivs fickor och pojkar 

under samma del och det bidrar till att det inte görs någon stor skillnad på flickor och pojkar. 

Att isärhållandet av pojkar och flickor inte är jättemarkant bidrar till att det inte heller uppstår 

en tydlig manlig norm i alla lägen. De båda könen behandlas under lika förutsättningar och 

flickor beskrivs även ur stereotypa ”manliga” könsmönster. Dock är det viktigt att poängtera 

att författarna ändå ibland särskiljer på könen och på vilket sätt de fysiskt bör fostras genom 

idrotten. 

Aktivitet och kroppen 

Vid analyserandet av aktiviteterna framstår det som att normen i dessa böcker är att flickor 

och pojkar ej bör utföra samma aktiviteter. Om samma aktiviteter rekommenderas för både 

flickor och pojkar så beskrivs utförandet många gånger på olika sätt för de två könen. Det ges 

nästan aldrig någon förklaring till detta men när en förklaring ges så pekar den på att flickor ej 

är vana att vara ute i det fria och röra på sig vilket lett till att de ej innehar grovmotoriska 

grundformer så som hoppa och springa och därav bör aktiviteterna anpassas efter flickorna. 

Att könen framställs på dessa sätt skulle kunna vara en följd av en dåtida samhällelig norm. 

En norm som sa att pojkarna var de som var ute och lekte i skog och mark medans flickorna 

var hemma och sysselsatte sig inom hemmets fyra väggar, vilket i sin tur bidrog till att det 

förutsattes att pojkarna blev bättre rustade rent motoriskt. Detta resonemang går i så fall i linje 

med Jens Ljunggrens forskningsresultat som visar på att normen i samhället under denna 
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period var att kvinnan skulle vara kopplad till hushållet medan mannen skulle vara ute och 

arbeta. Manskroppen framställs alltså många gånger vara den kropp som är funktionell och 

kapabel till att utföra många olika typer av aktiviteter och rörelser. Detta resultat liknar Karin 

Grahns forskningresultat som visade på att manskroppen många gånger framställs som den 

funktionella och normativa idrottskroppen. 

Några av de granskade läromedlen behandlar enbart undervisning för ett av könen medan 

några behandlar undervisning för både pojkar och flickor. De läromedel som behandlar både 

flickor och pojkars undervisning är alltid uppdelade i olika delar, en del som behandlar 

flickornas undervisning och en del som behandlar pojkarnas. Isärhållningen av de båda könen 

är alltså väldigt tydlig. Yvonne Hirdman menar att genom genussystemet så konstrueras den 

manliga normen genom just isärhållandet. Isärhållandet och den manliga normen framträder 

många gånger väldigt tydligt i det granskade källmaterialet från 1920-talet. Till exempel vid 

beskrivandet av olika aktiviteter så börjar författaren många gånger med att beskriva 

pojkarnas aktiviteter i undervisningen för att sedan hänvisa till flickornas aktivitet. Vissa 

gånger står det om en aktivitet och i slutet av beskrivningen skriver författaren ”detta kan 

även utföras av flickor” eller ”detta lämpar sig inte för flickor”. Detta sätt att skriva isärhåller 

könen och mannen, i detta fallet pojken, framhävs som det normativa och flickan kommer 

därefter. Om författarna istället hade skrivit om en aktivitet utan att nämna någon av könen så 

hade framställningen från början inkluderat alla och inget isärhållande hade skett och därmed 

målas mannen inte direkt upp som det normativa. Detta sker i Skolidrottsboken vid 

beskrivandet av lekar, simning och aktiviteter i skog och mark. Vid behandlandet av dessa 

aktiviteter skiljs det ej på pojkar och flickor vilket bidrar till att ingen isärhållning av könen 

sker. Detta leder till att det inte skapas någon norm bland könen då aktiviteterna inkluderar 

alla.  

