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Sammanfattning 
 
Läroboken dominerar undervisningen i skolan. I dessa konstrueras den ideala eleven genom 

diskurser och maktbärande relationer. I lärarrollen är det viktigt att kunna förstå och kritiskt 

kunna granska läromedels påverkan på de traditionella stereotypiska rollerna, och hur ideal 

skapas. Intersektionaliteten låter oss undersöka de maktbärande ordningar vilka samspelar för 

att skapa idealet. Genom diskurser kan maktbärande ideal avslöjas i läromedel i idrott och 

hälsa. 

 

Syftet med studien är att undersöka konstruktionen av den ideala eleven i läromedel i idrott 

och hälsa, och hur maktrelationer upprätthålls i termer av ett intersektionellt perspektiv. Syftet 

är även att undersöka hur idealet, eventuellt, har förändrats över tid. Frågeställningen lyder: 

Vilka maktbärande faktorer kan identifieras i konstruktionen av den ideala eleven i 

läromedlen och hur, eventuellt, förändras dessa faktorer över tid? 

 

Tre läromedel i idrott och hälsa, i gymnasiet, från åren 1988, 1994 samt 2012 har undersökts. 

Dessa har analyserats genom diskursanalys ihop med ett sökande efter ideal, utifrån ett 

intersektionellt perspektiv. 

 

Läromedlen som undersökts spelar en stor roll i att stärka konstruktionen av den ideala 

eleven. Genus är en av de tydligaste maktbärande faktorerna. Andra identifierade faktorer är 

kroppens vikt, storlek, hudfärg och fetthalt. Dessa ställs kontinuerligt mot det andra könet. 

Även utseendet ställs mot det andra könet. Den ”ideala eleven”, vilken är en ljushyad man, är 

smalare om höfterna än kvinnan samt har tydligare muskler. Vilken typ av fysisk aktivitet den 

”ideala eleven” utövar påverkar också, samt vilken kondition denne är i. De förändringar som 

skådats i förhållande till det tidsspann som skiljer läromedlen åt är små. Angående vad som 

anses manligt respektive kvinnligt synliggörs på liknande sätt i samtliga läromedel. Den 

etniska mångfalden har genomgått en minimal utveckling, medan synliggörandet av 

avvikelser inom sexualitet och funktionalitet inte genomgått någon utveckling alls. Den 

”ideala eleven” konstrueras av samma maktbärande faktorer år 1988, som år 1994 samt år 

2012. 

 
Nyckelord: maktrelationer, intersektionalitet, diskurs, skola, förändring 
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1. Inledning 
 

Ideal… -… något önskvärt, förebildligt, ofta också ouppnåeligt. Ordet kan i 

vardagsspråket användas även om något konkret eller verkligt, men i teoretiska 

sammanhang avses vanligen något ouppnåeligt, icke fullt förverkligat.1 

 

Citatet ovan är en förklaring av begreppet ideal. Ideal i samtiden ses ofta som uppenbara, trots 

att det i en annan samtid fanns andra föreställningar om idealet. Det gemensamma för de 

växlande idealen är att de har varit svåra att leva upp till, för många människor. Idealen 

speglar på så sätt sin samtid.2 Idealen speglar även en slags strävan att uppnå något som 

kanske endast kan uppnås i teorin. Idealen finns ofta med i de vardagliga praktikerna, som en 

vision om hur något borde vara men inte riktigt nås upp till. Skolan och idrottsämnet har till 

exempel ett ideal om hur olika moment ska se ut. Exempelvis ska en hjulning se ut på ett visst 

sätt, efter ett ideal. Det är intressant att försöka förstå hur förhållandet mellan teori och praktik 

kan se ut. Det som teoretiskt sett anses ouppnåeligt, kan i vardagens praktik ses som en 

verklighet som ska uppnås.  

 

I idrottsämnet ingår likväl teoretiska som praktiska moment. I de praktiska momenten 

konstruerar och positionerar läraren den ideala eleven. 3 I denna uppsats har jag valt att inte 

studera de praktiska idrottslektionerna utan istället använda mig av läromedel i idrott. Detta är 

intressant eftersom läroboken dominerar den teoretiska undervisningen i flera ämnen. 

Läroboken innehar även en central roll i skolans undervisning.4 Dessutom kommer mitt fokus 

ligga på förändringar av ideal över tid, vilket man inte kommer åt vid till exempel 

observationer i realtid eller vid intervjuer när arbetet utförs under en så pass begränsad period. 

