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Sammanfattning 
Syfte och frågeställningar 
Läroböcker innehar idag en central roll i skolans undervisning. Vi menar att det därför är 

synnerligen viktigt att dessa granskas så att vi får kännedom om vilka normer och värderingar 

som förmedlas, samt hur de förhåller sig till det som skolans värdegrund förespråkar. Syftet 

med denna studie är således att utifrån ett intersektionellt perspektiv undersöka vilka ideal 

och normer som går att urskilja i läroböcker riktade till gymnasieämnet idrott och hälsa. Det 

är sedan utifrån normer om etnicitet, sexualitet, kön/genus och funktionsförmåga som vi 

ämnar besvara följande frågeställningar: Vilka normer avseende kön/genus, sexualitet, 

funktionsförmåga, etnicitet kommer till uttryck i läroböckerna?, samt Vad karakteriserar de 

olika normerna ur ett intersektionellt perspektiv? 

Metod 

Metodvalet för studien är en diskursanalys och det empiriska underlaget utgörs av två 

läroböcker publicerade för gymnasieämnet idrott och hälsa. Det praktiska genomförandet av 

analysen är uppdelat i två delar. I den första delen av analysen, diskursanalysen, detaljlästes 

materialet utifrån följande frågeställningar: Vad talas det om, hur talas det om detta, vad 

framställs som sanning, vilka subjektspositioner framträder samt vad utesluts genom detta 

tal? I den andra delen av analysen bildades gemensamma teman utifrån svaren som 

frågeställningarna genererat för att lyfta fram studiens intersektionella perspektiv. 

Resultat 

Normer om etnicitet, sexualitet, kön/genus, funktionsförmåga kom till uttryck i båda 

böckerna, dock i olika stor omfattning. Underliggande är att mannen är norm samt att 

fysiologiska såväl som sociokulturella skillnader mellan könen genomgående går att urskilja. 

Transpersoner är helt frånvarande och heterosexualitet framstår som norm. Vad det gäller 

funktionsförmåga premieras en hög sådan och frånvaron av personer med funktionshinder var 

påtagligt märkbar. Läroböckerna kan inte heller sägas representera den kulturella mångfalden 

som finns i det svenska samhället idag. 

Slutsats 

De analyserade läroböckerna står inte helt i samklang med det som uttrycks i skolans 

värdegrund. Även om innehållet i läroböckerna inte uttryckligen innehåller kränkande 

skildringar så exkluderas individer i texterna genom att de osynliggörs eller särbehandlas då 

de framställs som avvikande.    



Abstract  
Aim 
Textbooks today have a central role in the school's teaching, we believe that it is therefore 

extremely important that these are examined so that we get to know what norms and values 

are conveyed, and how they relate to what is advocated in the school's core values. The aim 

of this study is therefore to investigate, from an intersectional perspective, which ideals and 

norms can be distinguished in textbooks aimed at the upper secondary school subject 

Physical education and health. It is then based on norms about ethnicity, sexuality, sex/gender 

and functional ability that we intend to answer the following questions: What norms 

regarding ethnicity, sex/gender, sexuality, functional ability, are expressed in the textbooks?, 

and What are the different norms characterized by out of an intersectional perspective?  

Method 
The method selection for the study is a discourse analysis and the empirical material consists 

of two textbooks published for the upper secondary school subject Physical education and 

health. The practical execution of the analysis is divided into two parts. In the first part of the 

analysis, the discourse analysis, the material was detail read out of the following questions: 

What is talked about, how is it talked about, what is presented as truth, which subject 

positions appear and what is excluded by this speech? In the second part of the analysis, 

common themes were formed based on the answer that the questions generated to highlight 

the study’s intersectional perspective. 

Results 
Norms about ethnicity, sexuality, sex/gender and functional ability were expressed in both 

books, though to varying degrees. Underlying is that the men are the norm and that 

physiological as well as socio-cultural differences between the sexes consistently can be 

distinguished. Transgender people are completely absent and heterosexuality appears to be 

the norm. As far as functional ability is concerned, a high function is favoured and the 

absence of people with disabilities were scientifically noticeable. The textbooks cannot either 

be said to represent the cultural diversity that exists in Swedish society today. 
Conclusions 
The analyzed textbooks do not completely coincide with what is expressed in the school’s 

core values. Although the content of the textbooks does not explicitly contain offensive 

descriptions, individuals are excluded from the texts by being invisible or disfavored as they 

are presented as deviant. 
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

I vår tids mediebrus är det tydligt att debatten kring normer av olika slag, under historiens 

gång, men framförallt och i högsta grad idag, fortfarande är ett hett ämne. 

Ett tydligt exempel går bland annat att finna i tidningen Aftonbladet (Hansson 2013), där 

följande rubrik annonserar: ”Blondinbella ryter till mot omklädningsrum”. I artikeln 

beskriver man, som den första skolan i landet, hur arbetet kring att få fram ett könsneutralt 

omklädningsrum för elever med särskilda behov har gestaltat sig. De menar att det är viktigt 

att frångå tvåkönsnormen, det vill säga att de elever som ej identifierar sig som kille eller tjej, 

har en plats där de kan ta vägen. Detta får som påföljd att en het diskussion blossar upp på 

sociala medier där bland annat Isabella Löwengrip, ”Blondinbella”, uttalar sig och kraftigt 

kritiserar genusarbetet på skolan. Hon har tidigare anklagat föräldrar för att inte klä sina barn 

efter rätt färg, det vill säga pojkar i blått och flickor i rosa. Hon säger i frågan om 

omklädningsrummet: 

Det känns som ett förlängt aprilskämt. [...] Trots sin sexuella läggning är man ju fortfarande ett 

kön. Det är ju inte så att man har två kön som en hermafrodit och får panik över vilket 

omklädningsrum man ska gå in i. (Hansson 2013) 

Oavsett om debatten behandlar könsneutrala omklädningsrum på landets skolor med 

tillhörande ogenomtänkta kommentarer i sociala medier, eller om det sker uttalanden inom 

vetenskaplig forskning kring exempelvis funktionshinder eller etnicitet, kommer dessa samtal 

och frågor kring synen på vad som anses som “rätt norm”, alltid att röra sig på olika arenor 

och i olika kontexter. Detta exempel, samt Isabella Löwengrips uttalande, är således inget 

unikt utan ligger i tiden och skulle lika gärna kunna ha publicerats i tidningen i dag, år 2018. 

Det är en pågående debatt som sker i det offentliga rummet, hemma i tv-soffan, bland elever 

under skolrasten, eller hos lärare i fikarummet. 

Som lärarstudenter i idrott och hälsa vill vi också delta i detta samtal, men snarare lyfta 

frågan utifrån ett specifikt område som berör läromedel och granska dessa ur ett normkritiskt 

perspektiv. Dock upptäckte vi snabbt, att det finns ett relativt lågt utbud av läroböcker i idrott 

och hälsa för gymnasiet. Vi fann heller inte många studier som undersökte hur denna 

litteratur ifrågasätts ur ett brett normkritiskt perspektiv. Därför ville vi inom ramen för vad 
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som framställs i de läroböcker ämnet har tillgång till, göra en diskursanalys, med start utifrån 

ett intersektionellt perspektiv. Vi började därefter även titta på skolans uppdrag när det 

kommer till värden och normer. Vad säger egentligen styrdokumenten? 

I de övergripande målen för både grundskolan och gymnasiet förklaras att skolan skall 

stimulera elevers sätt att se på samhället genom gemensamma värderingar. (Skolverket 2011, 

s. 11) Vidare går det att läsa i värdegrunden att ingen i skolan ska “utsättas för diskriminering 

på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande 

identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning”. (Ibid. s. 5) 

Som snart nyexaminerade ämneslärare mot gymnasiet, har vi således ett gediget uppdrag att 

förhålla oss till när man tar del av dessa rader från Skolverket. Dock är innehållet för oss 

tillika något tvetydigt. Vad innebär dessa perspektiv kring normativitet i sin egentliga grund? 

Vad kommer vi ställas inför när det handlar om olika normkritiska synsätt i förhållande till 

skolans värderingar? Vad är av vikt att förmedla till våra kommande elever utifrån de 

läromedel vi har till förfogande?  

Vi vet att läroböcker idag innehar en central roll i skolans undervisning men då det numera 

endast är läraren själv som avgör vilket läromedel de anser är lämpligt, då läroböcker inte 

längre granskas av statliga organ, menar vi att det är synnerligen viktigt att känna till vilka 

normer och värderingar som förmedlas i dessa. (Ammert 2011, s. 17) Utifrån detta anser vi 

därför att det är angeläget att undersöka de läroböcker som eventuellt används inom ämnet 

idrott och hälsa för att på så sätt kunna reflektera kring hur dessa står i relation till skolans 

uppdrag och dess värdegrund. Kan läroböckerna vara ett hjälpmedel i vårt kommande 

uppdrag i att stimulera elevernas sätt att se på samhället genom de gemensamma värderingar 

läroplanen förespråkar eller är de snarare så att de förstärker traditionella föreställningar? 

För att avslutningsvis återkoppla till Isabella Löwengrips, “Blondinbellas”, uttalande i 

inledningen, är det tydligt och ett faktum att dessa motsättningar finns i vårt samhälle, det vill 

säga att människor ser på normer och värderingar utifrån olika perspektiv. Normbegreppets 

betydelse och dess innebörd över tid, samt läromedels inflytande på undervisningen, både vad 

det gäller hur eleverna påverkas i stort och vilken roll den spelar för läraren och dess kontext, 

kommer således behandlas utförligare under nästa rubrik. 
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1.2 Bakgrund 

1.2.1 Normbegreppet  

Ordet norm kommer från det latinska no ´rma, vilket betyder rättesnöre eller regel. 

(Nationalencyklopedin) 

Det går även att finna en mer exakt beskrivning om normer: 

Ett normsystem anger det normala mönster som individers handlingar bör överensstämma 

med. Normer kan delas in i rättsliga, ekonomiska, moraliska, estetiska, tekniska etc. De är i 

allmänhet intimt förbundna med sociala värden och de utgör medel för att förverkliga tillstånd 

som värderas högt av den samhällsgrupp som  bejakar dem. De formella lagarna uttrycker en 

del av samhällets normsystem, andra finns nedlagda i traditioner, seder och bruk. 

(Nationalencyklopedin) 

Normer har skapats och diskuterats i århundraden och det är tydligt att det handlar om en typ 

av maktsystem och sociala konstellationer, vilket berörs i citatet ovan. Pierre Bourdieu (1995) 

var en fransk sociolog och kulturantropolog som var känd för sitt arbete med sociala normer i 

samhället. Han menade bland annat att normer kommer till uttryck i termer av ”kapital”, eller 

resurser. Det kan handla om fysiskt, ekonomiskt, socialt eller kulturellt kapital. Tillsammans 

bildar dessa ett symboliskt kapital, det vill säga resurser som människor har – eller inte har – 

tillgång till i olika situationer. (Bourdieu 1995) 

I dag har dessa teorier utvecklats ytterligare, bland annat genom att det utöver ett socialt 

kapital (summan av ett socialt nätverk), även kan inkluderas social tillit och sociala normer, 

förklarar amerikanen Robert Putnam (2011). Betydelsen av en social norm handlar alltså om 

oskrivna men ändå givna regler som finns mellan människor och är skapade för att underlätta 

tillit, förtroende och samarbete. Den som bryter mot dessa sociala normer kan riskera att 

hamna utanför den sociala gemenskapen. Putnam (2011) menar att sociala normer även kan 

skilja sig åt mellan olika länder. Detta kan bero på strukturella och traditionella skillnader. 

Dock menar han att oavsett land, är dessa sociala normer av största vikt, för att kunna skapa 

en god demokrati och medborgaranda. Här handlar det framförallt om att ha tillit, förtroende 

och att våga samarbeta. (Putnam 2011) 

Även Baier (2004) menar att vårt handlande ofta styrs av osynliga och oskrivna normer, där 

dessa normer kan ses som en handlingsanvisning då vi vill eller försöker nå ett visst resultat. 
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Begreppet norm har enligt Baier (2004) flera betydelser och beskrivs således här utifrån en 

specifik handlingsanvisning eller så kallad modell. Modellen bygger på tre delar: 

Vilja och värderingar, som står för den drivkraft och motivation personen besitter. 

Kunskap och kognition, som betyder hur en människa uppfattar och tolkar omvärlden. 

Skillnaderna här kan vara exempelvis utbildning och makt eller etniskt ursprung, samt genus. 

Möjligheter och system, som är den tredje delen i denna modell och förklarar betydelsen av 

vilket system man är omgiven av, till exempel politiska system eller ekonomiska system. 

Dessa områden påverkar varandra, som i sin tur blir ett sammantag av det slutgiltiga 

handlandet. (Baier 2004) 

För att slutligen belysa normer utifrån ett normkritiskt perspektiv i relation till skolan, som 

denna studie framförallt behandlar, finns ett flertal aktörer som arbetat med att lyfta fram 

detta till ytan. Elisabeth Elmeroth är en av de i Sverige som bidragit inom denna genre genom 

att skriva boken Normkritiska perspektiv - i skolans likabehandlingsarbete (2012). Hon 

framhåller vikten av hur föreställningar om normer skapar förväntningar. Skolan är en viktig 

del av samhället och om samhället förändras så påverkas och förändras även skolan och dess 

uppdrag. Om man går tillbaka ett halvt sekel kan man tydligt se dåtidens förväntningar på en 

skolelev, jämfört med idag. Utifrån denna beskrivning synliggörs en processcirkel där den 

befintliga ordningen skapas och återskapas. Denna processcirkel beskrivs först med en 

föreställning för att sedan bli en norm, en konstruktion av eleven görs, förväntningar skapas, 

anpassning sker och slutligen uppstår rekonstruktion. Detta uppvisar således hur våra 

föreställningar skapar en viss norm för hur en elev ska uppföra sig och se ut, samt att detta 

även ger uttryck för vilka resultat som skapas i klassrummet. Normerna rekonstrueras således 

efter dessa förväntningar, men om föreställningarna plötsligt skiftar, skiftar även normerna. 

(Elmeroth 2012, s. 13) 

Något som också lyfts fram i litteraturen vid diskuterandet av normers olika betydelser är 

typer av maktrelationer. Det kan vara exempelvis maktkonstellationer mellan vuxna och barn, 

arbetsgivare och arbetstagare, eller att man är kunskapsmässigt överlägsen eller underlägsen. 

Till exempel ska en kunnig lärare vara väl medveten om vilka maktresurser han eller hon 

besitter. Även i samhället, mellan sociala grupper som innefattar ideologi och makt uppstår 

dessa normmönster. Det är här som den strukturella diskrimineringen sker, när individen 
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anses som udda och märklig, om den inte följer de angivna spelreglerna som samhället 

uttalar. Detta kan ge upphov till utanförskap. (Ibid. s. 25) 

Elmeroth (2012) beskriver också något som kallas ”normens öga” utifrån begreppet 

”stormens öga”, där centrumet i en storm, kallas öga och där blåser det ingenting. Detta 

betyder att när personen befinner sig mitt i ögat, mitt i det sociala sammanhanget, är det lugnt 

och fridfullt och personen känner sig bekväm. Det vill säga man passar in i den sociala 

kontexten, man befinner sig i mitten och är neutral och följer de normer som är befintliga. För 

att förklara begreppet ytterligare ges ett exempel kring en homosexuell kvinna. Hon får 

ständigt argumentera och stå upp för sin sexuella läggning i olika sociala sammanhang, samt 

allt som oftast bli ifrågasatt eller kritiserad. Detta sker eftersom hon ställer sig på sidan om 

det som normens ramar förespråkar, hon befinner sig utanför normens öga. Till skillnad mot 

en heterosexuell kvinna, som i de flesta sammanhang överhuvudtaget inte behöver gå ut med, 

eller redogöra för sin sexuella läggning, än mindre försvara den. (Ibid. s. 23) 

Detta fenomen, att vi alla bär på föreställningar om hur världen är konstruerad där vi skapar 

normer som berättar vad som är rätt och fel, gott och ont, har som nämnts tidigare, en 

historisk bakgrund och ett ursprung. Om förståelsen finns för hur en norm uppkommer och 

vilka konsekvenser dessa för med sig, är det också lättare att förstå förändringsprocesser. 

Som lärare är det dock bra att känna till att det är relativt komplicerat att synliggöra normer, 

då det många gånger är en del av både den sociala och individuella identiteten. Lärare som 

arbetar i skolan blir således ofta medskapare av normer, dock oftast omedvetet. Därför är det 

en stor utmaning att våga gå till sig själv och med insikt se över sin elevsyn. Det kan vara 

svårt att göra detta erkännande hos sig själv, att elever faktiskt inte behandlas likvärdigt. 