I den tidigare forskningen beskrivs även Martin Börjesson och Nicolina Wikströms resultat 

från deras C-uppsats som visar att mannen framställs oftare än kvinnan i läroböcker från 

ämnet idrott och hälsa. Kvinnan framställs också som onormal i förhållande till mannen. Då 

detta är en kvalitativ textanalys har det ej skett någon uträkning på hur många gånger mannen 

och kvinnan nämns men resultatet från den kvalitativa text analysen visar att det i några 

läroböcker beskrivs fler aktiviteter för pojkarna än för flickorna. Detta leder till att pojkarna 

ges mer utrymme i läromedlen. Att kvinnan framställs som onormal i förhållande till mannen 

går också att utläsa i mitt analyserade källmaterial. Kvinnokroppen beskrivs som ovan nämnt 

mindre kapabel till att utföra olika aktiviteter samt beskrivs många gånger efter mannen. Detta 
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bidrar till att mannen utmålas som det normala och kvinnan blir därmed den som inte följer 

normen, alltså det onormala i förhållande till mannen. Om författarna hade börjat att beskriva 

kvinnan, hennes kroppsliga förmågor och vilka aktiviteter hon rekommenderades att utföra, 

och sedan refererade till mannen hade kvinnan och hennes kropp målats ut som det normativa 

och mannen därefter.  

I de granskade läromedlen framställs det vara viktigt att flickor utför rörelser med estetik och 

god och kontrollerad stil. Större vikt bör ej läggas på resultat och tävling. För pojkarna 

framhävs det ej vara lika viktigt att tänka på stilen utan vid deras aktiviteter bör fokus ligga på 

kraft och styrka. Detta resultat stämmer överens med Ljunggrens resultat som visar på att 

manlighet under denna period förknippades med styrka och kraft. 

För att sammanfatta ovanstående diskussionsdel så isärhålls mannen och kvinnan, flickan och 

pojken i stora delar av det analyserade källmaterialet. Då det vid denna tidpunkt rådde 

särundervisning i ämnet kan detta ses som något som ej är så överraskande. Genom 

isärhållandet framställs könen på olika sätt och mannen framställs många gånger som det 

normativa, vilket bidrar till att kvinnan kommer därefter. Typiska beskrivningar av det 

manliga och mannen i läromedlen är att han har förmågan att utföra många olika aktiviteter på 

många olika sätt. Resultat sätts i fokus och han ska genom idrotten fostras till att kunna föra 

det svenska samhället vidare. Kvinnan framställs däremot vara mindre kapabel till att utföra 

vissa aktiviteter och rörelser och det som beskrivs vara typiskt kvinnligt är att kvinnan är 

kopplad till hemmet och förknippas med estetik, svaghet och ovana att röra på sig. Som det i 

analysen samt diskussionsdelen ovan förekommer avvikelser från de stereotypa könsmönstren 

där till exempel kvinnor beskrivs genom stereotypa manliga könsmönster.  

Resultatet i denna del av uppsatsen överensstämmer till stor del med resultat från tidigare 

forskning. Det är enbart vissa avvikelser. Denna uppsats undersöker även läromedel i ämnet 

gymnastik med lek och idrott under 1920-talet vilket är, vad vi kan se, ett ganska outforskat 

forskningsområde. Trots att vi ej är medvetna om i vilken stor grad dessa läromedel användes 

ger resultatet från denna C-uppsats förhoppningsvis mer kunskap inom ämnet och förståelse 

för vad som präglade undervisningen.  

Diskussion kring analys av läromedel från 1947–1956. 

Samhället under perioden präglas av en viss genusordning i och med folkhemsbygget. Som 

bakgrunden visar utmanade kvinnorna könstereotypa normer inom både arbetslivet när 

kvinnorna fick större tillträde till arbetsmarknadens arenor, politiken i och med att kvinnorna 
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blev röstberättigade och valbara till politiska positioner. Perioden kännetecknas även av 

idrottens framväxt främst för pojkar och män. Det bildades även kvinnogrupper som 

intresserade sig för idrott i olika former men denna aktivitet sågs oftast som en sämre variant 

av den manliga idrotten. Äldre traditioner och mönster om könens skillnader, förutsättningar 

och hierarkier visade sig vara seglivade. Under perioden var den idealiska kärnfamiljen med 

mannen som den starke försörjaren och kvinnan som moder och hemmafru en stark norm 