I min framtida yrkesroll som idrottslärare bör jag även kunna förhålla mig till användandet av 

läromedel i undervisningen. Det är viktigt att jag som lärare förstår de diskurser som finns i 

olika läromedel och hur de förmedlas vidare till eleverna. Därför är det relevant att undersöka 

läromedel i idrott och hälsa, och vilka ideal som framställs. 

 

                                                 
1 Nationalencyklopedin, ”ideal”. Elektronisk 

källa: http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/ideal. Hämtad 2016-12-01. 
2 Frisén, Ann; Holmqvist Gattario, Kristina & Lunde, Carolina (2001), Projekt perfekt, s. 26. 
3 Sjöberg, Lena (2011), ”Vygotskij goes neoliberal - Den ideala eleven och läraren  i 

lärarutbildningens examinationspraktik”, i Utbildning & Demokrati, Vol. 20, Nr. 2-2011, s. 50. 
4 Ammert, Niklas (2011), ”Om läroböcker och studiet av dem”, i Niklas Ammert (red) Att spegla 

världen – Läromedelsstudier i teori och praktik, s. 26. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/ideal
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I detta arbete kommer jag således undersöka hur idealen framställs och konstrueras i 

läromedel i idrott och hälsa. Detta kommer jag göra genom att undersöka samt jämföra tre 

olika läromedel. Därmed kan en bild skapas över hur idealet ser ut idag. Jag kommer även 

undersöka hur idealet har förändrats, eller inte förändrats, över tid. Till att börja med kommer 

de teoretiska utgångspunkterna gås igenom, för att därefter följas av forskningsläget. 

Efterföljande stycke behandlar problemområdet, studiens syfte samt dess frågeställningar. 

Sedan följer en metodgenomgång, samt beskrivning av materialet som använts och 

undersökningens avgränsningar. Detta följs upp av en bakgrund och av resultatet av studien. 

Arbetet avslutas med diskussion och slutsats av studien. 

2. Teoretiska utgångspunkter  
– Ideal, intersektionalitet och diskurs 

Nedan följer en redogörelse för de teoretiska utgångspunkterna i detta arbete. Jag har för 

avsikt att förklara hur dessa kopplas ihop samt deras betydelse för mitt arbete. 

 

De ideal som finns i vårt samhälle utgår från maktordningar som ställs i förhållande till 

varandra. Den svenska vuxna mannen är överordnad den unga utländska kvinnan.5 Samtliga 

av dessa attribut ger människan status, och är på så sätt maktbärande ideal. Dessa ideal 

konstrueras utifrån flera betydelsefulla intersektioner, vilka i sin närvaro ger högre status 

medan de med sin frånvaro ger en lägre status. På så sätt upprätthålls även maktrelationerna i 

samhället. Maktrelationerna mellan människor kan förstås genom dessa intersektioner, inte en 

och en, utan ständigt påverkade av varandra.6 Det pågår hela tiden ett maktspel mellan 

idealen. Idealet nås inte endast genom att vara man. Etnicitet, sexualitet och andra egenskaper 

är avgörande för att nå idealet. I denna undersökning kommer vilka intersektioner som tas upp 

utgå från de som kan identifieras vid analysen av materialet.  

 

Intersektionalitet besvarar frågor om hur makt konstrueras och ordnas utifrån olika perspektiv, 

samt hur ojämlikhet upprätthålls. Ojämlikhet skapar en skillnad mellan ”vi” och ”dem”. 

Intersektionalitet har haft en självklar plats inom femininismen, dock menar Paulina de los 

                                                 
5 Eilard, Angerd (2008), Modern, svensk och jämställd - Om barn, familj och omvärld i grundskolans 

läseböcker 1962 – 2007, No. 38, s. 29. 
6  de los Reyes, Paulina & Mulinari, Diana (2005), Intersektionalitet: kritiska reflektioner över 

(o)jämlikhetens landskap, s. 9f. 
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Reyes och Diana Mulinari att det inte endast är inom feminismen som kön är konstitutivt för 

maktrelationer. I intersektionella analyser utgår man ifrån att identiteter, erfarenheter och 

möjligheter är givna utifrån olika statusar, till exempel kön, sexualitet, etnicitet och klass. 