Därför blir det lärarnas utmaning att våga vidga normens öga avsevärt. (Ibid. s. 26) 

Sammanfattningsvis kan kärnan i begreppet sägas vara att sociala normer handlar om 

oskrivna men ändå givna regler, som finns mellan människor, vilka är skapade för att 

underlätta tillit, förtroende och samarbete. Personer som bryter mot dessa sociala normer 

riskerar därför att hamna utanför den sociala gemenskapen. (Putnam 2011) 

1.2.2 Lärobokens betydelse  

I Sverige har läroböcker för de olika skolformerna givits ut sedan 1800-talet. Nuförtiden är 

det dock sällan en och samma bok som har ett avgörande inflytande över undervisningen i 
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flera av skolans ämnen. Likväl är det idag ett faktum att läroboken dominerar undervisningen 

i flera ämnen samt att den innehar en central position i skolans undervisning generellt. 

Läroboken överför ett innehåll, vilket i sig är ett urval som ska spegla styrdokumentens krav 

och behoven hos både elever och lärare. Den gestaltar alltså ett konkret uttryck för vad någon 

vill förmedla men också hur detta förmedlas, samtidigt som den är ett avtryck av den 

samhälleliga situation som den tillkom i och verkar inom. Så oavsett om läroboken används 

som direkt utgångspunkt i undervisningen eller som en referens, snarare än som ett 

rättesnöre, står den till likafullt ändå centralt. På så sätt formar den både elevernas och 

lärarnas uppfattning om vilket innehåll och vilken typ av kunskap som är viktig.  (Ammert 

2011, s. 25-26) I hur hög grad läroböcker kommer till användning är bland annat avhängt av 

vilket undervisningsämne det gäller. Traditionellt kan exempelvis språkundervisning sägas 

tillhöra de ämnena med starkt läroboksberoende. (Englund 2011, s. 281) I en nyare rapport 

reduceras dock lärobokens betydelse ner till nästan obefintlig av lärare i samhällsorienterande 

ämnen som istället uppgav att deras egna intressen och idéer i större utsträckning påverkar 

och styr innehållet i undervisningen. Det går emellertid att fråga sig om det är så att 

läroböckernas inflytande över urval och planering faktiskt har minskat bland SO-lärarna, eller 

om den kritik som läroboksanvänding fått angående att inte vara kreativ och progressivt helt 

enkelt tonar ner lärarnas svar vad gäller lärobokens betydelse för den egna undervisningen. 

(Ammert 2011, s. 27) 

Läroböckernas centrala plats i undervisningen grundar sig emellertid i att det är ett praktiskt 

arbetsredskap för lärarna och underlättar därmed deras arbete, samt att de har en 

legitimerande och kunskapsgaranterande funktion. Utöver detta har läroboken även en 

gemensamhetsskapande och sammanhållande roll, både tankemässigt/ideologiskt och 

praktiskt. Läroböckerna ger ett sammanhang i studierna, och tillför en känsla av helhet och en 

trygghet, både för eleverna såväl som för lärarna. (Englund 2011, s. 282) Avslutningsvis går 

det således att konstatera att läroböcker har ett stort inflytande över undervisningens innehåll 

och genomförande. En slutsats är således följaktligen att det är av stor vikt att studera vad 

läroböcker innehåller och hur deras innehåll presenteras.  (Ammert 2011, s. 28) 

1.3 Innebörden av sociala normer  

Nedan följer en beskrivning av normer i relation till etnicitet, funktionsförmåga, kön/genus 

och sexualitet, vilka är de sociala dimensioner eller så kallade kategorier som kommer ligga 

till grund för denna studie. Hur vi mer konkret avser att använda oss av dessa i 
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undersökningen presenteras utförligare i metodavsnittet, under rubrikerna 5.3 Analysverktyg 

och 5.4 Genomförande. 

1.3.1 Etnicitet 

Sernhede menar (2016) att det under de senaste decennierna, som uttryck för social 

frustration och engagemang i debatten om dagens svenska samhälle, har uppstått en ny form 

av mentalitet där Sverige delas in i ett ”vi” och ”dom”. Man kan också beskriva det genom att 

säga att befolkningen är indelad i “ett A och B lag”. Trots att vi alla är lika inför Sveriges 

lagstiftning, visar flertalet vetenskapliga studier och undersökningar, att det är skillnad på 

vilka möjligheter som erbjuds beroende på om du är svensk eller invandrare. Trots att 

människor är födda i Sverige, talar det svenska språket och har svenskt medborgarskap, 

klassas de fortfarande som ”icke riktiga svenskar”. Enligt Sernhede handlar det om, att de har 

en annan etnicitet. De som kommer till Sverige i form av ”vita läkare”, forskare eller 

industriarbetare, som också är invandrare, hamnar dock inte under samma benämning. Detta 

visar på att ordet invandrare har utvecklats till något mer än att beskriva annan etnicitet, 

social tillhörighet, ställning eller klass, det finns ytterligare en innebörd gömd i ordet. 

Således, trots att vi i Sverige uppfattar oss själva som ett mångkulturellt samhälle med positiv 

inställning till invandring, visar dessvärre realiteten på något helt annat. (Sernhede 2016, s. 

75) 

Utifrån begreppet etnicitet lyfts även rasism och fientlighet fram, detta som något djupt rotat i 

vår kultur och som har skett under århundraden. Krafter som således finns kvar i oss och 

mellan oss människor. Grunden till detta  beror  på sociala konstruktioner som formats under 

lång tid, när historiska och speciella tillfällen uppträtt. Därför  är det desto viktigare, att 

ifrågasätta dessa konstruktioner och föreställningar. (Ibid. s. 76) 

Dagens debatt kring etnicitet, kultur och diskriminering påverkas fortfarande av det som 

skedde på 1980-90 – talet, då vissa samhällsförändringar uppstod. Då uppkom en kritik mot 

välfärdssamhället, främst från nyliberalismen, gällande de nya globala 

migrationsströmningarna, orsakade av krig, svält och diktaturer. Det var således 

hundratusentals som flydde under denna period, från hela världen, till Västeuropa och våra 

nordiska länder. Kritik som i sin tur skapade en acceptans, som idag  bidragit till en tolerans 

att se på utsatta och svaga med förakt. Förändrade mönster, kring hur vi människor ser på 
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varandra och samhället, skapar tydliga etniska skiljelinjer i det svenska samhället. Dessa 

klyftor påminner också om det arbetarrörelsen en gång i tiden försökte upphäva. (Ibid. s. 76) 

Precis som rasismen, handlar etnicitet om att dela in människor i grupper och på så vis påtala 

skillnader. Etnicitet har emellertid blivit ett sätt att beskriva olika egenskaper samt bibehålla 

dessa skillnader.  Även media lägger en grund för en rad felaktiga stereotypa föreställningar. 

Ett exempel och en föreställning är att unga invandrarmän inte är mottagliga för det moderna 

och jämställda samhället, utan är låsta i sin religion, kultur och i sina traditioner. (Ibid. s. 78). 

Det finns en önskan att lyfta fram etnicitet och andra kulturer och belysa dess skillnader.  

Framförallt i sammanhang som berör pedagogik, socialt arbete och lärarutbildningar. Ett 

exempel kan vara olika typer av behandlingshem för ungdomar, som ofta efterfrågar 

kunskaper och utbildning kring etnicitet och andra kulturer. Detta på grund av att 50-70 

procent av de ungdomar som skrivs in är invandrare. Sernhede (2016) fastställer att det 

således beror på ungdomars ursprungskultur, deras etnicitet. Svaret är att det går ej i 

forskning att finna något samband, mellan kriminalitet och föräldrars kultur eller hemland. 

Snarare handlar det om att  ungdomarna och deras familjer aldrig fått samma villkor i det 

svenska samhället, vilket blir orsaken till deras situation.  Många studier i dag visar på att 

Sverige utvecklat nya mönster som skapar ökade klyftor i samhället på grund av  segregation 

och marginalisering. (Ibid. s. 83) 

Slutligen är det tydligt i debatter som berör etnicitet, och som tidigare nämnts, att fokus läggs 

på skillnaderna: främmande kultur, ovilja att släppa äldre traditioner, samt religiösa 

föreställningar. Etnicitet är idag något som problematiserar vår samhällsordning, på detta vis 

anses även den västerländska kulturen indirekt vara den rätta normen. (Ibid. s. 82) 

Avslutningsvis för att koppla samman begreppen etnicitet, integration och normer till ämnet 

idrott och hälsa, lyfter Håkan Larsson (2016) att forskning inom detta område sker, dock är 

det inte lika förekommande som forskning om genus och heteronormativitet. Den statistik 

som exempelvis Riksidrottsförbundet tagit fram, säger att den andel elever som har 

invandrarbakgrund och är med på idrotten är relativt hög. Framförallt hos pojkar visas stora 

skillnader, skillnader som egentligen framförallt enbart belyser de idrottsliga förutsättningar 

som människor med annan härkomst ställs inför. Skillnaderna syns tydligast mellan olika 

idrotter, beroende på var man är född det vill säga om man har föräldrar som är födda 
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utomlands, om man är född i något annat europeiskt land, eller om man är född utanför 

Europa. Det fanns även skillnader mellan pojkar och flickor.  (Larsson 2016, s. 261) 

1.3.2 Funktionsförmåga 

Funktionsnedsättning beskrivs i Nationalencyklopedin som: ”en begränsning av en persons 

fysiska eller psykiska förmåga att fungera som en självständig individ och att utöva önskade 

aktiviteter” (Nationalencyklopedin). Lindqvist (2016) menar att funktionsnedsättningar och 

även förmågor kan vara antingen möjligheter eller hinder. Avgörande blir därför den miljö 

som finns, om den är anpassad och trygg, samt om olika stödinsatser finns att tillgå. En 

funktionsnedsättning kan också betyda att man har en underordnad position i ett 

sammanhang, dock kan det även betyda en överordnad ställning i ett annat. (Lindqvist 2016, 

s. 150) 

Det är trots allt tydligt att majoriteten av de som har någon typ av funktionshinder får mycket 

svårt att klara ett vardagsliv, både när det gäller arbete och personlig utveckling. Över hela 

världen finns indikationer på att denna grupp lider av sämre hälsa, innehar lägre deltagande 

vad gäller arbetskraft, generellt fattigare, samt lägre utbildning. Dessvärre möts även 

funktionshindrade ofta av nedlåtande och stigmatiserade normer och synsätt som dominerar.  

Det finns således tydliga mönster i vårt samhälle, det vill säga ojämlikheter som visar på att 

funktionshinder är en central strukturerad princip. Dessa mönster förklaras bland annat 

genom teoretiska perspektiv på funktionshinder, vilka berör makt, ojämlikhet och social 

skiktning. Dessa sätts sedan in i kontexter som både berör politiken, vår historia, samt 

ideologier och den status som har förändrats över tid hos personer med funktionsnedsättning.  

(Ibid. s. 150) 

Elever med funktionsnedsättning är en högst heterogen grupp. Beroende på typ och grad av 

funktionsnedsättning går dessa ibland i ”vanlig” skola, ibland i särskola. Elever med fysiska 

och lindriga psykiska funktionsnedsättningar går följaktligen i den vanliga skolan och har, 

självfallet, samma rättigheter som elever utan funktionsnedsättningar. Detta ställer emellertid 

specifika krav på ett ”fysiskt” ämne som idrott och hälsa, och lärarna som undervisar. 

(Larsson 2016, s. 267-268) Lärare i idrott och hälsa är dock ofta ambivalenta inför 

inkluderande idrottsundervisning. Generellt förhåller sig lärarna å ena sidan positiva till den 

inkluderande undervisningen. Men å andra sidan menar de att de har otillräcklig utbildning, 

bristande erfarenheter av möten med elever med funktionsnedsättning och brist på kunskaper 
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för att på ett framgångsrikt sätt bedriva en inkluderande undervisning. (Jerlinder 2010) Ur ett 

didaktiskt perspektiv handlar emellertid inkluderande undervisning i idrott och hälsa om att 

alla elever ska kunna delta på sina villkor. Det behöver helt enkelt inte betyda att alla elever 

ska kunna delta i alla aktiviteter, men att det måste finnas en plan för hur alla ska kunna 

utveckla sin kroppsliga förmåga. (Larsson 2016, s. 270) 

1.3.3 Kön/Genus 

Ur ett biologiskt perspektiv beskrivs begreppet kön utifrån de olika roller arten innehar vad 

gäller fortplantning. Det är även denna biologiska indelning av kön som ofta använts som en 

given utgångspunkt vid organisering av samhället. Efterhand har det dock visat sig att många 

könsmönster snarare beror på det omvända, det vill säga hur vi organiserar samhället. Till 

skillnad från den biologiska beskrivningen av kön syftar begreppet genus istället till att 

synliggöra de historiska, kulturella och sociala villkor som påverkar pojkars och flickors, 

kvinnors och mäns förutsättningar i samhället. Genusbegreppet söker således svar på vad det 

innebär att vara flicka eller pojke, kvinna eller man i skilda kontexter men också vad det 

innebär att vara flicka eller pojke, kvinna eller man på ett visst sätt. (Larsson 2016, s. 252-

253)  

Genussystemet förklaras som en ordningsstruktur av könen, vilken upprätthålls av två 

principer, dikotomin och hierarkin. Dikotomin, eller isärhållandets tabu, utgår ifrån att 

manligt och kvinnligt inte bör blandas. Hierarkin syftar till att det är mannen som är norm, 

det är män som är människor och därmed utgör de normen för det normala och allmängiltiga. 

(Hirdman 1988, s. 51) Genuskontraktet omfattar tillika ofta mycket konkreta föreställningar 

om hur män och kvinnor ska vara mot varandra i arbetet, i kärleken, i språket och den yttre 

formen. (Ibid. s. 53-54) Denna ordningsstruktur och vilka specifika normer som råder för 

könen kan skilja sig åt mellan samhället i stort och inom en särskild samhällsarena. Detta får 

som följd att en viss sorts flickighet eller pojkighet, eller att vara en viss sorts pojke, eller en 

viss sorts flicka kommer att värderas olika, utifrån vilka normer som värdesätts. För att anses 

vara normal som pojke eller som flicka krävs att man beter sig i enlighet med de normer som 

dominerar i de sammanhang där man lever sitt liv. Avvikande beetende kan resultera i syrliga 

kommentarer och/eller tillrättavisningar. (Larsson 2016, s. 252-253) Inom idrott och hälsa är 

även olika idrotter, rörelser och rörelseformer i varierande utsträckning könskodade, det vill 

säga att de förknippas med kön. Förmågan att delta i en aktivitet handlar således inte alltid 
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endast om fysik eller motorik utan även om huruvida man som individ kan identifiera sig 

med den aktuella rörelseformen. (Ibid. s. 255-256) 

Inom idrott och hälsa förstärks dessutom ofta föreställningarna om flickor och pojkar som 

homogena grupper genom att man uttalar sig om hur pojkar och flickor är och vad de tycker 

om. Vanliga föreställningar är att flickorna gillar dans eller aerobic och att de inte tycker om 

att tävla, medan pojkarna sägs gilla bollspel, och att tävla, gärna aggressivt. Genom att dessa 

föreställningar ofta bildar utgångspunkten för diskussioner om pojkar och flickors villkor i 

ämnet, förstärks dessvärre normerna snarare än motverkas. (Ibid. s. 254) 

1.3.4 Sexualitet 

Vår tids sexmoral och det dominerande ”normala” idealet tycks föreskriva att sexuella 

relationer bör involvera en kvinna och en man som lever i ett monogamt kärleksförhållande. 