även om det inte alltid gick att leva upp till. Skolan var inte bara en plats där ämnenas olika 

faktakunskaper skulle läras, utan även en plats där eleverna skulle fostras och förberedas inför 

samhällets förväntningar, normer och ideal. Vidare visar forskningen att läroböcker många 

gånger kan fungera som en normproducent av det samtida samhällets dåvarande värderingar 

inom flera områden så som genus vilket denna diskussion syftar till. Det är dock viktigt att 

komma ihåg att även om läroböckerna visar på vissa könstereotypa mönster om vad som 

ansågs vara kvinnligt eller manligt kan vi inte helt säkert veta hur mycket av detta som 

förmedlades eller påverkade den praktiska undervisningen. I denna diskussion kan vi endast 

utgå från läroböckernas framställning och förmedling. I följande diskussion kommer resultatet 

att placeras in i förhållande till tidigare forskning, Hirdmans genusteori samt Widmans tredje 

dimension som syftar till att placera in resultatet i förhållande till det rådande samhället. 

Diskussionsdelen kommer att följa den tematiska indelningen som resultatet strukturerades 

efter för att skapa en fortsatt röd tråd. 

Fysisk fostran 

Alla läroböcker som ligger till grund för analysen visar på något sätt sina tankar kring ämnets 

syfte och benämner det ofta som fysik fostran. Denna fysiska fostran ska inte enbart leda till 

en stark och hälsosam kropp ur ett folkhälsoperspektiv utan syftar även till psykisk hälsa och 

utveckling inom sociala sammanhang på en samhällsnivå. Halldén i sin lärobok framhåller 

individen som viktig och att läraren ska utforma undervisningen utifrån individuella 

förutsättningar och i stora delar av den fysiska fostran går det inte att utläsa någon skillnad för 

könen. Halldéns inledande kapitel där han framhäver individens möjligheter känns på så sätt 

väldigt modern. Samtidigt förstår man lite längre in i läroboken att individen har en 

könstillhörighet och att utvecklingen ska ske till viss del inom ramen av könet, vilket betyder 

att undervisningen skulle bedrivas utifrån könens olikheter och fysiska förutsättningar. 

Mannen som norm i den fysiska fostran visar sig i Halldéns bok bland annat under ledarskap 

där han menar att arrangera evenemang och tävlingar kan bidra till goda 

ledarskapsegenskaper samtidigt som han skriver ut var flickor kan få dessa kunskaper, bland 
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annat genom sånglekar med yngre barn. Genom att skriva ut vad flickor ska göra betyder det 

indirekt att pojkarna berörs av det förstnämnda och normerande och hirdmans teori mannen 

som norm förstärks härmed. Just detta exempel går även att koppla till Rydström & Tjeder i 

bakgrunden och samhällets förväntningar på flickor som mödrar när ledarskapsexemplet är 

kopplat till barn och männens mer prestationsinriktade ledarskap blir användbart i arbetslivets 

konkurrens.  

Aktivitet 

Under perioden är ämnet uppdelat i aktiviteterna gymnastik, lek och idrott. Olofssons studie 

visar att den frivilliga gymnastik- och idrottsrörelsens upplägg med flickor och pojkar för sig, 

många gånger även speglade skolans upplägg för undervisningen. Resultatet visar att 

undervisningen delas efter könen runt årskurs 5-6. Hirdmans teori om isärhållandet handlar 

just om att uppdelning skapar olikhet och en könssegregering som driver pojkar och flickor åt 

olika håll på grund av samhällets krav och förväntningar. Denna tes blir väldigt tydlig i några 

av aktiviteterna och i andra inte.  

Gymnastiken är en av aktiviteterna där Hirdmans tes kring isärhållandet blir väldigt tydlig. 

Gymnastiken bär på en lång tradition både i och utanför skolan. Linggymnastikens starka 

tradition inom skolan tar till viss del en ny vändning och man frångår de strikta systematiska 

rörelserna. Gymnastiken ska syfta till likartade fysiska strävanden rent kroppsmässigt för både 

flickor och pojkar i unga år. När undervisningen separeras i tonåren får aktiviteten en ny 

karaktär främst för flickorna och detta menar Halldén från resultatet grundar sig i både fysiska 

förutsättningar och könens olika intressen. Logiken kring isärhållandet mellan könen som 

skapar olikhet blir här väldigt tydlig. De socialt konstruerade samhällsnormerna om vad som 

anses vara manligt respektive kvinnligt speglar många gånger gymnastikens uppbyggnad. 