Dessa kan dock inte förstås avskilda från varandra.7 En människas identitet kan således inte 

förstås enbart utifrån dess sexualitet eller dess kön. Att ställa frågor ur ett intersektionellt 

perspektiv betyder att man undersöker ”… hur makt och ojämlikhet vävs in i uppfattningen 

om vithet, manlighet, könstillhörighet, heterosexualitet, klasstillhörighet m.m. genom ett 

ständigt (åter)skapande av nya markörer som gör skillnaden mellan ”vi” och ”dem” till 

sociala koder.”8  

 

Idealet kan alltså brytas ned i flera olika intersektioner. Därigenom ligger intersektionaliteten 

nära diskursperspektivet. Enligt Winther Jørgensen och Philips är diskursanalys inte endast en 

metod utan länkar samman med teorin, och bör användas tillsammans med den teoretiska 

utgångspunkten. En diskurs är ett sätt att tala om och förstå världen, vilket är förutbestämt. 

När vi talar om relationer, identiteter och vår omvärld gör vi det enligt vissa mönster, 

påverkade av olika faktorer. Det vi säger ger alltså inte en neutral bild av hur det verkligen 

är.9 Att anlägga ett intersektionalitets- och diskursperspektiv på en lärobok betyder att dess 

sätt att reflektera över till exempel muskler eller fetma eftersöks. Med andra ord hur 

läroböckerna talar om vissa saker på ett visst sätt. Friläggandet av diskurser ”avslöjar” 

maktbärande ideal i läromedel, ideal som ibland tas för givna på ett oreflekterat sätt. Det är 

viktigt för lärare att vara medvetna om bruket av läromedel eller i undervisningen i stort, 

eftersom böcker hjälper till att skapa ideal. 

3. Forskningsläge 
I mitt forskningsläge redogör jag för relevant forskning för mitt resultat. Forskningen 

behandlar ämnena genus, etnicitet/ras och ideal. Under rubriken ”Övrig forskning” har jag 

samlat forskning vilken kan kopplas till flera av föregående kategorier, samt forskning som 

landar utanför dessa ämnen. I detta arbete gås både nationell som internationell forskning 

igenom. På så vis kan mitt problem ges ett vidare, globalt perspektiv. Dock bör man ha i 

                                                 
7 de los Reyes & Mulinari (2005), s. 7ff. 
8 Ibid., s. 9f. 
9 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise (2000), Diskursanalys som teori och metod, s. 7ff. 
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åtanke att den internationella forskningen kan ha andra referenser till de begrepp som 

används, i förhållande till den nationella forskningen. Detta kommer att diskuteras vidare i 

sammanfattningen av forskningläget. Forskningen innefattar även undersökningar av 

läromedel för olika åldrar, samt läromedel som riktar sig till idrott utanför skolans värld. 

Denna forskning ger, liksom den internationella, ett vidare perspektiv av området med vissa 

restriktioner att förhålla sig till. 

 

3.1 Forskning om genus 
Karin Grahns avhandling syftar till att undersöka hur genus konstrueras i text och bild i 

läromedel, och hur idrottsspråket bidrar till dessa genuskonstruktioner.10 I resultatet visar 

Grahn på att läromedlen utmanar den traditionella föreställningen av kön. Dock menar Grahn 

att hur pass stora dessa utmaningar kan göras begränsas av den maskulina normen. Till 

exempel presenteras flickor som prestationsinriktade, vilket lätt vänds till något negativt ur ett 

maskulint perspektiv. Grahn tar även upp att läromedlen visar på olika konstruktioner av 

genus, men att det blir problematiskt med förhållningssätten till kön. Ett specifikt exempel är 

när puberteten ska behandlas, utifrån vad den har för påverkan på flickor respektive killar. 

Enligt Grahn är den kontext läromedlet används inom, viktigt för vilken effekt 

genuskonstruktionerna ska få. Hur man väljer att använda idrottsspråket är även det viktigt.11  

 

Karin Grahn har även undersökt hur pojkar och flickor presenteras i textböcker inom sporten, 

riktade mot tränarutbildningsprogram i Sverige.12 43 textböcker inom 6 olika sporter 

analyseras genom en kvantitativ analys. Närmare undersöks genus i förhållande till hur pojk- 

respektive flickkroppar och dess utveckling förklaras. Som teoretiskt ramverk använder hon 

sig av genusteori och diskursanalys.13 Studien visar att atleterna betecknas som pojkar/flickor 

oftare i texter som handlar om kroppslig utveckling än i texter som behandlar psykisk eller 

social utveckling. En atletisk kropp symboliserar framför allt maskulinitet medan en mjukt 

skulpterad kropp symboliserar femininitet. Grahn lyfter även fram att pojkar/män framställs 

ha en hög fysisk kapacitet, i jämförelse till flickor/kvinnor. Ett fall som exemplifieras är i 

                                                 
10 Grahn, Karin (2008) Flickor och pojkar i idrottens läromedel – Konstruktioner av genus i idrottens 

läromedel, s. 50. 
11 Ibid., s. 208ff. 
12 Grahn, Karin (2014), ”Youth athletes, bodies and gender: gender constructions in textbooks used in 

coaching education programmes in Sweden”, i Sport, Education and Society, Vol. 19, Nr. 6, s. 
735f. 