Genom historien och än idag klassificeras företeelser som har med könsidentiteter, såsom till 

exempel transvestism, men också vissa sexuella beteenden med en sjukdomsstämpel av såväl 

samhälle som myndigheter och media. Kopplingen mellan moral, grunduppfattningar under 

den rådande tiden om vad som är bra och dåligt, och makt kan således urskiljas som en av de 

viktigaste mekanismerna bakom uppkomsten av sexuell ojämlikhet. Vår tids uppfattning om 

att det finns en ”normal” sexuell identitet påverkar sålunda hur det sociala rummet 

organiseras. Emellertid ska detta maktutövande kanske inte alltid ses som ett medvetet 

förtryck, detta på grund av att heterosexualiteten framstår som så given att många människor 

överhuvudtaget inte ifrågasätter eller problematiserar den, utan omedvetet agerar utifrån den 

som en norm. Likaväl osynliggörs icke-heterosexuella människors erfarenhetsvärldar, vilket 

tillika kan ses som en form av maktutövande. (Bogren 2016, s. 99-101)  

Judith Butler, queerteoretiker och feministisk teoretiker, menar att analysen av den moderna 

synen på sexualitet dock måste ta hänsyn till genus. Enligt henne bygger västvärldens 

förståelse av sexualitet på tanken att kön i grunden är något som är biologiskt bestämt, det 

vill säga att människor är antingen män eller kvinnor. Könstillhörigheten i sin tur visas i att 

de med kvinnliga kroppar agerar feminint och de med manliga kroppar maskulint. Parallellt 

utgår så denna diskurs från att heterosexualiteten är den normala formen av sexualitet. Det 

betyder att de som har kvinnliga kroppar och agerar feminint känner sexuellt begär till och 

har sex med dem som har manliga kroppar och agerar maskulint och vice versa. (Butler 2007) 

Ett exempel på detta kan vara frågan som säkert många någon gång hört, ”Vem är mannen i 



 12 

förhållandet?”, till en person som lever i en samkönad relation. Detta visar på att personen 

som frågar endast kan förstå samkönade relationer utifrån termer som bygger på 

heterosexualitet som den normala utgångspunkten. (Bogren 2016, s. 112) Om vi istället talar 

om bisexualitet utifrån den heterosexuella normen uppfattas det istället som ”varken-eller” 

och samtidigt som ”både-och”. Bisexualitet i en heteronormativvärld, att explicit kritisera och 

ifrågasätta tanken om att människor är antingen heterosexuella eller homosexuella eller 

tanken om monogami som ideal, är ytterligare exempel på handlingssätt som utmanar den 

heterosexuella normen. (Butler 2006)  

Hur vi förstår, klassificerar och kategoriserar människors sexuella preferenser och handlingar 

förändras över tid, och tolkningarna varierar dessutom både mellan olika samhällen och inom 

olika grupper i ett och samma samhälle. (Bogren 2016, s. 97) Vår tids uppfattning av 

heterosexualitet som norm kan ta sig uttryck i att människor på en arbetsplats till exempel tar 

för givet att alla arbetskamrater har en partner av ”det andra” könet eller att en riktig familj 

består av ett heterosexuellt par med barn. På individnivå innebär detta att de personer som 

inte faller inom dessa tolkningsramar osynliggörs eller betraktas som avvikande, 

problematiska eller sjuka. (Ibid. s. 101) Genom detta bidrar vi således till att upprätthålla 

ojämlikhet och diskriminering. (Ibid. s. 97) Ofta vävs sexuell ojämlikhet även samman med 

andra former av ojämlikhet, baserat på andra sätt att kategorisera människor. (Ibid. s. 112-

113) Vad det gäller genus och ålder finns det till exempel tydliga ”regler” som styr kvinnors 

sexuella handlande från mäns, samt vad/vilka beteenden och handlingar som passar sig för 

yngre människor respektive äldre. (Ibid. s. 104-105) Även informationsmaterial som används 

för att utbilda flyktingar och invandrare om sexualitet kan förmedla en bild av ett ”svenskt” 

sätt att leva kontra en ”invandrares” sätt att leva. Svenskhet kopplas då samman med 

jämställdhet, sexuell frihet och sexuellt ansvar, medan invandrares sexualitet utmålas som 

avvikande eller annorlunda, på så sätt vävs även diskurser om etnicitet ihop med sexualitet. 

(Ibid. s. 112-113) 

Hur dessa kategorier förhåller sig till varandra presenteras utförligare i samband med 

beskrivningen av studiens teoretiska utgångspunkter under rubriken 3.1 Intersektionellt 

perspektiv. 
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2 Kunskapsöversikt 

I detta avsnitt presenteras den tidigare forskningen på området. Syftet med detta är dels att 

positionera studien i relation till den tidigare forskningen och dels att förmedla en överblick i 

förhållande till studiens ändamål. Innehållet är uppdelat i två delar där den första delen 

behandlar tidigare forskning som granskat läroböcker utifrån kön och genus, etnicitet, 

funktionsförmåga och sexualitet, och där den andra delen bidrar till insyn och kunskap i det 

intersektionella perspektivet.   

2.1 Läroböcker som forskningsobjekt  

Det finns ett flertal olika studier som undersöker läroböcker ur skilda perspektiv och med 

olika teorier som utgångspunkt. I en studie från en forskargrupp på Universitat de Valéncia 

undersökte man hur olika typer av tryckta läromedel användes av lärare i idrott och hälsa, 

samt vilken påverkan materialet fick på konstruerandet av den pedagogiska kunskapen. 

Forskarna fann att läroböcker sällan nyttjades, det material lärarna mer frekvent använde sig 

av var i stället annat tryckt material så som närvarolistor och andra observations underlag från 

lektionerna för att dokumentera elevaktivitet. De som vanligtvis nyttjade läroböcker i 

undervisningen var, bland de som deltog i studien, de erfarna lärarna. De mer oerfarna 

lärarna, och kvinnliga lärare, använde sig istället mer frekvent av elevdagböcker. (Devís-

Devís et al. 2015, s. 18) Vidare påtalar författarna att lärarna i idrott främst tycks använda 

läroböckerna som ett hjälpmedel i planeringen av ett visst lektionsinnehåll snarare än som 

direkt utgångspunkt i undervisningen. (Ibid. s. 28) Även om denna studie utgår ifrån ett annat 

perspektiv än det vi har för avsikt att undersöka i läroböckerna så bidrar den ändå med 

kunskap om nyttjandet av läroböcker i idrott och hälsa-undervisningen. 

Skolverket fick 2005 i uppdrag av regeringen att granska ett flertal läroböcker i grund- och 

gymnasieskolan inom skolämnena biologi/naturkunskap, historia, religionskunskap och 

samhällskunskap. (Skolverket 2006, s. 14) Resultatet av granskningen som Skolverket sedan 

publicerade i rapporten, I enighet med skolans värdegrund (2006), grundade sig i studier 

vilka hade genomförts av forskare med specialkompetens inom områdena kön, etnicitet, 

religion/trosuppfattning, sexuell läggning och funktionshinder. (Skolverket 2006, s. 15) 

Kärnan i uppdraget från regeringen bestod i att granskningen skulle utföras med avseende på 

i vilken omfattning och på vilket sätt läroböckerna avviker från läroplanens värdegrund samt 
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om det fanns eventuella uttryck för diskriminering eller andra former av kränkningar på 

grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, sexuell läggning eller 

funktionshinder. (Ibid. s. 6) 

Vad det gäller funktionshinder så fann Catarina Nyberg och Anders Gustavsson (2006) att 

detta var något som berördes i mycket liten omfattning i de granskade läroböckerna. Nyberg 

och Gustavsson menar istället att det var just den påtagliga frånvaron av 

funktionshinderaspekten, som gjorde att funktionshinder i vissa texter trots allt blev tydligt. 

Vidare påpekar de att det blev uppenbart att läroböckerna understödjer den stereotypa 

föreställningen av den normala människan, samt uppfattningen om funktionshinder som en 

problematisk avvikelse. (Nyberg & Gustavsson 2006, s. 35-36) När personer väl förekommer 

i text och bild i samband med sitt funktionshinder, är det bara funktionshinderaspekten som 

lyfts fram och alla andra möjliga sociala kategorier som den aktuella personen kan tillskrivas 

såsom genus, ålder, utbildning, yrke, sexualitet, etnicitet utelämnas. (Ibid. s. 33) Detta kan 

enligt Nyberg och Gustavsson (2006) bidra till att de elever som läser läroböckerna, och som 

identifierar sig själva med den sociala kategoriseringen ”människor med funktionshinder”, 

upplever texterna som kränkande, exkluderande och diskriminerande. Detta, menar 

författarna, stämmer dåligt överens med läroplanernas formuleringar i värdegrunden om 

människors okränkbarhet, integritet och lika värde. (Ibid. s. 39) 

I Håkan Larssons och Maria Roséns (2006) delstudie till Skolverkets rapport, undersöktes hur 

hur sexuella läggningar tar plats och skrivs ut i läroböckerna. Regeringsuppdraget innefattade 

även en önskan om att sätta värdegrunden i samklang med undersökningen. Författarna i 

studien lyfter dock att målet inte är att få fram vad som sägs och inte sägs utifrån 

värdegrundens riktlinjer, utan syftet i deras granskning fokuserar på hur saker och ting 

framställs och på vilket sätt, när det handlar om sexuell läggning och dess beskrivning i 

läromedel. Synen på sexuella läggningen har under lång tid sakta förändrats, både i samhället 

i allmänhet och i skolan i synnerhet. Därför är det av vikt att lyfta fram att sexuell läggning ej 

behöver vara en given norm, utan kan även kan handla om kulturell betingelse eftersom det 

allt som oftast finns en önskan att vilja koppla olika kön och sexuella läggningar till specifika 

identiteter. (Larsson & Rosén 2006, s. 1)  

En av upptäckterna som författarna i ett tidigt skede också lyfter fram är bland annat att 

frågor kring sex, sexualitet och sexuell läggning ofta beskrivs på helt olika sätt i de fyra 

ämnesområdena. I biologi/naturkunskap och religionskunskap behandlas sexualitet 
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systematiskt, medans i historia och samhällskunskap sker det på ett mer ostrukturerat sätt. 

(Ibid. s. 5) I studiens analys framgår även att sexuell läggning som problemområde, samt kön, 

ses mer som en utfyllnad till tidigare historiska berättelser som berör sociala, religiösa och 

biologiska verkligheter. Studien pekar också på att sex eller sexualitet i de fyra läroämnena 

har ett likhetstecken med heterosexualitet, om inget annat anges. Heterosexualitet är således 

det normala tillståndet, till skillnad mot homosexualitet, som istället beskrivs som 

problematiskt. Författarna lyfter dock fram att homosexualitet inte längre skrivs fram som 

något motbjudande, men det är tveksamt om det i litteraturen anses mindre udda idag 

jämförelsevis med förr i tiden. Författarna menar trots detta, att homosexualiteten ändå fått ett 

gehör och en tydlig arena, men på gott och ont. (Ibid. s. 37) 

Som stöd i studien, vid undersökandet av läroplanens värdegrund och hur denna förhöll sig 

till läroböckernas framställning med fokus på sexuell läggning, nyttjades en diskursanalys i 

de fyra olika ämnesområdena. Utmaningarna i detta lyfts fram, då värdegrunden i 

styrdokumenten i mångt om mycket är tvetydig. Resultatet säger dock att det går att fastställa 

att äldre kunskapsinformation som till exempel att en viss läggning skulle framställas som 

onaturlig eller att personer med viss sexuell läggning skulle utsättas för kränkning, ej längre 

går att finna i texterna. Däremot problematiseras andra läggningar, vilket kan upplevas som 

kränkande. (Ibid. s. 38) 

Studien avrundas med att väva in några citat, där bland annat antropologen Don Kulicks 

påhittiga uttalanden används. I samma anda lyfter författarna att vi fortfarande har en lång 

väg att gå innan fotografier eller levande historier innefattar bi- eller homosexuella personer i 

litteraturen: 

Man kan fråga sig vad som skulle hända om två lesbiska kvinnor eller två bögar gick ut i 

massmedia med sitt lilla barn och öppet deklarerade: ”Ja, vi hoppas verkligen att Jessica växer 

upp och blir flata.” Eller ännu mer skandalöst: ”Klart att vi utgår från att lille Stefan är bög. Vi 

tycker det är jättesött när han pussar på de andra pojkarna på lekis”. Det skulle bli ett ramaskri. 

Men vem reagerar om två heterosexuella föräldrar säger, ”Ja, vi ser verkligen fram emot att lilla 

Mia växer upp och gifter sig. Tänk om det skulle bli med Johan på dagis – häromdagen dansade 

de tillsammans på ett födelsedagskalas och det var ju för sött! [citat är i inom 

citationstecken, förf. anm]	(Ibid. s. 39) 

I detta citat utmanas således heteronormativiteten, det vill säga att heterosexualiteten anses 

som det normala så länge homosexualiteten fortfarande är det onormala, eftersom rollerna 
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blir det omvända. Detta gör att vi tvingas se på verkligheten utifrån ett nytt perspektiv. Denna 

forskning antyder sammanfattningsvis att skolans värdegrund och dess budskap ej är i 

samklang med vad läroböckerna förmedlar inom området. (Ibid. s. 39) 

Det närmaste vi kommit svenska studier av läroböcker kopplade till idrott och hälsa är Karin 

Grahn som undersökt om och hur genus konstrueras i läromedel riktade till 

ungdomstränarutbildningar i fotboll, friidrott, gymnastik, handboll, innebandy och simning. 

(Grahn 2008, s. 50-51) Grahn som analyserat både bilder och texter fann att genus 

konstrueras genom att framhålla flickor och pojkar olika mycket, samt i samband med olika 

typer av innehåll. Genus konstrueras också genom det kunskapsmässiga innehåll som 

sammankopplas med flickor och pojkar, där vissa uttryck även bidrar till att framställa de 

granskade idrotterna som mer eller mindre könsmärkta. (Ibid. s. 199) Detta skiljer sig något 

från Britt-Marie Berge och Göran Widdings (2006) delstudie till Skolverkets rapport som 

visserligen fann att män och pojkar trots allt var överrepresenterade i de granskade 

läroböckerna i de exempel där människor bekönades, men att kvinnor och flickor å andra 

sidan, faktiskt fick göra samma saker som männen, utifrån samma positioner. (Berge & 

Widding 2006, s. 28-30) Grahn menar att resultatet av hennes undersökning visar att 

kvinnliga och manliga idrottare framställs både enligt Hirdmans traditionella genusformler 

såväl som intar alternativa positioner. (Grahn 2008, s. 199) Även Berge och Widding (2006) 

fann att kvinnor och män i läroböckerna delvis framställs enligt Hirdmans traditionella 

genusformler. Karaktäristiskt för merparten av de analyserade biologiläroböckerna var 

nämligen främst att innehållet presenterades med ett könsneutralt språk, där läroböckerna 

generellt hänvisar till ”människan” istället för att ange könstillhörighet. De noterade dock att 

det som händer när denna människa i konkreta exempel sedan bekönas, så handlar det för det 

mesta om en man, det vill säga att mannen är norm och kvinnan görs till ”den andra” - den 

avvikande. Avslutningsvis fann Berge och Widding dessutom att transpersoner överlag var 

kraftigt underrepresenterade i alla läroböcker, både i text och bild. (Berge & Widding 2006, s. 

28-30) 

Beträffande etnicitet i läroböckerna, konstaterar Harald Runblom (2006) i sin delrapport till 

Skolverket, att det finns en påfallande brist på definitioner och förklaringar av grundläggande 

begrepp inom områdena etnisk tillhörighet och kulturarv. Vidare menar han att trots att 

historien är full av kulturella möten så saknar läroböckerna principiella resonemang om 

följderna av erövring, kolonialism och migration, samt så dominerar ett eurocentriskt 
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perspektiv. (Runblom 2006, s. 45-47) Runblom påtalar vikten av att i dag betona att individer 

kan bära multipla identiteter, samt att etniciteten är ”situationell” och ”relationell”, det vill 

säga att den kan ta sig olika uttryck i olika situationer, vid olika tidpunkter och i olika sociala 

sammanhang. Vidare hävdar han att de granskade läroböckerna överlag förbigår att det 

svenska samhället idag alltmer präglas av en kulturell mångfald. (Ibid. s. 47-49) 

Avslutningsvis konstaterar Runblom emellertid att läroböckerna inte innehåller explicita 

stereotyper eller element som är kränkande eller diskriminerande (om individer, grupper, 

nationer, samhällen etc.) och som bidrar till att vidmakthålla fördomar. (Ibid. s. 47) 

I en australiensk studie av Brent McDonald (2013) studeras myter om ”biologisk ras”. 