Flickorna ska fostras mot det estetiska idealet och gymnastiken anpassas därefter. Dels ska 

flickorna utöva en gymnastik med rytmiska inslag, med eller utan redskap i den fristående 

gymnastiken. Mjukhet, smidighet och att röra sig vackert framställs som önskvärt i 

aktiviteten. Pojkarna fortsätter i stort sätt med den tidigare gymnastiken men bygger på med 

mer avancerade hopp och styrkeövningar. Trots att pojkarnas gymnastik har moderniseras kan 

man fortfarande se de gamla mansidealen som Jens Ljunggrens avhandling om 

Linggymnastiken visade, där styrka, kraft och mod var egenskaper som beundrades men även 

nödvändiga under krigstider. Detta går även att koppla till Ingrid Fredriksson studie som 

visade att föråldrade stereotyper lever kvar i läromedel som inte går hand i hand med 

samhällets utveckling. Resultatet visar alltså en viss modernisering för pojkarna i gymnastik 
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samtidigt som läroböckerna fortsätter att förmedla ett föråldrat mansideal. Fortsättningsvis 

visar resultatet att de avslutande lekarna efter gymnastiken går även till viss del i olika banor. 

Båda könen kan utföra bollaktiviteter men för flickorna tillskrivs även sånglekar där Halldén 

menar att sång- och danslekar har samma värde för flickorna som tävling- och prestation har 

för pojkarna. Jag har svårt att se att denna uppdelning helt bygger på könens olika intressen 

och fysiska förutsättningar. Istället kopplar jag ovanstående resultat till genussystemets 

uppbyggnad som menar att män och kvinnor många gånger dras till olika arbeten, 

utbildningar eller fritidssysslor men att detta beror på att samhället har olika 

förväntningar/krav på kvinnor respektive män och att dessa förväntningar påverkar individens 

val eller som i detta fall skolämnets innehåll och utformning. 

Resultatet visar att i Halldéns lärobok om fysisk fostran uppmuntras olika idrottsaktiviteter för 

båda könen. Det framgår dock att pojkarnas intresse mot goda resultat är en stor drivkraft men 

understryker att flickorna inte har samma fysiska förutsättningar vilket begränsar dem till att 

utföra alla idrottsaktiviteter. I läroboken för folkskolan där man beskriver aktiviteten friidrott 

går det inte att urskilja några större skillnader mellan könen. Denna skillnad blir dock 

tydligare i läroboken för läroverken där aktiviteten beskrivs. Pojkarna får utföra alla grenarna 

medan flickornas idrottande anpassas eller modifieras.  Flickorna utesluts ifrån flera 

kastgrenar och alltför avancerade hopp så som stavhopp samt att man rekommenderar inte 

längre löpning än 80 m. Pojkarna får utföra terränglopp, ska flickorna springa längre distanser 

ska detta vara tillsammans med en lärare och i lugn takt. Mannen som norm blir väldigt tydlig 

när pojkarna helt enkelt ska utgå ifrån aktivitetens helhet men man modifierar den för 

flickorna. Hirdman menar att flickorna många gånger framställs som underlägsna vilket 

ovanstående resultat visar genom att man anser att flickorna är mindre benägna att kunna 

utföra aktiviteterna i sin helhet. 