13 Ibid., s. 735f. 
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samband med puberteten. Pojkar beskrivs få ett övertag fysiskt, i fråga om muskelstyrka, 

snabbhet och kondition. Flickor beskrivs anta en kvinnas kropp och bli en kvinna, såsom att 

få högre mängd kroppsfett och rundare former. Grahn belyser även att den kropp som flickan 

antar, inte förknippas med en högpresterande kropp.14 

 

Angerd Eilards avhandling syftar till att synliggöra och undersöka hur etnicitet, genus och 

generation representeras i svenska läseböcker som används eller har använts inom skolan, 

från år 1962 och framåt.15 Genus och kön undersöks i avhandlingen i samspel med bland 

annat etnicitet, ur ett intersektionellt perspektiv.16 Vidare syftar avhandlingen till att 

undersöka eventuella förändringar i dessa maktrelationer. Övergångarna har identifierats 

genom kritisk diskursanalys.17 Angående genus menar Eilard att kvinnor och flickor i 

samtidens läseböcker är starka individer medan pojkar och män framställs mjukare. Däremot 

underordnas fortfarande kvinnan till mannen, förutom i hemmet där det skett en omvänd 

utveckling.18 

 

Håkan Larsson har studerat två läroböcker med begreppet genus som utgångspunkt, hur 

pojkar och flickor skapas.19 I artikeln undersöks vad som uttryckligen sägs och vad som är 

underförstått, vilka ämnesområden och fysiska aktiviteter som nämns samt vilka intryck 

bilderna ger. Larsson sammanfattar sin studie med att säga att det övergripande intrycket är 

positivt. Även om könstillhörigheten inte problematiseras nämnvärt, föreskrivs inte flickor 

och pojkar de ”normala” könskarakteristiska i någon större utsträckning. Även bildmaterialet 

förklarar Larsson som positivt ur ett genusperspektiv.20    

 

María Inés Táboas-Pais och Ana Rey-Cao har i sin studie undersökt hur skillnader mellan 

könen skildras på bild i läromedel i idrott och hälsa.21 Vidare syftar studien till att undersöka 

vilka könsmönster läromedel förmedlar. Studien innefattar 2724 bilder i 36 böcker, 

publicerade i Spanien mellan åren 2000 och 2006. Resultatet av undersökningen visar en 

                                                 
14 Grahn (2014), s. 742. 
15 Eilard (2008), s. 23. 
16 Ibid., s. 413. 
17 Ibid., s. 419f. 
18 Ibid., s. 422f. 
19 Larsson, Håkan (1997), ”Läromedel under genusluppen”, i Tidskrift i gymnastik & idrott, nr 3, s. 

15ff. 
20 Ibid. 
21 Táboas-Pais, María Inés & Rey-Cao, Ana (2012), ”Gender Differences in Physical Education 

Textbooks in Spain: A Content Analysis of Photographs”, i Sex Roles, Vol. 67, Nr. 7, s. 389ff. 
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dominerande representation av män. Dessutom porträtteras män och kvinnor i stereotypiska 

roller samt i samband med aktiviteter utifrån vilken som är mer lämpad för det könet. Studien 

belyser även att detta förekommer i flera andra länder där läromedel undersökts, till exempel i 

USA, England och Portugal. Táboas-Pais och Rey-Cao menar att dessa fynd visar hur viktigt 

det är att öka medvetenheten om bilder i läromedel, och hur nödvändigt det är att arbeta för att 

överkomma de traditionella könsrollerna.22 Studien visar även att tävlingsidrott främst 

representeras av män, medan kvinnor dominerade individuella aktiviteter såsom gymnastik 

och simning. Män kopplades oftast till lagsporter. Táboas-Pais och Rey-Cao sammanfattar 

studien med att belysa betydelsen av att lärare analyserar läromedlen ur ett kritiskt perspektiv, 

för att kunna använda dem på ett korrekt didaktiskt sätt. Lärare bör även ha en förståelse för 

de konsekvenser skillnader mellan könen kan ge.23  

3.2 Forskning om etnicitet/ras 
Tidigare nämnda Angerd Eilard redogör i sin avhandling även för etnicitet i läseböcker. Eilard 

belyser det faktum att de rakt rasistiska orden har försvunnit ur böckerna allt eftersom, men 

att det fortfarande finns kvar underliggande rasistiska tankefigurer och stereotyper i texterna. 