McDonald har undersökt användandet av begreppet ”biologisk ras” i relation till mänskliga 

prestationer inom idrott i PE (physical education) läroböcker. Då det i dagens DNA-studier 

inte finns något som tyder på att det skulle finnas klassificerbara mänskliga underarter (raser), 

menar McDonald, att påståenden om olika “rasers” biologiska skillnader helt enkelt inte är 

något annat än reproduktion av rasism förklädd till vetenskap. Med tanke på att idéer om 

”biologisk ras” blivit motbevisat ställer han sig därför frågande till hur detta ändå är något 

som letar sig in i undervisningen i PE än idag. (McDonald 2013, s. 183-184) Trots att det inte 

finns några raser fann McDonald att två tredjedelar av PE-läroböckerna använde biologisk 

”ras” som klassificerbar variabel i relation till mänsklig prestation. (Ibid. s. 188) I 

läroböckerna fanns exempelvis beskrivningar om hur olika ”raser” av människor skulle 

inneha speciella karaktäristiska fysiologiska egenskaper lämpade för vissa idrotter. Genetiska 

skillnader såsom att personer med mörk hudfärg har fler snabba muskelfibrer och att de 

därför är bra på 100 m löpning gick exempelvis att finna. Han påtalar också att PE 

läroböckerna förenklar komplexa begrepp om genetik och ärftlighet så att individuell 

prestation och individuell genetik istället blir synonymt med kollektiv potential (för olika 

”raser”). De beskrivningarna av ”biologisk ras” som McDonald fann i materialet speglar 

enligt honom helt enkelt ett bredare samhällsenligt rasarv. Slutligen menar McDonald att 

utmaningen för idrottslärare således blir vilken roll de väljer att spela i utrotandet av rasism. 

(Ibid. s. 195) 

2.2 Intersektionella perspektiv  

Fanny Ambjörnssons (2004) undersökning om flickors gymnasievardag placerar sig i 

skärningspunkterna mellan genus, sexualitet, klass och etnicitet. Enligt Ambjörnsson 
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synliggör sambanden mellan kategorierna hur positioner och stratifieringsprinciper aldrig 

existerar i ren form, utan att de alltid förekommer i olikartade, föränderliga och historiskt 

specifika framträdelseformer. Under ett läsår följde Ambjörnsson flickorna i två olika klasser 

från två olika skolor och fann att genus på ett eller annat sätt är klassbundet, i andra fall även 

tydligt etnifierat eller ställt i relation till föreställningen om en normerande heterosexualitet. 

Vidare menar hon att de sätt på vilka makt, underordning och förtryck tog sig uttryck bland 

eleverna sällan verkade vara en fråga om offentliga avståndstaganden eller negativa påbud. 

Istället drogs makt gränserna snarare utifrån föreställningar om normalitet eller avvikelse, 

föreställningar som i sammanhanget tycktes både flytande, omformulerbara och inte sällan 

svåra att klä i ord. Så i vår tid då öppenhet och tolerans tycks vara ledord framför andra, 

menar Ambjörnsson, att det alltså är genom föreställningar om normalitet och avvikelse, 

stereotyper och överdrifter som svaret om förtryck måste sökas. (Ambjörnsson 2004, s. 295-

297) 

Elisabeth Apelmo (2013) har genom intervjuer, deltagande observationer och videodagböcker 

följt tio idrottande unga kvinnor med fysiska funktionsnedsättningar med syfte att söka svar 

på kvinnornas erfarenheter av en kropp som å ena sidan betraktades som avvikande, ”den 

fysiska funktionsnedsatta eller rörelsehindrade kroppen”, och å andra sidan som presterande, 

”den idrottande kroppen”. (Apelmo 2013, s. 14) I studien fann Apelmo att kvinnorna utsattes 

för olika typer av förtryck, dels som kvinnor och dels som funktionsnedsatta, samt att 

förtrycken följdes av olika typer av motståndsstrategier från kvinnorna. En typ av förtryck 

som Apelmo identifierar är vad hon kallar positiv diskrimineringen, vilket innebär att 

omgivningen menar att kvinnorna är duktiga ”trots allt”. I intervjuerna och videodagböckerna 

gör kvinnorna motstånd mot detta genom att framhäva sin kapacitet, styrka och normalitet. I 

studien vittnar deltagarna även om att de görs till ”de andra” då de exkluderas eller utpekas i 

skolämnet idrott och hälsa. Hon menar att det finns en diskrepans mellan dessa vältränade, 

envisa och helsatsande unga kvinnors framgångar inom handikappidrotten, och den brist på 

förståelse, nyfikenhet och intresse som lärarna i idrott och hälsa ger uttryck för. Detta medför 

att tre av deltagarna i studien, annars fysiskt aktiva kvinnor, gör motstånd genom att de helt 

eller delvis undviker att delta i undervisningen. Vad det gäller föreningsidrotten identifieras 

en annan typ av problem, nämligen att lagen är könsmixade men att kvinnorna utgör en 

minoritet, något som resulterar i att deltagandet oftast är på männens villkor. I förlängningen 

har detta till följd att kvinnorna i ett av lagen inte får delta på matcherna. I de lag kvinnorna 
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får delta på matcherna påtalar flera att det är svårt att ens ta en plats i herrlaget, samt att de 

därtill upplever att de hamnar utanför det sociala umgänget. (Ibid. s. 233-235) 

Rickard Jonsson (2015), har skrivit en avhandling om flerspråkighet och etnicitet. Denna kan 

ses som en uppföljning på Blatte betyder kompis, där han undersökte skola, maskulinitet och 

språkanvändning. Hans forskning kretsar kring hur rasistiska stereotyper skapas. Han är 

också intresserad av ungas identitetsskapande och hur dessa sätter fingret på just normer. 

Författaren försöker således ta reda på vad som egentligen gör att vissa elever klassas som 

stökiga. Problematiken kring denna fackindelning av elever lyfts fram från flera håll, där 

författaren intervjuat och observerat elever och lärare från en ytterstadsskola och en 

innerstadsskola. Boken undersöker även begreppet etnicitet och normer, samt vilka som 

skapar dessa. Politiska påtryckningar och ideologiska synsätt diskuteras och analyseras 

genom hela boken (Ibid. s. 140). 

På sin resa beskriver Jonsson (2015) tydligt det samtal med elever, där han försöker se bakom 

historierna om vad som egentligen sägs, och tyda underliggande maktmönster. Han berättar 

bland annat om ett känt Youtube-klipp som två pojkar visar honom. Klippet visar en 

konversation mellan elev och lärare, där hätsk diskussion uppstår och avslutas med att eleven 

blir utslängd från klassrummet. Författaren analyserar denna händelse genom att fundera på 

varför läraren blir så otroligt upprörd. Kan det bero på att han blev kallad rasist i det 

inledande samtalet? Författaren menar att rasist är ett otroligt laddat ord, fyllt av skam och 

skuld, som ingen vill identifiera sig med öppet. Han vänder även på resonemanget och pekar 

på pojken som blev utkastad, på grund av att han inte ville bli kallad ”invandrare”. Vad hade 

väckts i honom som gjorde att han reagerade så starkt? Det visar sig, under samtalet med 

pojkarna som visar klippet för författaren, att denna association och benämning sågs som 

negativ och att beskrivningen klassades som att man var mindre vetande och i behov av extra 

stöd. Eleverna förtydligade även för författaren att de är födda i Sverige,  varför då bli kallad 

för invandrare när de uppenbarligen inte är det. Det handlar här om att bli tillskriven en 

negativ självbild, som man inte vill identifiera sig med. Dock gör sig denna benämning hörd 

från läraren i klippet. Är det på grund av att eleven pratar förortsslang, handlar det om 

hudfärg och etnicitet, eller är det  upprördheten hos eleven, som sätter igång läraren? 

Författaren fortsätter vara neutral i sin slutsats av detta klipp, men menar att han ville lyfta 

fram denna händelse eftersom den så tydligt visar vilka föreställningar människor har, och 

hur bilden av invandrarkillar eller förortskillar förknippas med problem och ”stökiga pojkar”. 
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Dessa förutbestämda mallar och synen på sig själv, är väldigt svår att bryta sig loss ifrån, på 

grund av omgivningens normer. (Ibid. s. 28) 

Jonsson (2015) lyfter avslutningsvis fram att Sverige är landet som ofta tecknats som ”landet 

utan rasism”, samt att vi hamnar i topp när det kommer till internationella jämförelser 

gällande antirasism i lagstiftning, olika arbeten mot diskriminering samt typer av 

konventioner. Enligt attitydundersökningar blir Sverige också mer antirasistiskt, samt ligger 

även högst upp när det gäller internationella undersökningar om hur pass toleranta människor  

är mot invandring. Dock är Sverige samtidigt ett av de länder där segregeringen är som 

tydligast när det kommer till boende och arbete, det vill säga en tydlig uppdelning av 

etnicitet. Här når således boendesegregationen i våra storstäder högre än övriga 

internationella jämförelser. Det är därmed en komplex samhällssituation vi har idag. Så 

komplex att den hotar den svenska självbilden. (Ibid. s. 140) 

2.2.1 Sammanfattning av forskningsfält 

Sammanfattningsvis har tidigare forskning som lyfts fram här berört samtliga kategorier  som 

ligger till grund för denna undersökning. Vi har således tittat på läromedel som 

forskningsobjekt, samt undersökt tidigare studier som är i linje med det intersektionella 

perspektivet. Givetvis finns ytterligare renommerade studier, då vårt undersökningsområde - 

att normkritiskt granska läromedelsböcker i idrott och hälsa - är relativt brett. Därför har vi 

valt ut den forskning som ändå lyckas belysa och nå de områden som vår studie fokuserar 

kring. 

Dock menar vi, trots den stora spännvidd gällande tidigare forskning som vi funnit, att denna 

forskningsarena bitvis ännu består av outforskad mark. Vi har nämligen inte funnit någon 

svensk studie som specifikt undersöker läromedel i idrott och hälsa för Gy11 utifrån ett 

intersektionellt perspektiv. Målet med denna undersökning är således att fylla denna 

kunskapslucka. 

3 Teoretiska utgångspunkter      

I detta avsnitt beskrivs den teoretiska utgångspunkten vi valt att använda oss av som verktyg 

för att granska innehållet i läroböckerna. Nedan följer så en översiktlig presentation av det 
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intersektionella perspektivet vilket vi har för avsikt att nyttja som analytisk referensram vid 

läsning och bearbetning av materialet.   

3.1 Intersektionellt perspektiv 

Begreppet intersektionalitet presenterades för första gången i en artikel skriven av Kimberly 

Crenshaw i avseende att redogöra för svårigheterna med att förstå svarta kvinnors 

sammansatta och komplexa erfarenheter av utsatthet och förtryck. Crenshaw ansåg nämligen 

att varken de feministiska teorierna eller teorierna om ras räckte till för att analysera de svarta 

kvinnornas situation. Ett intersektionellt perspektiv ska dock inte betraktas som en ny teori 

som ersätter andra teorier utan, enligt Crenshaw, handlar begreppet snarare om att analysera 

och se hur olika maktmekanismer samverkar och skapar unika och sammansatta identiteter i 

sociala situationer. (Ahrne 2016, s. 194) 

Under de senaste åren har även intersektionalitets begreppet även fått ett genomslag inom 

samhällsvetenskapen i Sverige, där det i synnerhet blivit allt vanligare inom de 

forskningsinriktningar som sysslar med olika kategorier/grupper som uppfattas som 

marginaliserade och/eller underordnade. (Ahrne 2016, s. 194; Grönvik & Söder 2008, s. 4) 

Anledningen till detta är, enligt Grönvik & Söder (2008), att begreppet försöker fånga 

samspel mellan olika dimensioner som man menar är nödvändigt för att på allvar förstå 

förhållandena för dessa grupper. Man menar alltså, till exempel, att kvinnors situation blir 

svår att förstå och förklara om man inte tar hänsyn till att denna också påverkas av kvinnors 

klasstillhörighet, etnicitet, sexualitet, ålder och så vidare. Det intersektionella perspektivet 

strävar sålunda efter ett helhetsperspektiv, där olika kategorier samverkar och/eller 

skärningspunkter uppmärksammas i strävan att förstå olika gruppers livssituation. (Grönvik 

& Söder 2008, s. 4) Paulina de los Reyes och Diana Mulinari (2005) menar att detta förnyade 

intresse för intersektionalitet även kan hänföras till en alltmer svårfångad verklighet där 

traditionella kategorier som klass, kön och etnicitet håller på att förlora sitt innehåll. 

Intersektionalitet tvingar oss då att se på verkligheten med nya ögon och får oss att ifrågasätta 

för givet tagen kunskap om den sociala ordningen som vi lever i. (de los Reyes & Mulinari 

2005, s. 23) 

Det intersektionella begreppet grundar sig följaktligen i hur människors erfarenheter, 

identiteter och möjligheter har sitt ursprung i ett antal olika positioner i det sociala 

landskapet. (Ahrne 2016, s. 194) Likväl är kärnan i en intersektionell analys att det inte på 
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förhand går att säga vilken skiktningsdimension som är viktigast, utan det handlar om att se 

till hur dessa samverkar och förstärker eller motverkar varandra. (Ibid. s. 180-181) På så sätt 

skapas ett stort antal möjliga konstellationer av förhållanden mellan klassmotsättningar, 

könsordningar och relationer mellan etniska grupper, vilka ibland även kan knytas samman 

med sexualitet, funktionsnedsättning och ålder. (Ibid. s. 194) Om vi exempelvis utgår ifrån 

arbetarklassen finns det i denna både män och kvinnor, i olika åldrar, med olika sexuella 

preferenser, medborgarskap i olika länder och skiftande etnisk tillhörighet. En och samma 

människa kan, utifrån ovanstående perspektiv, således vara utsatt för förtryck och 

diskriminering av olika slag parallellt. I Sverige kan det till exempel gälla invandrarkvinnor i 

arbetarklassen som drabbas av orättvisor både som arbetare, kvinna och invandrare. 

Emellertid ska dock uppmärksammas att den som har en underordnad position i en 

skiktningsdimension samtidigt kan ha en mer överordnad position i en annan. 

Skärningspunkterna kan även frambringa mer komplexa mönster om de olika dimensionerna 

av över- och underordning inte sammanfaller. Exempelvis skulle det i situationer vad gäller 

relationen mellan kvinnliga chefer och manliga anställda kunna uppstå en osäkerhet 

beträffande auktoritet dem emellan. Potentiellt skulle det även kunna uppstå en än större 

osäkerhet om den överordnade kvinnan dessutom är yngre, och/eller har utländsk bakgrund. 

(Ibid. s. 177-178) 

Som tidigare nämnts är dom kategorier som vanligtvis räknas upp i ett intersektionellt 

sammanhang kön, klass, ras, etnicitet, sexualitet och ibland ålder. I vissa fall ingår 

funktionsnedsättning, även om denna kategori har en ganska undanskymd plats i 

diskussionen. (Grönvik & Söder 2008, s. 4) När det i intersektionalitetssammanhang så, till 

sist, talas om funktionsnedsättning finns det en skillnad mellan denna och kön, klass, etnicitet 

och ålder. Detta på grund av att vi alla i någon form har ett kön, en klass, en etnicitet och 

ålder. Funktionsnedsättning är å andra sidan inte något som alla har, utan en egenskap som 

endast gäller för vissa grupper i samhället. Grönvik & Söder (2008) menar därför att vi 

istället borde benämna funktionsnedsättning som funktionsförmåga, eftersom vi alla kan ha 

större eller mindre sådan, för att på så sätt skapa en dimension där alla har ett värde. (Ibid. s. 

9)  

Vilka dimensioner som bör tas hänsyn till och som inbegrips då man använder sig av ett 

intersektionellt perspektiv kan, som tidigare nämnt, således variera. I denna studie har vi för 

avsikt att utgå ifrån, kön, etnicitet och sexualitet, vilka vanligtvis ingår i ett intersektionellt 
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sammanhang. Till dessa kategorier kommer vi även addera funktionsförmåga, trots att detta 

är en kategori som mer sällan inkluderas är det likväl något vi vill granska närmare. Med 

anledning av att skolämnet idrott och hälsa ofta betraktas som ett aktivitetsämne menar vi att 

funktionsförmåga följaktligen får en betydande roll, på så sätt blir därför denna dimension i 

högsta grad även relevant för oss att undersöka. Genom att urskilja dessa strukturer, 

synliggöra hur de samverkar och förstärker eller motverkar varandra, är sedan förhoppningen 

att vi ska kunna kartlägga vilka normer och värderingar som texterna och bilderna förmedlar i 

läroböckerna. 

4 Syfte 

Studiens övergripande syfte är att utifrån ett intersektionellt perspektiv undersöka vilka ideal 

och normer som går att urskilja i läroböcker riktade till gymnasieämnet idrott och hälsa. För 

att göra detta har vi för avsikt att närmare granska läroböcker som publicerats efter införandet 

av den senaste läroplanen, Gy11. Som utgångspunkt för undersökningen har vi valt ett 

normkritiskt perspektiv. Det är sedan utifrån normer om etnicitet, sexualitet, kön/genus och 

funktionsförmåga som vi ämnar besvara frågeställningarna. Sammantaget ger detta oss en 

möjlighet att diskutera om de normer och värderingar som förmedlas i läroböckerna står i 

samklang med det som skolans värdegrund förespråkar.  