Detta sätt att modifiera friidrotten går även att finna i andra idrotter. I skidåkningen ska 

pojkarna utföra alla skididrotter och flickorna bör koncentrera sig på tekniken i 

längdskidåkning. Backhoppning är främst för pojkarna men även flickorna kan prova på men 

rekommendationen är att börja i en liten backe. Ett annat sätt är att vissa idrotter helt utesluts 

beroende på könstillhörighet vilket syns tydligt i idrotterna på is. Skridskoåkning och bandy 

är till för båda könen men ishockey framställs som en pojksport och konståkningen framställs 

som en flicksport. Lärobokens bilder på konståkning illustrerar enbart flickor vilket förstärker 

könstereotypa normer och samtidigt går hand i hand med Maria Inés Táboas-Pais och Ana 

Rey-Cao studie som visar att bilder på enbart pojkar eller flickor kopplat till en viss idrott 



45 

 

förstärker könstereotypa normer samt att flickor oftast kopplas till estetiska individuella 

idrotter och pojkar till lagsporter. Ovanstående resonemang bekräftar den tidigare 

forskningen, samtidigt visar resultatet att flickor ska spela bandy vilket bidrar till en 

normbrytning i förhållande Maria Inés-pais och Ana Rey-Cao forskning där pojkar kopplas 

till lagsporter och flickor till individuella sporter. 

Att pojkar kopplas till lagsporter mer än flickor stämmer till viss del utifrån resultatet. 

Läroboken för folkskolan visar att många lagsporter med boll kan och ska utföras av båda 

könen men att fotboll endast är för pojkar. Varför just fotboll ska utföras enbart av pojkar 

finns ingen närmare förklaring på. Halldén i sin lärobok konstaterar dock relativt fördomsfullt 

att fotboll inte är en lämplig sport för flickor samt att flickor behöver tydligare instruktioner i 

flertalet av bollidrotterna för att förstå spelet. De saknar även den naturliga kampen i spelet. 

Att pojken är normen här blir väldigt tydligt men att flickan ses som mindre kapabel går att 

likna med Karin Grahns studie som visar att flickor ibland framställs som problematiska i 

idrottsliga sammanhang. Även Martin Börjesson och Nicolina Wikströms studie av bilder i 

läromedel kopplat till ämnet visar på att flickor många gånger framställs annorlunda och 

onormala vilket man kan likna ovanstående resultat med. Å andra sidan menar Halldén ifrån 

resultatet att detta kan bero på att flickor många gånger inte får tillgång till dessa idrotter på 

sin fritid i samma utsträckning som pojkarna.  Detta visar på en reflektion kopplat till 

samhällets normer kring varför flickorna har sämre förutsättningar i vissa idrotter. Även 

bakgrunden visar att idrottsverksamheten utanför skolan var främst en manlig arena. Tävling 

och prestation menar Halldén lockar pojkarna främst men att många flickor vill tävla och som 

han uttrycker sig ska man inte ”förmena” dem detta. Detta tyder på att tidigare var tävling och 

prestation främst för pojkarna och kanske var det inte passande för flickorna, Halldéns 

uppmuntran visar dock en uppluckring kring könstereotypa normer kring prestation genom att 

välkomna flickor i tävlingssammanhang. 

Kroppen 

Utifrån resultatet pratar man om kroppen oberoende av kön vid flertalet tillfällen att den ska 

utvecklas fysiskt inom flertalet områden till en hälsosam kropp. Halldén i sin lärobok 

uttrycker sig förvåndasvärt och menar att flickor och pojkar har likartade förutsättningar i 

många idrottssammanhang. Trots det menar han, att vid en viss ålder ändras förutsättningarna 

för pojkarna och flickorna fysiskt. Intressant nog visar resultatet att även den fysiska 

förändringen (puberteten) bidrar till olika intresseinriktningar och att den fysiska fostran bör 

gå i olika riktningar. ”Flickorna mot ett estetiskt, rytmiskt, uttrycksfullt ideal och pojkarna 
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mot ett mer prestationsbetonat, gruppanpassat-lagandeskapande ideal”.  Egenskaperna och 

idealen som framträder har ingenting med fysiska förutsättningar att göra utan visar enbart på 

att när barnen börjar utvecklas till kvinnor och män ska den fysiska fostran gå mot samhällets 

ideal. 

Puberteten framträder i resultatet som en brytpunkt där en kvinnokropp respektive manskropp 

framträder. Flickkroppen under puberteten framträder här som mer klumpigare vilket kan 

bidra till sämre resultat och brist på motivation. Kroppen bör inte heller ansträngas alltför hårt 

under menstruationen. Pojkkroppen framträder istället som en stark kropp med stor 

muskeltillväxt vilket passar bra till aktiviteter där styrka och uthållighet krävs. Flickornas 

motivation ses som problematisk och resultatet visar att motivationen för flickor att aktivera 

sig kan vara att framhäva den vackra flickkroppen och vilken beundran den väcker. Detta går 

i samma linje som Karin Grahns studie som visar att flickor i den undersökta litteraturen 

många gånger framställs som könsobjekt.  