Detta kallas kulturrasism. Ett exempel tas upp där rökning kopplas till en viss etnisk klass, 

och kommer till uttryck genom bland annat en mångfaldsdiskurs eller invandrardiskurs.24 

Eilard menar att även om olika kulturer och social bakgrund synliggörs i böckerna, begränsas 

deras utrymme på grund av de strukturer som finns i samhället. Det finns en antydan till att 

inkludera, men avviker från de västerländska/svenska idealen underordnas de som lever upp 

till dem. När den koloniala diskursen verkar tillsammans med andra maktordningar skapas 

symboliska identiteter, vilka rangordnas utifrån en hegemonisk norm.25 Det betyder att 

exempelvis en vit, heterosexuell man från överklassen överordnas en vit heterosexuell kvinna 

från medelklassen. Dock överordnas kvinnan i sin tur en icke-västerländsk, homosexuell man 

från arbetarklassen.  

 
Brent McDonald undersöker i sin artikel hur ras används i textböcker i idrott och hälsa för 

high school, i Australien.26 Närmare undersöker McDonald användandet av begreppet 

                                                 
22 Táboas-Pais & Rey-Cao (2012), s. 389ff. 
23 Ibid., s. 398. 
24 Eilard (2008), s. 419f. 
25 Ibid., s. 420. 
26 McDonald, Brent (2013), ”The reproduction of biological ’race’ through physical education 

textbooks and curriculum”, i European Physical Education Review nr 19(2) 2013, s. 183-198. 
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biologisk ras i förhållande till mänsklig prestation inom idrott. McDonald inleder med att 

beskriva den uppfattning som finns hos lärare i idrott och häls. Enligt denne finns det en 

uppfattning om att det finns en koppling mellan hudfärg och fysiska karaktärsdrag särskilt 

lämpade för idrottsutövande. Kort sagt att mörkhudade är bättre fysiskt lämpade för att utöva 

idrotter som innehåller mycket löpning och hopp. Denna uppfattning etableras enligt 

McDonald genom hur man använder språket, med legitimerande ordval som till exempel 

vetenskap, forskning och bevis. Detta grundas på tron om att det finns olika raser, att det finns 

underarter till människan. Dessa skulle ha olika karaktärsdrag. McDonald ställer frågan hur 

dessa uppfattningar har tagit sig in i skolans idrott, trots att det inte finns några vetenskapliga 

bevis för att det skulle finnas olika raser inom människosläktet. McDonald kommer i sin 

artikel fram till att användandet av biologisk ras som en variabel för mänsklig prestation finns 

i två tredjedelar av de 25 textböcker som undersökts. McDonald har kunnat identifiera fem 

kategorier av detta användande. Bland annat har användandet av ras för att förklara ”svartas” 

dominans inom löpning kunnat identifieras som en kategori. I en annan användes begreppet 

ras för att påvisa skillnader mellan de olika raserna.27 

 

María Inés Táboas-Pais och Ana Rey-Cao undersöker representationen av ras på bilder i 

läromedel i idrott inom den spanska skolan.28 Läromedel beskrivs spela en central roll i 

processen av vad som ses som normalt, då de visar bilder och situationer vilka ska spegla den 

sociala verkligheten. Studien syftar även till att förstå hur elever uppfattar etniska stereotyper 

inom idrott och hälsa. 2583 bilder samt 87 elever har ingått i studien. Resultatet av 

undersökningen visar att bilderna domineras av personer som liknar det etablerade 

samhällsskiktet, det vill säga vita och västerländska personer. De aktiviteter som utförs, inom 

vilket område de utförs samt vilken nivå av kompetens aktiviteten utförs på, påverkas alla av 

vilken etnicitet personen tillhör. Dessa läromedel framkallar en stigmatisering av olika raser, 

de förstärker visionen av avvikelser mellan olika etniciteter. Bilderna förstärker på så vis även 

förutfattade meningar hos elever om ras och etnicitet.29   

                                                 
27 McDonald (2013), s. 183-198. 
28 Táboas-Pais, María & Rey-Cao, Ana (2015), ”Racial Representation in Physical Education 

Textbooks for Secondary Schools: Image Content and Perceptions Held by Students”. i SAGE 
open, Vol. 5, Nr. 1, s. 1. 