4.1 Frågeställningar   

● Vilka normer avseende kön/genus, sexualitet, funktionsförmåga, etnicitet kommer till 

uttryck i läroböckerna? 

● Vad karakteriserar de olika normerna ur ett intersektionellt perspektiv? 

5 Metod 

I denna del presenteras avgränsningar och urval vad gäller källmaterialet, analysverktyg samt 

en beskrivning av det praktiska tillvägagångssättet av undersökningen. Avslutningsvis 

diskuteras även de etiska överväganden som tagits i beaktning. 
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5.1 Avgränsningar och urval  

Emedan syftet är att undersöka vilka normer och ideal som framträder i läroböcker för 

gymnasiet i idrott och hälsa samt hur dessa står i relation till skolans uppdrag och värdegrund 

är urvalet således ett totalurval. Då vi har för avsikt att undersöka läroböcker som kan 

jämföras med den nuvarande läroplanen har vi således avgränsat oss till läroböcker 

publicerade efter införandet av Gy11, det vill säga efter år 2011. Utifrån dessa kriterier har vi 

sedermera lokaliserat två läroböcker: Bengt Johansson Idrott och hälsa. Stockholm, Liber 

(2012) 5. Uppl samt Johan Paulsson & Daniel Svalner Idrott och hälsa 1&2. Malmö, Roos & 

Tegnér, (2014). Trots att vi har en begränsad tidsram att förhålla oss till är vår intention att 

analysera såväl text som bilder, något vi menar är genomförbart av den anledningen att vi 

endast funnit två läroböcker att studera. 

5.3 Analysverktyg 

Enligt Bolander & Fejes (2015) lämpar sig diskursanalys som metodansats väl till oss som är 

intresserade av att studera vilka sanningar som skapas om vad som är normalt, och därmed 

också vad som är onormalt, samt vad som tas för givet och vad som osynliggörs. Denna 

analysmetod passar även väl för att analysera texter såväl som bilder, något som vi i denna 

studie har för avsikt att göra. Genom att texterna dekonstrueras för att visa på hur dessa både 

innesluter och utesluter, ofta utan att vi är medvetna om det, kan vi förstå språkets roll i hur vi 

formar vår verklighet. (Ibid. s. 90-92) Metoden fungerar på så sätt som ett viktigt instrument 

för att skaka om det vi tar för givet i vårt vardagliga liv såväl som i vårt yrkesmässiga liv. 

Inom diskurser skildras ständigt olika beskrivningar av verkligheten där vissa berättelser får 

status av att vara sanning medan andra hamnar utanför samtalet. Med hjälp av 

diskursanalysen kan vi få syn på vilka beskrivningar av verkligheten som får status av att 

vara sanning i ett visst sammanhang. (Ibid. s. 92-94) I föreliggande studie innebär det således 

att vi synliggör upprepade mönster i läroböckerna om vilka normer och ideal som går att 

urskilja vad gäller kön/genus, etnicitet, funktionsförmåga och sexualitet. 

Vi  kommer således utgå från Bolander & Fejes (2015) i följande studie, men vill även kort 

lyfta fram några viktiga teoretiker inom samma genre. En av dessa är Norman Fairclough 

(1993) som kan ses som inspiratör och grundare till flertalet olika diskursanalyser som nyttjas 

idag. Här tittar man främst på kombinationen mellan hur makt och hierarkier tar sig uttryck 

genom språket, tex genom texter, videos, samtal eller undervisning. Ytterligare språkrör inom 
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området som berör olika typer av diskurser vid nyttjandet av textanalys är Marianne Winther 

Jørgensen & Louise Phillips (2000). De har skrivit boken Diskurs som teori och metod och 

belyser främst vikten av att känna till diskursanalysens bredd. Detta görs genom att nyttja tre 

perspektiv på fältet vilka är diskursteori, diskursanalys samt diskurspsykologi. Den berör 

således delar som är viktiga i dessa typer av sammanhang att känna till vid arbetet av 

textanalyser, nämligen sociala processer som sedan blir betydelseskapande.  

Ytterligare stöd  och kunskap inom kunskapsfältet ger Carlson & Brömssen (2011) genom sin 

antologi med emperiska exempel från både grund och gymnasieskola men även vuxenskola. 

Här belyser författarna utmaningarna med arbetet gällande pedagogiska texter, vilket ofta kan 

spegla olika, eller mycket ofta föreställer, motsägelsefulla och sociala kategoriseringar. 

Skolan och dess pedagogiska texter kan således vara en social kodifiering, vilket då gäller 

både i och utanför skolan, som i sin tur skapar normer för sociala relationer och 

verksamheter.  

Sammantaget, med detta som bakgrund har vi här funnit flertalet författare som belyser olika 

typer av diskursanalyser utifrån olika perspektiv. Dock anser vi att den diskursanalys som 

passar vårt material bäst, slutligen är Bolander & Fejes (2015) ramverk.  

5.4 Genomförande 

Det praktiska genomförandet av analysen är uppdelat i två delar. I den första delen av 

analysen, vad det gäller genomförandet av själva diskursanalysen, har vi utgått ifrån Bolander 

& Fejes (2015) modell när vi undersökt normer utifrån kategorierna:  kön/genus, sexualitet, 

etnicitet och funktionsförmåga. I den andra delen av analysen, då syftet med studien är att 

utgå ifrån ett intersektionellt perspektiv, har vi frångått begreppen i diskursanalysen och 

istället bildat gemensamma teman utifrån svaren som frågeställningarna genererade.  

Det första steget i diskursanalysen initierades av att vi översiktligt läste igenom läroböckerna 

ett flertal gånger individuellt för att få syn på hur det talas om de olika normerna samt 

identifiera vilka bilder som fabriceras. Vid den första genomläsningen skrevs även nyckelord 

och tankar ner på ett papper. Dessa första tankar diskuterade och jämförde vi sedan med 

varandra för att stämma av vad vi identifierat angående vad det talas om och hur. Därefter 

genomförde vi, återigen individuellt, en noggrannare detaljläsning av texterna och bilderna 

utifrån nedanstående frågeställningar. (Bolander & Fejes 2015, s. 96-105)  
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Vad talas det om?  

○ Vad sägs om sexualitet/kön/genus/funktion/etnicitet i texterna? 

Hur talas det om detta?  

○ Hur talas det om sexualitet/kön/genus/funktion/etnicitet? 

Vad framställs som sanning?  

○ Vad framställs som normal sexualitet/kön/genus/funktion/etnicitet? 

Vilka subjektspositioner framträder?  

○ Vad för sorts sexualsubjekt/könsobjekt/genusobjekt/funktionsobjekt/etnicitetsobjekt skapas 

genom detta tal? 

Vad utesluts genom detta tal?  

○ Vad för slags sexualitet/könsobjekt/genusobjekt/funktionsobjekt/etnicitetsobjekt utesluts eller 

exkluderas som onormal? 

Under detaljläsningen förde vi noggranna anteckningar om vad det står i texterna och vad 

bilderna visar utifrån ovanstående frågeställningar. Värt att påtala är dock att användandet av 

dessa frågor i analysen inte sker i separata steg utan i själva verket går dessa in i varandra vid 

genomförandet. Därefter jämförde vi våra anteckningar och diskuterade vad vi kommit fram 

till, dels för att säkerställa att vi använt en gemensam referensram vid analysen, dels för att 

kunna gå tillbaka och diskutera eventuella skillnader vi funnit, och i dessa fall eventuellt 

ompröva eller styrka våra skilda konklusioner. (Ibid. s. 96-105)  

Genom detta arbetssätt stärks studiens pålitlighet såväl som trovärdigheten. Pålitligheten kan 

anses hög eftersom att vi vägt våra bedömningar mot varandra för att komma till en 

gemensam överensstämmelse, så kallad likhetsreliabilitet. (Hassmén & Hassmén 2008, s. 

136) Då slutsatserna framkommit genom att vi jämfört individuella tolkningar av samma 

material, så kallad analytikertriangulering, stärks även trovärdigheten. (Ibid. s. 157) 

I detta skede har vi följaktligen nått analysens andra del. För att lyfta fram det intersektionella 

perspektivet kodade vi materialet som producerats utifrån frågeställningarna för att finna 

gemensamma teman. De teman som empirin i den första delen av analysen genererade (och 

som även utgör rubrikerna i resultatet) är således följande:  

Normer och förutsättningar för fysisk aktivitet  

Den normala kroppen  
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Mer lika än olika?  

Skillnadens betydelse  

Kroppsideal 

Fysisk aktivitet och skilda intressen  

Sexualitet, var och hur får den ta plats? 

Då diskursanalysen präglas av ett kvalitativt förhållningssätt har vi således inte för avsikt att 

uppge exakt hur ofta olika företeelser förekommer. Det viktiga i denna studie är snarare att 

upptäcka vad som kommer till uttryck samt hur det kan tolkas. För att ändå åskådliggöra en 

generell bild av i vilken omfattning olika företeelser förekommer, kommer vi dock att 

använda oss av uttryck såsom ett fåtal, flera eller liknande. 

5.5 Etiska överväganden  

Enligt Vetenskapsrådet finns två huvudsakliga krav att förhålla sig till, forskningskravet och 

individskyddskravet (Vetenskapsrådet 2002). Forskningskravet utgår ifrån forskarens 

agerande, hederlighet och integritet och kan därmed beskrivas som forskaretik. 

Individskyddskravet rör hur undersökningsdeltagarna och andra som berörs av forskningen 

ska skyddas mot otillbörlig påverkan, vilket definieras som forskningsetik. Vad det gäller 

forskningskravet och forskaretiken för vår del så innebär det att vi i denna undersökning 

förhåller oss sanningsenliga, öppet redovisar metoder och resultat, redovisar och granskar 

våra utgångspunkter, inte stjäl forskningsresultat eller plagierar, håller god ordning på vår 

dokumentation samt att vi inte bedriver forskningen på ett sådant sätt att andra människor kan 

komma till skada. (Hassmén & Hassmén 2008, s. 382) Angående den sista punkten vill vi 

framhålla att denna är viktig för oss att ta i beaktande så att vi inte på något sätt hänger ut 

författarna till läroböckerna, utan förhåller oss sakliga i våra analyser av källmaterialet.  

Individskyddskravet konkretiseras av vetenskapsrådet i fyra allmänna huvudkrav vilka är: 

Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet 2002). Enligt informationskravet ska forskaren informera de av forskningen 

berörda om syftet med forskningen. Samtyckeskravet innebär att deltagarna i en 

undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan. Konfidentialitetskravet syftar 

till att alla uppgifter om deltagarna i studien ska ges största möjliga konfidentialitet och 

personuppgifterna ska förvaras så att inga obehöriga kan ta del av dem. Det fjärde och sista 
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kravet, nyttjandekravet, innebär att de insamlade uppgifterna om enskilda personer endast får 

användas för forskningsändamålet. (Hassmén & Hassmén 2008, s. 390) Då vårt källmaterial 

består av två läroböcker, vilka är offentligt material, menar vi att vi inte behöver ta hänsyn till 

Vetenskapsrådets individskyddskrav. 

6 Resultat 

I denna del redovisas resultatet, där vi utifrån de två läroböckerna Idrott och hälsa samt Idrott 

och hälsa 1&2 (Johansson 2012; Paulsson & Svalner 2014) belyser och behandlar text, citat 

och bilder. Resultatet baseras på de svar som genererades genom diskursanalysens 

frågeställningar i relation till begreppen kön/genus, etnicitet, sexualitet och 

funktionsförmåga: Vad talas det om, hur talas det om detta, vad framställs som sanning, vilka 

subjektspositioner framställs samt vad utesluts genom detta tal? För att lyfta fram det 

intersektionella perspektivet presenteras slutligen resultatet nedan utifrån de teman som 

kodningen av empirin i den första delen av analysen genererade. Dessa teman fungerar 

således som rubriker i detta avsnitt. 

6.1 Normer och förutsättningar för fysisk aktivitet 

6.1.1 Den normala kroppen  

I kapitlet ”DIN KROPP, SÅ FUNGERAR DEN” presenteras fakta utifrån det könsneutrala 

begreppet kroppen. ”Vår kropp har en mycket god anpassningsförmåga och de flesta system i 

kroppen, även våra muskler, rättar sig efter de krav som ställs.” eller ”Benmassa är kroppens 

tyngsta vävnad och vårt skelett består av 206 ben.” (Paulsson & Svalner 2014, s. 27) Det som 

dock händer när denna kropp bekönas i samband med de anatomiska bilderna, vilka finns 

med i de tillhörande texterna, är att alla de tycks föreställa män. I en av bilderna syns även en 

penis. (Ibid. s. 18-19, 24, 29, 50-52, 85) I de fall där den neutrala benämningen kroppen trots 

allt tillskrivs ett kön tycks denna således vara en man, något som i sin tur gör kvinnan till 

”den andra” och mannen blir norm. 

Ytterligare ett exempel på detta är en bild som visar människor som deltar i Göteborgsvarvet. 

I bildtexten går att läsa att det var 60 000 löpare, varav 20 000 kvinnor. (Johansson 2012, s. 

126) Även här blir det är tydligt att mannen är norm då det underliggande budskapet är att det 
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till största delen är män som deltar då man måste förtydliga hur många deltagare som var 

kvinnor. Dessutom utesluts personer som inte identifierar sig som varken man eller kvinna. 

Det som tydligt gestaltas i läroböckerna är bilden av en normalt fungerande människokropp, 

och följaktligen frånvaro av funktionshinder. Målet för denna ”vanliga” människa tycks ofta 

vara att sträva efter, eller åtminstone imponeras av det extrema, det vill säga elitidrottande 

och fysiologiska exempel inom ramen för detta. Texterna skulle på så sätt kunna upplevas 

som exkluderande för en person med en funktionsnedsättning då deras förutsättningar skiljer 

sig från det som tas för givet för en normalt fungerande person, vilket är utgångsläget i dessa 

fall. 

Slagvolymen hos en vältränad person kan dubbleras från 0,7 dl till 1,5 dl. Det förklarar varför 

vältränade personer har en lägre vilopuls- större slagvolym innebär att hjärtat helt enkelt inte 

behöver slå lika ofta. [---] Cyklisten Miguel Induran anses vara ett fysiologiskt fenomen med en 

uppmätt vilopuls på otroliga 29 slag/minut. (Paulsson & Svalner 2014, s. 38-39) 

Om Charlotte Kalla går att läsa: 

2007 uppmättes den högsta syreupptagningsförmågan någonsin hos en svensk kvinna i Charlotte. 

Hennes kropp kunde ta upp 73 milliliter syre per kilo kroppsvikt och minut, jämfört med 35 

milliliter som är kvinnors normalvärde. (Paulsson & Svalner 2014, s. 10) 

Citaten ovan visar hur elitidrottande framställs som idealet och som förebild i olika idrott och 

träningssammanhang. För att belysa olika fysiologiska extremer inom ramen för de 

kunskapsområden som behandlas i texterna använder sig författarna ofta av kända vältränade 

idrottspersoner, dock är utgångspunkten alltid en ”normalt fungerande kropp”.  

I texterna framställs det även som eftersträvansvärt att vara frisk och att återgå till ett 

normaltillstånd efter skador.  

Att hålla sig frisk är lika betydelsefullt som att tillfriskna efter skada. (Paulsson & Svalner 

2014, s. 130)  

Om skicrossåkaren Anna Holmlund går att läsa: 

Knät var så trasigt att det ”i princip bara hängde och dinglade” [...] Det som gör Holmlunds 

historia unik är att hon tack vare rehabiliteringsträning lyckats komma tillbaka. Drygt ett år efter 

sin våldsamma krasch stod hon på prispallen igen, denna gång för sin tredjeplacering i OS i Sotji.   

(Paulsson & Svalner 2014, s. 129) 
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Inom idrotten sker följaktligen skador men i relation till dessa premieras en intensiv 

rehabiliteringsträning och berättelser om återhämtningar och comebacker. Beskrivningen i 

citatet ovan indikerar att det går att tillfriskna från en allvarlig skada och helt återgå till 

”normal” funktion bara du anstränger dig tillräckligt hårt. Genom detta tal utesluts 

följaktligen personer med bestående skador eller funktionsnedsättningar.  

För att förklara begreppet hälsa använder sig båda böckerna av WHO:s definition av hälsa.  