Följande avsnitt sammanfattar diskussionen. Hirdmans teori om mannen som norm i alla 

sociala ordningar går att finna vid flera tillfällen utifrån innehållet i materialet men framförallt 

i aktiviteten där pojkarna många gånger utgör normen när man tydligt vid flertalet tillfällen 

anpassar aktiviteten till flickorna genom att ta bort, förenkla eller modifiera aktiviteten. Detta 

skapar även en hierarkisering där pojkarna utför den ”riktiga idrotten” och flickorna enbart en 

variant av idrotten. Hirdmans andra logik handlar om isärhållandet och dess konsekvenser. 

Resultatet visar att när särundervisningen och puberteten inträffar fostras könen åt två olika 

ideal. Bland annat genom olika aktiviteter men också utifrån fysiska förutsättningar. Många 

gånger visar läroböckerna att flickor och pojkar ska göra samma aktiviteter utifrån deras egna 

fysiska förutsättningar. Samtidigt säger samhället att det finns manliga och kvinnliga ideal att 

leva upp till och det är här de typiskt manliga respektive kvinnliga aktiviteterna har ett syfte 

och skapar normeringar. Genom t.ex. den fristående rytmiska gymnastiken, konståkning eller 

sång- och danslekar framträder en estetisk fostran för flickorna. Genom t.ex. fotboll, ishockey 

eller backhoppning som framställs som typiskt manliga idrotter fostras pojkarna in i laganda, 

tävling- och prestation. Isärhållandet får här ett tydligt syfte på så sätt att pojkar och flickor 

begränsas i sina aktiviteter och blir fastlåsta i föreställningar kring egenskaper förenat till 

könet. 

Trots denna relativt stereotypa uppdelning framträder glimtar om förändringar ibland fram. 

Flickorna börjar få större tillträda till den manliga arenan genom att idrottsaktiviteter och 

tävlingar uppmuntras, mannen blir dock tydligt normerande eftersom förändring sker bara åt 
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ett håll. Kvinnan ska in på mannens arena men mannen ”ska inte” vara intresserad av de 

typiskt kvinnliga idrotterna. En reflektion kring detta är att kvinnan blir sin egen norm i 

”flickidrotterna” och pojkarna utesluts helt ifrån estetiska aktiviteter. Resultatet går vid 

flertalet tillfällen i samma linje som tidigare forskning kring genus och blir på så sätt ett 

förstärkande bidrag. 

Slutlig och allmän diskussion  

Mellan de två undersökningsperioderna 1920–1956 hinner det passera flera decennier. Båda 

undersökningsperioderna går under samma läroplan men samhället i stort genomgår 

omfattande förändringar. När första undersökningsperioden börjar har första världskriget tagit 

slut, mellankrigstiden och en tid som präglas av osäkerhet tar sin början och vid 1930-talets 

slut utbryter andra världskriget. Till sist börjar ett omfattande bygge av den svenska 

välfärdsstaten och det ideala folkhemmet. Alla dessa förändringar påverkade givetvis 

samhället på olika plan och speglas även på olika sätt i det analyserade källmaterialet. 

Viktigt att påpeka i denna diskussion är att läroböckerna mellan de båda perioderna skiljer sig 

till viss del i både innehåll och hur de är upplagda. Den första periodens läroböcker består av 

flera mindre böcker. Dessa böcker behandlar en aktivitet eller flera samt vänder sig till 

antingen flickor eller pojkar eller båda könen samtidigt. Den senare periodens läroböcker är 

mer uppbyggda och anpassade efter läroplanen. Böckerna innehåller flera aktiviteter och 

vänder sig till båda könen upp till en viss ålder. När eleverna når en viss årkurs separeras 

undervisningen utifrån kön i böckerna. Det kan även hända att aktiviteterna skiljer sig åt 

eftersom det sker en utveckling inom idrottslivet och aktiviteterna ökar eller förändras. 