Hälsa är inte bara frånvaro av sjukdom eller handikapp, utan högsta möjliga välbefinnande för den 

enskilda individen fysiskt, psykiskt och socialt. (Paulsson & Svalner 2014, s. 5; 

Johansson 2012, s. 14) 

I Idrott och hälsa 1&2 har WHO:s definition utvecklas något, genom att lägga in ”ha god 

kondition” tillförs en mer idrottsinriktad prägel: 

Att må bra är inte enbart frånvaro av sjukdom eller att ha god kondition, det handlar även om 

fullständigt välbefinnande, såväl psykiskt som fysiskt. (Paulsson & Svalner 2014, s. 195) 

I läroböckerna framträder således en bild av att idealet är att vara fri från sjukdom, känna 

fullständigt välbefinnande, fysiskt, psykisk och socialt, samt ha god kondition för att du ska 

“må bra”. Dessa definitioner skapar en dikotomi mellan begreppen sjuk och frisk och att må 

bra eller må dåligt, något som följaktligen leder till att olika individer exkluderas. Detta är 

dock inget som problematiseras i framställningen.  

Å ena sidan, vad det gäller funktionsförmåga, så handlar det generellt om hur vi kan förbättra 

den samt vilka positiva effekter träning har och varför det är eftersträvansvärt att vara fysiskt 

aktiv. 

Regelbunden motion leder till en ökad fysisk funktionsförmåga vilket i sin tur ger oss en 

förbättrad livskvalitet och ökar vårt allmänna välbefinnande. Vi mår helt enkelt bra när vi rör på 

oss. Men fysisk aktivitet har även flera psykologiska effekter på oss. (Paulsson & Svalner 

2014, s. 81) 

[...] motionera leder till en positiv kroppsuppfattning och till bättre självförtroende överlag. […] 

fysisk aktivitet kan minska flera negativa känslor och sinnesstämningar som nervositet, oro, 

ängslan och depressionsymptom. (Paulsson & Svalner 2014, s. 81) 

Å andra sidan, vad det gäller funktionsförmåga, går att läsa:  
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[...] för den som redan är sjuk och svag är det förstås inte lika enkelt att träna. (Johansson 

2012, s. 10) 

[...] det [är] fullt möjligt för en astmatiker att idrotta. (Johansson 2012, s. 10) 

Citaten ovan förmedlar en bild av att vi själva har kontrollen att, genom fysisk aktivitet, 

påverka vår egen funktionsförmåga och hälsa. Det läggs således ett stort eget ansvar på 

individen att själva ta hand om sin hälsa. Samtidigt indikerar texten att de som är sjuka och 

svaga, inte har samma förväntningar och krav på sig. 

Vi har även sökt efter bilder på personer med synliga funktionsnedsättningar, emellertid 

fanns inte många att tillgå. I Idrott och hälsa 1&2 finns inga bilder på människor med någon 

typ av synlig funktionsnedsättning. Normal kroppsfunktion kan således antas vara normen, 

där den normala kroppen är en kropp med alla lemmar (inga synliga proteser etc.). Alla är av 

normal kroppsbyggnad (normalviktiga eller slanka) och endast ett fåtal bär glasögon. 

(Paulsson & Svalner 2014; Johansson 2012) I Idrott och hälsa visas en bild på en vit man i 

rullstol som spelar tennis först då man talar om idrottens värdegrund och att alla ska ”kunna 

delta oavsett […] fysiska och psykiska handikapp”. I bildtexten går det att läsa att mannen är 

Peter Wikström, svensk OS-medaljör i tennis. (Johansson 2012 s. 127-128) Lite längre fram i 

boken uttrycks följande: 

Vi har alla olika förutsättningar för hur vi kan utöva en idrott. Det är till exempel skillnad på vad 

barn klarar av jämfört med ungdomar eller äldre motionärer. Därför måste man ibland anpassa 

reglerna efter vilken grupp som ska genomföra aktiviteten. Vilka fler hänsyn än till personernas 

ålder kan man behöva ta? (Johansson 2012 s. 183) 

Bredvid denna text visas en bild på en vit kvinna i rullstol som spelar basket. Bilderna på 

funktionsnedsatta personer förekommer således alltid i relation till när texten belyser 

särskilda anpassningar eller problem som kan uppstå inom idrottande och fysisk aktivitet i 

relation till ett funktionshandikapp. Utöver dessa bilder, som endast förekommer i samband 

med specifika teman riktade till funktionsnedsatta personer, förekommer inga bilder på 

individer med synliga funktionsvariationer. Dessa bilder är således avsedda att illustrera just 

själva funktionshindret och personerna på bilderna blir på så sätt sitt funktionshinder.  
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6.1.2 Mer lika än olika?  

Texterna redogör även för ett flertal olika biologiska och fysiologiska skillnader mellan 

kvinnor och män. Exempelvis: ”Kvinnor har generellt 5-10 procent lägre hemoglobinvärde än 

män.” (Paulsson & Svalner 2014, s. 36) ”Hur mycket energi du behöver beror på om du är 

flicka eller pojke.”(Johansson 2012, s. 18) ”Musklerna utgör nära hälften av kroppsvikten för 

pojkar/män och något mindre för flickor/kvinnor.” (Ibid. s. 200) 

Dessa citat visar även att det kvinnliga oftast står i relation till det manliga, även om undantag 

likt citatet nedan går att finna:  

Kvinnor är mer aktiva än män och många kvinnor har bättre kondition än männen. Varför tror du 

det är så? (Johansson 2012, s. 83) 

Vad det gäller flickors maximala syreupptagningsförmåga så beskrivs att medelvärdet är 

lägre än pojkars, men att många medelålders kvinnor däremot numera har bättre kondition än 

männen. (Johansson 2012, s. 83) Här vävs fysiologiska skillnader samman med sociala 

skillnader. De fysiologiska skillnaderna mellan män och kvinnor förklaras utförligt i texten. 

De sociala skillnaderna mellan män och kvinnor är däremot inget som redogörs för utan här 

lämnas läsaren ensam att spekulera i vad detta kan bero på. 

Pojkar beskrivs ha sämre rörlighet än flickor och det uppges därför vara extra viktigt för dem 

att träna rörlighet. Intressant här är bilderna som är kopplade till denna text. Kvinnan på 

bilden som utövar rörlighet gör det på en yogamatta med utsikt över en sjö (utan bildtext) 

medan mannen på nästa bild gör det iförd sportiga solglasögon på en friidrottsarena med en 

bildtext som beskriver att du i övningen stretchar både hamstrings- och höftmuskel. 

(Johansson 2012, s. 66-69) Således porträtteras även här en skillnad mellan mäns sätt att 

utöva rörlighet på, vilken tycks vara mer som en bisyssla till huvudaktiviteten de utövar, och 

kvinnors, där rörlighetsträning framställs som ett syfte i sig. 

Under rubriken, ”När kan tjejer och killar träna tillsamman?”, diskuteras och problematiseras 

pojkars och flickors idrottsutövande. (Johansson 2012, s. 80) 

Idrott bedrivs oftast på pojkarnas villkor. Det beror delvis på att man inte riktigt vet hur idrott bör 

utformas för att bäst passa flickor. I vissa idrotter fungerar det utmärkt när tjejerna och killarna 

tränar tillsammans, särskilt upp till puberteten. I andra aktiviteter är det svårare. Mycket beror på 

vilket mål man har med träningen och hur den är upplagd. Men tjejer och killar är till viss del 
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olika, och därför kan gemensam träning ibland vara olämplig. Fram till puberteten kan flickor 

vara starkare och snabbare än pojkarna. I gymnasieåldern har dock flickorna endast 70 procent av 

pojkarnas styrka i benen och bara 50 procent av pojkarnas styrka i underkroppen. Undantag finns 

förstås åt båda hållen. Generellt sett behåller flickorna sin rörlighet längre, delvis beroende på 

mindre muskelmassa. De har också ett övertag när det gäller koordination. Män har fler röda 

blodkroppar än kvinnor, vilket innebär högre syreupptagning. Men det kompenseras ofta genom 

att vuxna kvinnor motionerar mer. Dessutom har kvinnor förhållandevis bättre 

långtidsarbetsförmåga än män. I gymnasiet får pojkar ofta övertag i bollspel. Det beror på att de är 

större och starkare och kan ta för sig mer. Rent psykologiskt finns också skillnader. Pojkar är ofta 

mer aggressiva och tävlingsinriktade, medan flickor är mer socialt inriktade i sitt idrottsutövande. 

Men gäller det elitsatsande ungdomar är det just ingen skillnad. (Johansson 2012, s. 80) 

I Idrott och hälsa 1&2 uppges de fysiologiska skillnaderna mellan män och kvinnor vara 

anledningen till att de skiljs åt inom många idrotter. Detta eftersom att man helt enkelt inte 

tävlar under samma förutsättningar. Förutom de fysiologiska skillnaderna uppges det även 

finnas skillnader mellan könen vad gäller aggressivitet. Dessa skillnader överskuggas dock av 

likheterna. Angående skillnaderna i beteendet går att läsa: 

De störst avvikelserna återfinns i själva beteendet, som i stor utsträckning styrs av det sociala 

könet. Det är alltså våra inlärda uppfattningar och beteenden som står för den största skillnaden 

mellan män och kvinnor, inte de biologiska förutsättningarna. (Paulsson & Svalner 2014, s. 

278) 

I citaten ovan beskrivs det varför det kan vara problematiskt för män och kvinnor att idrotta 

tillsammans, något som följaktligen skulle kunna få konsekvenser för elevernas syn på pojkar 

och flickors deltagande på idrottslektionen. Framställningen om flickors och pojkars 

möjligheter att träna tillsammans bygger på det underförstådda antagandet om att träning i 

grund och botten syftar till tävling och jämförelse. Om träning inte syftar till tävling och 

jämförelse torde flickor och pojkar kunna träna tillsammans oavsett vilka eventuella fysiska 

könsskillnader som finns. Dessa beskrivningar får även till följd att pojkar och män framställs 

som överordnade flickor och kvinnor, både fysiskt och prestationsmässigt. 
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6.2 Skillnadens betydelse   

6.2.1 Kroppsideal 

Texterna i läroböckerna skildrar även föreställningar om hur män och kvinnor, pojkar och 

flickor förväntas vara både vad gäller utseende och beteende. 

Idag vill många flickor vara smala, och många pojkar vill ha stora muskler. […] Det är naturligt 

att flickor är rundare om höfter och lår än vad pojkar är. Manlig fetma, som lägger sig på magen, 

är betydligt farligare ur hälsosynpunkt. Den sortens fett kan nämligen lättare leda till att fett 

inlagras i ådrorna. En viss andel kroppsvikt bör bestå av fett för att vi ska må bra. Unga män bör 

ha 15-20 procent fett och unga kvinnor 21-26 procent. Om flickors fettmängd sjunker allt för 

mycket, kan menstruationen utebli. Då blir det svårare att bli gravid. (Johansson 2012, s. 44-

45) 

För att kontrollera sitt midjemått så att man inte är för fet förklaras hur man kan mäta detta. 

Här lyfts således fram att om män har ett midjemått på över 102 cm och kvinnor över 88 cm, 

löper de risk för sjukdomar. De uppmanas även söka kontakt med skolsköterskan om de 

tillhör denna grupp som bör gå ner i vikt.  (Johansson 2012, s. 45)  

Det går även att läsa att det är vanligast att flickor i tonåren drabbas av anorexia nervosa, 

även om det också drabbar pojkar. (Johansson 2012, s. 47; Paulsson & Svalner 2014, s. 275) 

Kroppsideal och de sjukdomar och problem som kan utvecklas på sikt framställs således även 

de som könsbetingade. Ytterligare om kroppsidealens effekter hos flickor går att läsa att: 

Undersökningar visar att endast hälften av unga i åldern 16-29 år är nöjda med sitt utseende och 

sin kropp. På senare har man dessutom uppmärksammat att det blir vanligare att unga flickor, 

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

följd av det kan ibland ätbeteendet påverkas. […] Att vara smal har för många blivit ett 

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

kvinnor som inte trivs med sin kropp. (Paulsson & Svalner 2014, s. 274) 

Att vilja gå ner i vikt är en av de främsta orsakerna till att flickor motionerar. Men många bantar 

också. (Johansson 2012, s. 44-45)  

Bland unga män berättas ett annat kroppsideal råda, nämligen “det muskulösa”. I samband 

med detta står det skrivet att jakten på detta stereotypa mansideal kan innebära att en 

träningsspiral som eskalerar utvecklas. Där är strävan hela tiden är större och fler muskler, 
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samtidigt som man aldrig är nöjd och målet, den ”perfekta” kroppen, aldrig tycks uppnås. 

Detta kan för en del kan resultera i att man tar till dopingpreparat för att nå sin drömkropp. 

(Paulsson & Svalner 2014, s. 276) Cyklisten Lance Armstrong lyfts fram som ett exempel på 

en person som dopat sig. Även bilden som finns i samband  med innehållet som behandlar 

doping visar en naken muskulös överkropp på en man. (Ibid. s. 261) Dels förstärker dessa 

exempel bilden av att det främst är män som dopar sig och dels bekräftar alltså doping och 

dopade (muskulösa) kroppar bilden av normal manlighet. 

Vad det gäller beskrivningar om de kroppsliga skador som kan komma till följd av missbruk 

och av anabola androgena steroider, så beskrivs likheter men också skillnader mellan män 

och kvinnor. En av dessa är kvinnobröst hos män och en annan är ökad kroppsbehåring hos 

kvinnor. (Paulsson & Svalner 2014, s. 262) Johansson har en liknande beskrivning: 

”bröstkörtlarna på män växer (bitch tits)”, samt så beskrivs att kvinnor kan få skäggväxt, 

mörkare röst, mensrubbningar och dessutom kan klitoris bli större. (Johansson 2012, s. 50-

51) Även detta säger något om de kroppsliga normer som råder för män och kvinnor. Den 

ökade kroppsbehåringen hos kvinnor blir ett problem på grund av att kvinnor inte ska vara 

håriga varken i ansiktet eller på kroppen. Kvinnor förväntas inte heller ha en mörk röst då 

detta är något som förknippas med manlighet, samt så är det inte önskansvärt att som kvinna 

ha en stor klitoris. Män däremot riskerar att drabbas av “bitch tits” eller kvinnobröst vilket 

lyfts fram som något negativt.  

I kapitlet som behandlar träningslära och styrketräning kan man finna ett litet textstycke som 

heter: “Att tänka på”, där det är tydligt att innehållet utgår från en kropp där normen kräver 

både fysisk och psykisk färdighet och självdisciplin, utan några fysiologiska hinder. Uttrycket 

“gäddhänget” kan även indikera ett förväntat kroppsideal: 

När du tränar med vikter blir förbränningen högre om du gör många reps med lättare motstånd. 

Men förbränningen är ändå ganska låg jämfört med många andra  aktiviteter som du gör under 

lika lång tid. Fettet du förbränner finns i blodet och kommer från hela kroppen, alltså inte speciellt 

från den del du jobbar med. Därför kan det vara bättre att promenera än att träna biceps, om du 

vill ha bort “gäddhänget” från armarna. (Johnsson 2012, s. 64)  

I samband med kroppsideal i Idrott och hälsa 1&2 diskuteras och problematiseras de ideal 

värderingar och normer som finns överallt i samhället och som påverkar vårt beteende och 

vår uppfattning om hur en kropp bör se ut. Dock är även här frånvaron av funktionshinder 

tydlig då den underliggande utgångspunkten tycks vara kroppsideal i relation till en normalt 
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fungerande kropp. Här beskrivs att den allmänna uppfattningen är att kroppen är formbar, och 

att man genom sina val, såsom till exempel träning och diet, kan påverka sitt utseende. En 

konsekvens av detta blir i förlängningen att kroppen anses vara ett resultat av våra val och 

blir på så sätt en bild av vilka vi är. En vältränad kropp representerar för många en hälsosam 

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

uppfattas som ohälsosam. (Paulsson & Svalner 2014, s. 273) 

Gemensamt för båda läroböckerna är att bilderna inte representerar mångfalden i det svenska 

samhället som det ser ut idag. Bilderna adderar generellt inte heller något till diskussionen 

om problematiken kring etnisk tillhörighet eller det mångkulturella samhället. Vi har dock 

funnit ett undantag och det är bildtexten till en bild som föreställer tre unga pojkar framför en 

målning/affisch i ett annat land, vilket land framkommer inte. Bilden förekommer i relation 

till beskrivning av de kroppsideal som råder idag för pojkar och flickor. Som bildtext ställs då 

följande fråga till läsarna: ”Är kroppsidealen desamma i olika kulturer?” (Johansson 2012, s. 

44) Det görs således här ett försök att medvetet använda sig av bilderna för att diskutera 

kroppsideal i olika kulturer, men läsarna lämnas ensamma att besvara frågan utan någon 

egentlig hjälp att göra så.  