Diskussionen syftar till att utläsa om det sker någon förändring eller kontinuitet över tid 

utifrån innehållet i läroböckerna i förhållande till vårt syfte och frågeställningar.   

Under båda perioderna framställs den fysiska fostran viktig för båda könen, många 

karaktärsdrag och fysiska egenskaper ska genom idrotten utvecklas hos båda könen. Samtidigt 

anar man en skillnad kopplat till pojkarna som går att spåra i samhället. Under den första 

perioden nämner författarna till läromedlen att Sverige behöver fysiskt starka män som klarar 

av att leda samhället. Detta var under mellankrigstiden och perioden präglades av osäkerhet 

samtidigt som den nationalistiska synen var stark, männen behövde vara redo för politiskt 

osäkra tider och krigsutbrott. Under den senare perioden hade Sverige börjat byggt upp 

välfärden, krigen låg bakom och utifrån läromedlen går det att utläsa att den fysiska mannens 

prestige hade minskat. Syftet med den fysiska fostran förändrades mellan dessa tidsperioder 
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och under den andra undersökningsperioden framhävs vikten av att mannen genom den 

fysiska fostran ska bidra till någon slags rekreation ifrån det stillasittande arbetet samtidigt 

som man ville behålla de typiska mansidealen. Syftet med den fysiska fostran blir en 

förändring till viss del medan mansidealet blir en kontinuitet. I både läromedlen mellan den 

tidigare och senare perioden går det att utläsa den manliga normen. I läromedlen från den 

första perioden sker dock vissa avvikelser och den manliga normen framträder inte så tydligt 

alla gånger. 

En kontinuitet över båda undersökningsperioderna är att mannen som norm går att spåra i 

aktiviteternas utförande. Detta visar sig i att vissa aktiviteter endast beskrivs vid behandlandet 

av pojkarnas undervisning. Ett annat sätt att urskilja mannen som norm är när det på flera 

ställen, i båda undersökningsperioderna, framhävs att aktiviteter ska anpassas, utesluts eller 

förenklas för flickorna i förhållande till pojkarna. Friidrott är en aktivitet där det tydligt går att 

se likheter mellan perioderna. Pojkarna berörs av alla grenarna däribland tunga kast och 

längre distanser. Flickorna får inte alls utföra dessa aktiviteter inom friidrotten vilket ibland 

motiveras och ibland inte. Det blir dock tydligt att flickorna anses vara ett svagare kön rent 

fysiskt eftersom de inte ska utföra kastgrenar och om de ska springa längre sträckor bör detta 

utföras med försiktighet. En förändring mellan perioderna är att idrotterna utvecklas och 

utökas. I både den första perioden och i den senare perioden visar resultatet att flickorna ska 

integreras i pojkarnas idrotter, vilket inte är så förvånansvärt eftersom det främst var pojkar 

som idrottade, speciellt under första perioden. En förändring är att i den senare perioden 

beskrivs flera typiska ”flickidrotter” så som konståkning och den rytmiska delen av 

gymnastiken samt speciella ”pojkidrotter” så som fotboll och ishockey. Detta visar på att 

idrotten för flickorna växer samtidigt som det ökar isärhållandet när könen inte har tillgång till 

varandras idrotter samt att de är kopplade till samhällets könsstereotypa normer om vad som 

anses vara manligt respektive kvinnligt. Flickornas idrotter bär på det estetiska idealet och 

flickorna framställs därefter. Pojkarnas idrotter bygger på lag, kamp och prestation och 

framställs därefter. Detta bidrar även till att flickorna skapar en egen norm inom sina egna 

idrotter, en skillnad är att den normen inte var önskvärd eller tillgänglig för pojkarna. I det 

granskade materialet från 1920-talet beskrivs det ej att kvinnor/flickor ska utföra helt andra 

typer av idrotter än män. Under denna tidsperiod så beskrivs samma typer av idrotter istället 

olika för de två könen. Flickorna ska många gånger utöva aktiviteterna på ett estetiskt sätt 

vilket inte nämns i beskrivandet av pojkarnas idrottande. Detta går i linje med resultatet från 

den andra undersökningsperioden där de idrotter som beskrivs vara kvinnliga idrotter är 



49 

 

aktiviteter som präglas av estetiska inslag. Anledningen till att det under andra perioden går 

att utläsa idrotter som är stämplade att vara kvinnliga respektive manliga kan bero på att 

kvinnorna i större grad hade kommit in på den idrottsliga arenan och detta bidrog till att 

könskodade idrotter utvecklades. 