6.2.2 Fysisk aktivitet och skilda intressen 

Vad det gäller utövande av olika aktiviteter är de också könskodade. Ridning uppges vara den 

största aktiviteten för flickor näst efter fotboll. (Johansson 2012, s. 146) I ett kapitel som 

beskriver reglerna i de vanligaste bollsporterna inleds varje område med en historisk 

beskrivning av idrotten, följt av information rörande hur många flickor respektive pojkar som 

är aktiva. ”Det finns 500 föreningar och över 100 000 medlemmar i Sverige. Ungefär 55 

procent av utövarna är pojkar och 45 procent flickor.” eller ”Idag finns nästan 300 föreningar 

och 30 000 medlemmar. En tredjedel av utövarna är flickor.” (Ibid. s. 184-193) 

I Idrott och hälsa 1&2 går att läsa att män och kvinnor idag i någorlunda samma utsträckning 

är aktiva med någon form av idrott eller motion, men att siffran dock ser något annorlunda ut 

inom idrottsföreningar. Här uppges kvinnorna vara mindre aktiva än männen. Författarna 

förklarar att det kan bero på att föreningsidrotten i regel fokuserar mycket på 

tävlingsmomentet, som i stor utsträckning är en del av den inlärda, manliga normen. Vidare 

går att läsa att detta dock knappast betyder att tjejer inte vill tävla. (Paulsson & Svalner 2014, 

s. 277) ”Lusten att mäta sina prestationer mot andra bestäms med största sannolikhet inte av 
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det biologiska könet”. (Ibid. s. 277) Detta fenomen speglas även i bilderna i läroböckerna. 

Män är kraftigt överrepresenterade på bilder som förkroppsligar idrott medan kvinnor istället 

är överrepresenterade på bilder som visar motion och rekreation. (Paulsson & Svalner 2014; 

Johansson 2012) 

I kapitlet som behandlar motion och träning återges en berättelse om när officeren John 

Colins 1977 satt tillsammans med sin fru och vänner och diskuterade vilka som var de mest 

vältränade människorna. De frågade sig om det var löpare, simmare, eller kanske cyklister. 

Samtalet resulterar hur som helst i att John får en idé om att kombinera dessa tre grenar i ett 

enda lopp, den första Iron Man-tävlingen var därmed ett faktum. Berättelsen avslutas med att 

vi får veta att 15 man ställde upp i denna första tävling. ”Iron-Man loppet har kommit att bli 

ett klassiskt uthållighetsprov som endast de absolut mest vältränade människorna uthärdar”. 

(Paulsson & Svalner 2014, s. 61-62) Eftersom att hela berättelsen om John Colins och Iron 

Man handlar om ett lopp för män, blir det underförstådda budskapet att de mest ”vältränade 

människorna” är män. Även här här går således den manliga normen att urskilja. Denna 

händelse utspelade sig för nästan 40 år sedan, 1977, men de sociala förhållandena för män 

och kvinnors idrottande under dessa år är inget som problematiseras i samband med 

framställningen av berättelsen. Denna typ av sociala problematik vad det gäller kön/genus 

lyfts först senare i ett uppslag som specifikt behandlar genus och jämställdhet. Här använder 

författarna då sig av berättelsen om Mustasch-Britt som inträffade nästan exakt samma år 

men i en annan del av världen för att gestalta detta. I Sverige år 1978, lyckades nämligen 

Britt Dohsé komma med i startfältet till Vasaloppet, ett lopp som var förbjudet för kvinnor att 

delta i fram till 1981, genom att förklä sig i lösskägg och mustasch. (Ibid. s. 277) 

”Väl i mål blev jag nästan lynchad. De slet av mig nummerlappen och jag blev utan diplom. Men 

efter några år gav de mig ett diplom för det året.”  – Britt Dohsé [citat är i inom 

citationstecken, förf. anm]	(Paulsson & Svalner 2014, s. 277) 

Först i avsnittet om genus och jämställdhet lyfter man således explicit fram frågan om det 

finns typiskt kvinnliga och manliga idrotter, samt vad manligt och kvinnligt egentligen 

innebär. ”Vår könstillhörighet har en grundläggande roll för vår självbild och vi identifierar 

oss i regel som man eller kvinna.” (Ibid. s. 277) Därefter beskrivs begreppen kön och genus 

för läsaren, samt dess historiska bakgrund. (Ibid. s. 277) 

Historien visar hur idrotten vuxit fram som något maskulint, en verksamhet skapad för män. 

Forskare menar att det bland annat beror på tävlingsidrottens typiska ideal som till exempel 
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tuffhet och fysisk styrka. Dessa ideal har blivit maskulina eftersom idrotten har letts och utövats 

av män medan kvinnorna hållits utanför. Kvinnor har historiskt sett riskerats att anses som 

okvinnliga och manhaftiga om de uppvisar tendenser till att vilja idrott i någon större omfattning. 

Det har resulterat i att kvinnliga idrottsutövare har definierats som annorlunda. För att bli 

accepterade har de tvingat anpassa sig eller dölja sidor av sig själva. (Paulsson & Svalner 

2014, s. 277) 

Det går även att läsa att en stor del av idrottens ursprung har en manlig prägel som uteslutit 

kvinnor. Överrepresentation av män på beslutsfattande positioner och massmedias fokus på 

herridrott visar att idrotten speglat samhället i stort. Dock uppges detta vara något som under 

de senaste åren förändrats och att idrottsutövande tjejer och kvinnor ökat accelerations artat. 

(Ibid. s. 277) 

Till skillnad från begreppen etnicitet och funktionsförmåga problematiseras åtminstone 

kön/genus, sexualitet i relation till jämställdhet. Vad det gäller etnicitet och funktionsförmåga 

ställer författarna endast frågor till läsarna vilka sedan är upp till dem själva att söka svar på. 

Frågor såsom : ”Är kroppsidealen desamma i olika kulturer?” (Johansson 2012, s. 44) eller 

“Ta reda på vilka speciella regler som gäller inom handikappidrotten.” (Ibid. s. 193) 

Det går även att läsa att: 

Varje kultur har ett könsmönster som bygger på uppfattningar och fördomar om hur till exempel 

en tjej ska bete sig eller vad en kille ska gilla. (Paulsson & Svalner 2014, s. 277) 

I citatet ovan beskrivs att könsmönster ser olika ut i olika kulturer, detta är dock inget som 

problematiseras vidare i framställningen. Här är det således upp till läsarna att själva reda ut 

när och för vilka föreställningar och fördomar de har om hur killar och tjejer ska bete sig i 

olika kulturer stämmer, samt om det “bara är så” eller om föreställningarna också kan vara 

förändringsbara. 

Även när det kommer till ohälsa tycks pojkar och flickor ha olika preferenser. I Idrott och 

hälsa beskrivs hur fler flickor än pojkar röker, medan fler pojkar än flickor snusar. Flickor 

uppges dock nuförtiden snusar allt oftare, något som författaren påstår bland annat beror på 

att tobaksindustrin börjat tillverka specialdesignade snusdosor och godissmakande snus, 

”produkter som är avsedda för tjejer.” (Johansson 2012, s. 32, 36) Vidare beskrivs att 

tonårspojkar och tonårsflickors dricker ungefär lika mycket, men att pojkarna föredrar öl och 

flickorna vin. (Ibid. s. 38) 
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Sammanfattningsvis kan även tilläggas att transpersoner alltigenom är frånvarande. 

Karaktäristiskt i läroböckerna, framförallt i Idrott och hälsa, är dikotomin mellan 

flickor/kvinnor och pojkar/män. Uppdelningen mellan könen och den ständiga indelningen av 

intresseområden, fysiologiska skillnader och förutsättningar presenteras som vedertagna 

sanningar och reproducerar generella föreställningar om hur pojkar och flickor är och bör 

vara.  

Vad det gäller fysisk aktivitet och funktionshinder uppmanas eleverna själva ta reda på vilka 

grenar som förekommer i Paralympics samt vilka speciella regler som gäller inom 

handikappidrott. Detta efter att de vanligaste reglerna i olika bollspel redovisats. (Johansson 

2012, s. 131, 184-193) Det görs således en tydlig skillnad mellan det normala och undantaget, 

eller det avvikande, som i detta fall är idrott för personer med funktionsnedsättningar. Har 

man inte en normal fungerande kropp krävs det således speciella regler och anpassningar. 

Inte heller antyds det någonstans att dessa individer motionerar, deltar i friluftsliv eller 

liknande, utan de ställs endast i relation till idrottsutövande. Det tycks således finnas en 

hierarki där idrottsutövande endast premieras då man skildrar personer med 

funktionsnedsättningar, inte heller är människor med ett annat synligt etniskt utseende än det 

vita representerade i relation till funktionshinder. 

Generellt förefaller det som att texterna utgår ifrån ett europeiskt perspektiv, och andra 

kulturer behandlas endast just när man talar om ”andra kulturer”. Det skapas således ett ”vi”, 

”vårt land” och ”dom andra”, ”andra länder”. Detta går exempelvis att se i citatet nedan som 

beskriver synen på de nya dans formerna, jazz, swing, jitterbugg och lindy hop, som spred sig 

till västvärlden via kolonialismen och den stora emigrationen från Europa: 

De hade friare regler, var mer improviserade, provokativa och godtogs därför till en början inte av 

det etablerade samhället. (Paulsson & Svalner 2014, s. 181) 

Citatet kan även tolkas som att västvärlden ansågs vara den civiliserade och att det var därför 

dessa nya danser ansågs provokativa och opassande. Det görs således en skillnad på kulturen 

i väst och andra kulturer där den västerländska kulturen framställs som den “rätta” 

samhällsnormen att förhålla dig till. 

Ytterligare kulturella exempel kopplade till dans är: ”Capoeirans ursprung är mytomspunnen 

och har sina rötter i afrobrasiliansk slavkultur.” (Paulsson & Svalner 2014, s. 178) 

Folkdansernas ursprung är ofta mycket lokal: ”Det betyder att danserna skiljer sig åt från land 
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till land och från trakt till trakt.” (Johansson 2012, s. 116) “I Sverige blev dansen en viktig del 

av uppfostran under 1600–1700-talet, då man menade att den utvecklade kroppen, själen och 

moralen.” (Paulsson & Svalner 2014, s. 181) Dans är således något som förekommer i alla 

kulturer men hur/vilken sorts dans det gäller varierar.  

Vad det gäller taktkänsla går att läsa:  

Förmågan att ”känna takten” och inte minst röra sig till den är individuellt, precis som alla andra 

egenskaper. (Paulsson & Svalner 2014, s. 179)  

Citatet ovan signalerar dock att förmåga att känna takten inte är något som går att koppla till 

olika kulturer utan att detta är något som är individuellt, precis som alla andra egenskaper.  

Angående dans beskrivs det även hur vissa kan uppleva detta som något ”pinsamt och 

jobbigt”, detta eftersom att dansen innebär ett åskådliggörande som på grund av sociala 

normer kan vara skrämmande för många, särskilt om man känner sig osäker. Vidare går att 

läsa att det därför är viktigt att ”anpassa dansen till den individuella nivån”. (Paulsson & 

Svalner 2014, s. 184) Det framgår emellertid inte vilka sociala dimensioner som författarna 

syftar på. 

Dans är dock den enda fysiska aktiviteten som lyfts fram specifikt som ett verktyg för att 

minska fördomar och skapa förståelse mellan olika kulturer: 

Dans är ett uttryck för social gemenskap och både nya och gamla dansstilar kan ge insikt i andra 

människor och andra samhällsformer. Genom dansen förmedlas det egna kulturarvet och mötet 

mellan olika danser blir därför också ett möte mellan olika kulturer. Dansen kan alltså fungera 

som ett sätt att minska fördomar och skapa förståelse människor emellan. (Paulsson & 

Svalner 2014, s. 184)  

Även vad det gäller andra fysiska aktiviteter finns ett tydligt “vi” och “dom”. Exempelvis i 

samband med stresshantering och mental träning presenteras ”österländska” traditioner såsom 

yoga, thai chi, qi gong och meditation. (Johansson 2012, s. 106) Vad det gäller svenska 

traditioner tycks friluftslivet ha en speciell plats. Det går att läsa om det svenska kulturarvet 

och att det i ”vårt” land traditionellt varit populärt med aktiviteter som kan utföras i naturen 

såsom, skridskoåkning, skidåkning, simning och orientering (Ibid. s. 79). Som svar på frågan 

“varför friluftsliv” går att läsa att: 



 41 

[...] människans utveckling har sitt ursprung i naturen. Vi har en relation till naturen för att vi är 

en del av den. Vårt biologiska arv innebär en naturlig koppling mellan människa och det 

naturpräglade landskapet. (Paulsson & Svalner 2014, s. 195)  

Det svenska friluftslivet och allemansrätten beskrivs som något speciellt: 

Den svenska allemansrätten är en förutsättning för friluftsliv. Den innebär en unik möjlighet för 

människor att vistas i naturen. (Paulsson & Svalner 2014, s. 196) 

Inom temat friluftsliv skildrar även bilderna endast stereotyper av den västerländska 

friluftsmänniskan, där alla är vita med karakteristiskt skandinaviskt/europeiskt utseende. 

Andra etniciteter går inte att finna i relation till friluftsliv utan porträtteras istället främst i 

vardagliga livssituationer, samt inom dansens och idrottens värld. (Paulsson & Svalner 2014; 

Johansson 2012) 

Att genom skiftande fysiska aktiviteter skildra olika kulturer visar trots allt på en ambition att 

synliggöra ”de andra” men det stannar lätt vid att de fortsätter att ses som de andra, fast nu 

öppet och uttalat. I citaten ovan finns flera exempel på vad som framstår som ”vanligt” i 

Sverige, ofta framställt i förhållande till andra kulturer. Baksidan blir dock att de specifika 

aktiviteterna som lyfts fram inom de olika kulturerna snarare förstärker kulturella stereotyper 

än utmanar dem. Det vill säga, i Asien sysslar alla med qi gong och yoga och ingen spelar till 

exempel fotboll, eller att alla i Sverige älskar friluftsliv och naturen. Genom att endast belysa 

specifika kulturella traditioner tillskrivs människorna inom dessa specifika föreställningar om 

vad de förväntas utöva och tycka om.   

6.2.3 Sexualitet, var och hur får den ta plats? 

Vad det gäller sexualitet så är detta något som inte behandlas i speciellt stor omfattning i de 

böcker vi undersökt. Det förekommer en del bilder som relaterar till sexualitet, och vad det 

gäller de bilder som visar någon form av sällskapsdans/pardans är den alltid mellan en man 

och en kvinna (Paulsson & Svalner 2014, s. 47, 184-185; Johansson 2012, s. 117-119). Första 

gången sexualitet uttrycks specifikt är i samband med beskrivningen av Riksidrottsförbundets 

värdegrund, vilken kan sägas vara hela idrottens värdegrund, där det går att läsa att alla ska 

kunna delta ”oavsett sexuell läggning”. (Johansson 2012, s. 128) Den hänvisning vi funnit 

som specifikt rör homosexualitet (bisexualitet berörs inte alls) är ganska kort och endast ur ett 

manligt perspektiv. Under rubriken ”Fotbollsspelaren Anton Hysén gick våren 2011 ut med 
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ett avslöjande som gav stora rubriker”, problematiseras fördomar om homosexualitet inom 

fotbollens manliga värld. (Paulsson & Svalner 2014, s. 270) Efter en kortare beskrivning av 

Anton Hyséns bakgrund och karriär går därefter följande att läsa: 

Det är emellertid inte det som gör Antons historia speciell. Han är i skrivande stund den första och 

enda manliga svenska fotbollsspelaren på en högre nivå som kommit ut som homosexuell under 

sin karriär. (Paulsson & Svalner, 2014 s. 270) 

Att det är ett avslöjande att berätta att man är homosexuell visar hur stark heteronormen är. 

Vidare går att läsa: 

Den sexuella läggningen är varje individs ensak och det är upp till var och en att avgöra vem eller 

vilka man vill berätta för. Men faktum kvarstår: varför skiljer sig framgångsrika fotbollsspelare 

från andra offentliga personer som musiker, politiker, skådespelare? Och många andra idrotter har 

flera öppet homosexuella och framgångsrika utövare, varför ser det annorlunda ut i fotbollens 

värld? (Paulsson & Svalner 2014, s. 270) 

I citatet ovan användes begreppet “fotbollsspelare”, vilket inkluderar alla könstillhörigheter, 

men det underliggande budskapet i texten är fortfarande att det handlar om manliga 

fotbollsspelare. Detta eftersom samma typ av problematik, vad det gäller homosexuelitet, inte 

råder inom damfotbollen som inom herrfotbollen. Här går således även att uttyda mannen 

som norm. Förhållandena för homosexuella kvinnor som spelar fotboll på samma nivå nämns 

överhuvudtaget inte och lämnas således oproblematiserade i framställningen. Exemplet med 

Anton Hysén ställs i relation till en form av särbehandling av homosexuella inom den 

manliga fotbollsvärlden, men utan vidare förklaring till vad detta kan bero på. Det kan tyckas 

positivt att frågorna i citatet ovan reses, men det blir samtidigt problematiskt då läroboken 

inte tar ansvar för den efterföljande diskussionen, utan läsaren lämnas ensamma att spekulera 

i vad det kan bero på. 

Sammanfattningsvis kan sägas att normen kring sex eller sexualitet är heterosexualitet. Det 

framställs som det normala oproblematiska tillståndet som inte behöver nämnas medan 

homosexualitet (bisexualitet kommer ej till uttryck) skildras som det avvikande och 

problematiska.  
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7 Sammanfattning och avslutande diskussion 

Studiens övergripande syfte var att utifrån ett intersektionellt perspektiv undersöka vilka ideal 

och normer som gick att urskilja i läroböcker riktade till gymnasieämnet idrott och hälsa 

publicerade efter införandet av den senaste läroplanen, Gy11. Som utgångspunkt för 

undersökningen har vi valt ett diskursanalytiskt perspektiv. Det var sedan utifrån normer om 

etnicitet, sexualitet, kön/genus och funktionsförmåga som vi ämnade besvara följande två 

frågeställningar: Vilka normer avseende kön/genus, sexualitet, funktionsförmåga, etnicitet 

kommer till uttryck i läroböckerna? samt Vad karakteriserar de olika normerna ur ett 

intersektionellt perspektiv? Sammantaget gav detta oss slutligen möjlighet att diskutera om 

de normer och värderingar som kunde urskiljas i läroböckerna stod i samklang med det som 

skolans värdegrund förespråkar. 

Samtliga normer vi hade för avsikt att undersöka, det vill säga normer om kön/genus, 

sexualitet, funktionsförmåga och etnicitet, kommer till uttryck i båda läroböckerna. Vissa 

områden tillägnades dock mer utrymme än andra. Underliggande är att mannen är norm samt 

att det generellt görs en tydlig indelning utifrån skillnader mellan könen, något som medför 

att transpersoner genomgående lyser med sin frånvaro. I Idrott och hälsa 1&2 (Paulsson & 

Svalner 2014) används främst det könsneutrala uttrycket kroppen, vilket trots allt öppnar upp 

för ett mindre över- eller underordnat sätt att framställa kön på. Men när denna kropp trots 

allt bekönas i samband med de anatomiska bilderna tycktes denna alltså vara en man. 

(Paulsson & Svalner 2014) Detta överensstämmer med Berge & Widding (2006) som fann att 

huvudtendensen i biologiläroböckerna var att hänvisa till ”människan” snarare än att ange 

könstillhörighet. Men när denna människa i konkreta exempel tillskrivs ett kön så var denna 

en man och kvinnorna framställdes som biologiskt annorlunda. (Berge & Widding 2006) 

Resultatet visar även att de skillnaderna mellan könen som lyfts rör pojkars och flickors 

fysiologiska egenskaper såväl som sociokulturella. Liknande resultat går delvis att finna i 

Grahns (2008) läromedelsanalys. Grahns studie visar att kön tilldelades större betydelse i 

vissa sammanhang än i andra. I de texter som behandlade kroppen, fysiologi och träningslära, 

samt ungas pubertetsutveckling var könstillhörigheten alltid något specifikt. Dock fann Grahn 

att pojkar kunde presenteras i sitt eget kön såväl som idrottare i allmänhet, medan flickor 

främst representerade sitt specifika kön. (Grahn 2008, s. 74) Det vi påträffade i läroböckerna i 

denna studie var även hur texterna sedan beskrev att det är just på grund utav dessa skillnader 

som pojkar och flickor inte idrottar tillsammans. Vad får då detta för betydelse för elevernas 
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syn på skolämnet idrott och hälsa, det vill säga att böckerna uttrycker att män och kvinnor 

inte kan/bör idrott tillsammans på grund av de stora skillnaderna könen emellan? Vi menar att 

detta sätt att uttrycka sig skulle kunna begränsa elevernas syn på sig själva och deras 

uppfattning om den egna förmåga att prestera även i skolämnet idrott och hälsa. Texterna 

skildrar också olika idrotter som mer könskodade än andra, samt att kvinnor främst 

motionerar medan män istället är aktiva i idrottsföreningar. Denna ständigt binära indelning 

av kön, fysiologiskt såväl som vad det gäller intressen och beteende, menar vi reproducerar 

generella föreställningar för eleverna om hur pojkar och flickor bör vara istället för att 

utmana dem. Detta står emot skolans demokratiska uppdrag och idrott och hälsas syfte som 

explicit säger att ”undervisningen ska medvetandegöra och motverka stereotypa 

föreställningar om vad som anses vara manligt och kvinnligt” (Skolverket 2011, s. 83). 

Vi fann även att normen vad det gäller pojkars och flickors, mäns och kvinnors kroppar 

skiljde sig åt vad det gällde det yttre utseendet, men att gemensamt för båda trots allt att var 

att de alla tycks ha en normalt fungerande människokropp. Frånvaron av funktionshinder var 

följaktligen påtagligt märkbar och enda gångerna personer med funktionshinder skildrades i 

läroböckerna var i samband med bilder avsedda att relatera just till funktionshinder. Dessa 

resultat ligger i linje med Nyberg & Gustavsson (2006) som fann att funktionshinder till 

största delen är frånvarande i läroböckerna, och att berättelser om den normala människan 

istället dominerar. De kunde även urskilja att personer med begränsad funktionsförmåga 

endast förekom i egenskap av funktionsnedsättningen och så gott som aldrig i relation till 

någon annan aspekt. (Nyberg & Gustavsson 2006) 

I McDonalds (2013) undersökning av australiensiska läroböcker fann han att dessa använde 

sig av ”biologiska ras” som en klassificerbar variabel i relation till beskrivningar av mänsklig 

prestation. Något liknande har vi inte funnit i de läroböcker vi granskat. Resultatet från vår 

studie visar emellertid att läroböckerna inte representerar den kulturella mångfalden som 

finns i det svenska samhället idag. Bilder på vita eller typiskt skandinaviska individer är 

överrepresenterade inom alla områden och människor med ett annat etniskt utseende är få, 

och främst i relation till områden som idrott och dans. Detta med avsaknaden att 

problematisera och lyfta fram etnicitet som begrepp i läroböcker i allmänhet lyfter även 

Harald Runblom (2006). Han menar såtillvida att det här finns ett tydligt tomrum kring just 

kulturarv och etnisk tillhörighet, vilket ej får någon naturlig plats. Trots otaliga historiska 
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möten i dessa läroböcker, lyser betydande förklaringar kring migration och kolonialism med 

sin frånvaro. (Runblom 2006) 

Andra kulturer och etniciteter lyfts främst explicit fram just då man beskriver skillnader. 

Dessa skillnader kopplas ibland till kön men oftast är de könslösa. I de fall de kopplas till kön 

handlar det återigen om att det kan finnas skillnader mellan olika kulturer och de olika 

egenskaper som tillskrivs pojkar och flickor, något som skulle kunna förstärka stereotyper 

och föreställningar om andra kulturer istället för att motverka dem. Även i Jonssons (2015) 

avhandling belyser man dessa motstridiga kontexter, samt problematiken kring hur samhället 

skapar olika stereotyper och gärna framhåller skillnader istället för likheter. Den 

övergripande samhällssynen är mångt om mycket tudelad i dessa frågor. Jonsson (2015) 

menar att svenskarna ser på sitt land som mångkulturellt och antirasistiskt. Dock är Sverige 

ett av de länder som leder statistiken gällande segregering och besitter en tydlig uppdelning i 

boendefrågan, när det kommer till etnicitet och ras. 

Att genus och jämställdhet tillägnas ett eget avsnitt i Idrott och hälsa 1&2 kan tyckas positivt, 

men då det endast lyfts i en separat del i slutet av boken uppmärksammar läsaren först då 

problematiken, istället för att genomgående ha denna ton.  

Sexualitet behandlas i väldigt liten omfattning. Bilderna som föreställer 

pardans/sällskapsdanser gestaltas alltid av en man och en kvinna vilket visar på att 

heteronormen tycks vara det normala tillståndet. Heterosexualiteten framställs som det 

oproblematiska medan homosexualitet (bisexualitet förekommer ej) utmålas som avvikande 

och problematiskt. Även i de läroböcker som Larsson & Rosén (2006) undersökt så skildras 

heterosexualitet som det normala tillståndet och homosexualitet som något specifikt och 

problematiskt. Bi- och homosexuella personer gestaltas endast då det handlar om just bi- och 

homosexuella, medan heterosexuella personer, par och familjer dyker upp i alla möjliga 

sammanhang. (Larsson & Rosén 2006) I föreliggande undersökning skildras problematiken 

genom exemplet Anton Hysén. Berättelsen berör dock endast den manliga sfären i fotbollens 

värld. Här lämnades således det kvinnliga och transsexuella perspektivet helt utanför, och inte 

heller några kulturella aspekter förekom i samband med detta. Problematiken som lyfts i 

relation till Anton Hysén handlar om varför han är den enda mannen på elitnivå i Sverige som 

kommit ut som homosexuell, trots att homosexualitet idag är accepteras i samhället i stort. 

Frågan lämnas i läroboken obesvarad för eleverna att spekulera kring. Ambjörnsson beskriver 

i sin studie att hon fann att de sätt på vilka underordning, makt och förtryck idag tog sig 
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uttryck ofta var utifrån föreställningar om normalitet eller avvikelse snarare än genom 

offentliga avståndstaganden eller negativa påbud. (Ambjörnsson 2004, s. 297) Larsson & 

Rosén (2006) fann tillika att bi- och homosexualitet inte längre framställs som något groteskt 

men de menar trots detta att det är tveksamt om det kan sägas skildras som mindre avvikande 

idag jämfört med tidigare. (Larsson & Rosén 2006) Ambjörnsson skildrar det problematiska i 

detta genom berättelsen om Johanna som är lesbisk. Johanna beskriver hur hon stundom erfar 

en känsla av utanförskap som hon inte kan sätta fingret på eftersom ingen direkt är taskigt 

mot henne egentligen. Snarare tvärtom. Men trots detta upplever hon en känsla av att inte 

riktigt smälta in. Ambjörnsson menar således att då vi nu lever i en tid där vem som helst kan 

vara homosexuell så måste svaret om förtryck istället sökas genom föreställningar om 

normalitet och avvikelse snarare än öppna förbud. (Ambjörnsson 2004, s. 297) 

Slutligen bör en koppling mellan skolans värdegrund och våra resultat nämnas. I vår 

inledning berörde vi värdegrunden och dess ramverk kring vad skolans egentliga uppdrag och 

dess värderingar förespråkade. Dessa rader lyftes bland annat fram:  

Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller 

annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller 

funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. (Skolverket 2011, s. 5) 

I inledningen ställde vi oss således frågande till om läroböckerna kunde vara ett hjälpmedel i 

vårt kommande uppdrag i att stimulera elevernas sätt att se på samhället genom de 

gemensamma värderingar läroplanen förespråkar. Eller är det snarare så att de förstärker 

traditionella föreställningar om normer? Om man med kränkande behandling i relation till 

värdegrunden då menar att elever eller andra individer skulle bli kränkta av läroböckernas 

innehåll och skildringar utifrån normer om kön/genus, sexualitet, etnicitet och 

funktionsnedsättning så hävdar vi att svaret är nej. Likväl anser vi samtidigt att 

osynliggörandet eller frånvaron av homosexualitet, bisexualitet, transpersoner, personer med 

funktionsnedsättningar, och personer med annan etnicitet än vit/svensk är något som skulle 

kunna upplevas som exkluderande för de individer som identifierar sig med detta. Att dessa 

områden, när de väl lyfts fram, dessutom generellt belyses och gestaltas som avvikande eller 

något problematiskt, skapar en särbehandling och går således inte i linje med det 

värdegrunden förespråkar. 
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7.1 Metodkritik    

I föreliggande studie har vi som tidigare nämnts nyttjat diskursanalysen utifrån Bolander & 

Fejes (2015). Syftet med en diskursanalys är att få syn på vilka beskrivningar av verkligheten 

som får status av att vara sanna. Den som använder sig av en diskursanalys kan dock inte 

sägas vara fristående från diskursen, det vill säga att denne inte kan inta en roll utanför 

diskursen och iakkta och analysera den på avstånd. (Bolander & Fejes s. 94) Detta innebär 

således att våra kunskaper, värderingar och erfarenheter påverkar konstruktionen av 

sanningar i analysen. Frågan om hur mycket detta påverkat det vi studerat blir dock svårt för 

oss att besvara. 

Strukturen i Bolander & Fejes (2015) diskursanalys har ett relativt styrt och omfattande 

frågemönster att följa. Därför anser vi att granskningen av läroböckerna har gjorts utifrån en 

tydlig bas, med tillhörande perspektiv formade utifrån dessa verktyg. Dock är det alltid svårt 

eller snarare en avvägning att under slutprocessen avgöra vilka delar som bör lyftas fram och 

som är av prioritetet, och vilka delar som bör lämnas hän. Vi har under resans gång fått fram 

otaligt med spännande information, men varit tvungna att göra avgränsningar och lämna vissa 

citat eller bilder, för att istället belysa sådana delar som är tydligt återkommande eller 

behöver få en plats inom de områden vi från början ämnade att undersöka.  Detta indikerar att 

vi, trots att vi utgått från ett mycket brett normkritiskt perspektiv när det gäller att granska 

dessa böcker, således säkerligen skulle kunna lyfta fram ytterligare dimensioner utifrån dessa 

läroböcker. Även möjligheten att ha missat ett spännande sidospår är troligt, då vi inriktat oss 

på fyra specifika kategorier. 

7.2 Framtida forskning 

För att avslutningsvis ge förslag på vilka användningsområden denna studie skulle kunna 

generera kunskaper inom, samt tankar om framtida forskning, vill vi återigen lyfta fram att vi 

med denna studie fyller en kunskapslucka som inte tidigare blivit berörd i ämnet idrott och 

hälsa för Gy11. Vi tror också på vikten av att både rektorer, lärare och elever i skolvärlden 

skapar djupare kunskap inom dessa typer av samtalsämnen som berör  stereotyper och 

normer i olika kontexter. Samtalen skulle kunna ta plats lärare sinsemellan, eller i 

idrottshallen/klassrummet i samspel mellan lärare och eleverna. 
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Liknande forskning inom olika normativa mönster skulle vara spännande att studera, då 

denna studie väckt många frågor på vägen. Framförallt skulle det vara av intresse att reprisera 

denna studie, men istället undersöka lärares eller elevers  upplevelser gällande  dessa 

läroböcker, samt om eller hur de reflekterar kring dessa dolda budskap som identifierats i 

denna studie.  
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Bilaga 1 

Litteratursökning 
 
Syfte och frågeställningar: Studiens övergripande syfte är att utifrån ett intersektionellt 

perspektiv undersöka vilka ideal och normer som går att urskilja i läroböcker riktade till 

gymnasieämnet idrott och hälsa. För att göra detta har vi för avsikt att närmare granska 

läroböcker som publicerats efter införandet av den senaste läroplanen, Gy11. Som 

utgångspunkt för att studera läroböckerna kommer vi att ta avstamp i ett normkritiskt 

perspektiv. Det är sedan utifrån normer om etnicitet, sexualitet, kön/genus och 

funktionsförmåga som vi ämnar besvara frågeställningarna.  

 

Frågeställningar:  

• Vilka normer avseende kön/genus, sexualitet, funktionsförmåga, etnicitet kommer till 

uttryck i läroböckerna? 

• Vad karakteriserar de olika normerna ur ett intersektionellt perspektiv? 

 
 
Vilka sökord har du använt? 
Idrott och hälsa, läroböcker idrott och hälsa, diskursanalys läromedel, skolans värdegrund, physical 
education and educational material. 

 
Var har du sökt? 
Google Scholar, Discovery database, GIH- bibliotekskatalog, Libris. 
 

 
Sökningar som gav relevant resultat 
Libris: ”etnicitet skolan”, ”genus sexualitet” 
Google schoolar: ”skolans värdegrund” 
 

 
Kommentarer 
Mycket materialet har vi funnit via litteraturlistor men också via tips från vår handledare. 

 