Något som kan utläsas som en kontinuitet över tid är att flickkroppen många gånger beskrivs 

vara mindre benägen att utföra vissa moment, rörelser och aktiviteter än vad pojkarnas kropp 

är. Anledningen till detta förklaras dock på lite skilda sätt. Under 1920-talet förklaras detta 

utifrån att flickornas kroppar är ovana att idrotta samt röra sig ute i det fria. Ibland ges heller 

ingen förklaring till varför flickkroppen är mindre benägen att utföra det pojkkroppen 

rekommenderas att utföra utan framställs som en självklarhet. Under den senare 

undersökningsperioden går det att se en tydlig brytningspunkt då flickorna kommer in i 

puberteten. Då framställs det extra viktigt att pojkarnas och flickornas undervisning särskiljs 

eftersom flickornas kroppar beskrivs bli klumpigare vilket kan bidra till sämre resultat och 

motivation. I materialet från den tidiga undersökningsperioden beskrivs inte puberteten som 

någon extra problematisk del för flickorna utan i detta källmaterial framställs flickkroppen 

vara mindre benägen att utföra vissa rörelser och aktiviteter under hela skolgången.  

I båda undersökningsperioderna går det att se att då isärhållandet blir tydligt uppträder även 

den manliga normen allt starkare. Då kvinnan/flickan intar andra positioner än 

mannen/pojken, alltså andra typer av aktiviteter blir den manliga normen väldigt 

framträdande. Det då mannen beskrivs som det normala genom att mannens aktivitet beskrivs 

först för att sedan relatera till kvinnan och hur aktiviteten kan anpassas till hennes kropp. 

Hirdmans genussystem upprätthålls av samhällets krav och förväntningar på hur könen ska 

bete sig och vad de kan utföra. Detta blir väldigt tydligt i de båda undersökningsperioderna 

och det går att anta att samhällets normer och värderingar har haft stor inverkan i de 

analyserade läromedlen. 

Sammanfattningsvis så visar resultatet från denna C-uppsats att framställningen av mannen 

och kvinnan och dess stereotypa könsmönster i läromedlen inte skiljer sig så nämnvärt utifrån 

de två analyserade perioderna. Samhället och dess förändringar speglas till en viss del i 

källmaterialet men dock inte så mycket som det går att föreställa sig utifrån de stora 

samhällsförändringarna som under denna tid skedde.  
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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats har varit att, genom en textanalys, analysera läromedel från ämnet 

gymnastik med lek och idrott från första delen av 1900-talet. Läromedlen har analyserats 

utifrån ett genusperspektiv och Yvonne Hirdmans teori om den manliga normen. Vår hypotes 

i mötet med källmaterialet var att mannen/pojken speglas som det normativa och kvinnan 

kommer därmed efter. För att pröva denna teori/hypotes har vi specifikt analyserat könsroller 

såsom normer, värderingar och ideal. Vår ambition var att koppla resultatet till dåtida 

samhälle och dess könsroller. Två separata analyser har gjorts, en analys av läromedel från 

åren 1920–1926 som är genomförd av Sara Grundel samt en analys av läromedel skrivna 

mellan 1946–1956 och denna del är genomförd av Sofia Gustafsson. Slutsatsen av resultatet i 

dessa två analyser visar att mannen många gånger framställs som det normativa i 

läroböckerna. De flesta aktiviteterna beskrivs på olika sätt beroende på vilka av könen 

beskrivningen kopplas till. Näst intill alltid är isärhållningen av könen väldigt tydligt men 

avvikelser förekommer. Mellan de två undersökningsperioderna skiljer sig resultatet ej 

markant men viss utveckling har såklart skett i samband med samhällsutvecklingen. 
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