29 Ibid., s. 1. 
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3.3 Forskning om kroppsideal 
Lena Sjöberg har i sin studie undersökt hur lärarstudenter konstruerar bilden av den ideala 

eleven, samt hur de konstruerar bilden av dem själva som den ideala läraren.30 Likt min studie 

använder Sjöberg sig av diskursanalys, dock med Foucaults syn på diskurser som teoretiskt 

ramverk.31 Vidare syftar studien till att synliggöra och problematisera de konstruktioner och 

subjektspositioner som skapas, men även de diskurser som konstrueras i relation till 

subjektspositionerna. Resultatet visar att de subjektspositioner som konstrueras som ideala 

överensstämmer med varandra. Dessa skapas genom och tillsammans med en mängd 

diskurser, vilka bland annat fastställer den ideala eleven. Sjöberg menar att det i talet om 

skola, elev och lärare finns en maktrelation. Denna styrs av de diskurser och diskursbegrepp 

som används. Vidare menar Sjöberg att den statliga styrning som sades bli reducerad vid 

decentraliseringen av skolväsendet, i slutet av förra seklet, fortfarande är närvarande. Dock är 

maktutövandet och styrningen inte lika synligt idag, utan sker som en osynlig disciplinering. 

Avslutningsvis belyser Sjöberg att det som inte synliggörs i framförandet om de ideala 

eleverna är att alla inte har samma förutsättningar att leva upp till idealet. På så sätt skapas det 

vinnare respektive förlorare inom skolan, där förlorarna är de som inte hanterar de praktiker 

som krävs av den ideala eleven.32  

 

Ann Frisén, Kristina Holmqvist Gattario och Carolina Lunde har skrivit boken Projekt Perfekt 

där de redogör för bland annat kroppsuppfattning och utseendeideal.33 I det kapitlet 

Tvärkulturella perspektiv på kroppsuppfattning lyfter de fram frågan om det finns något som 

utmärker ”svensk kroppsuppfattning”. Forskarna belyser att ”svenskhet” kopplas ihop med vit 

hudfärg och den faktor som värderas högst. Det gör det svårt för individer med till exempel 

invandrarbakgrund att leva i den kulturen. Dessa individer har även ideal från andra kulturer 

med sig. Sverige skiljer sig dock från ett land som i denna bok benämns som en prototyp för 

ett västerländskt land, nämligen USA. Där delas individer in i olika etniska grupper, till 

exempel afroamerikaner, latinamerikaner och vita amerikaner.34 Forskarna problematiserar 

begreppet kultur och dess ideal. De menar bland annat att varken kulturer eller dess sociala 

normer är beständiga, de förändras över tid och påverkas av politik, ekonomi samt andra 

                                                 
30 Sjöberg (2011), s. 49. 
31 Sjöberg (2011), s. 49. 
32 Ibid., s. 66f. 
33 Frisén, Holmqvist Gattario & Lunde (2001), s. 15ff. 
34 Ibid., s. 190f. 
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faktorer.35 Forskarna problematiserar även idén om att kategorisera länder utifrån 

”västerländska” och ”icke-västerländska”. De menar att vad som är västerländskt är 

föränderligt, samt att kategoriseringen upprätthåller sättet att dela upp världen. Det 

västerländska idealet förknippas med högre status, där grunden för idealet ligger i 

individualism och konsumtionism.36 

 

Angerd Eilard redogör även för ideal i sin avhandling. Läseböckerna som undersökts bidrar 

till att stärka de ideal vad gäller utseendet genom den massmediala diskursen, men även 

genom det som sägs och det som inte sägs. I de senare texterna visas två ideala kvinnor upp. 

En är blond och söt, den andre mörk tjej som är tuff och stark. Det de har gemensamt är att de 

är smala båda två. Genom klassdiskursen kan man koppla de två kvinnornas ursprung till 

olika klasser. Den blonda, söta tjejen är skapad ur ett klassiskt svenskt medelklassideal, den 

mörka, tuffa framställs som en ”vanlig” tjej från arbetarklassen.37 De tjocka flickorna, i de 

enstaka fall de förekommer, framställs som oattraktiva.38 

3.4 Övrig forskning 
I den nationella utvärderingen av grundskolan från 2003 har pedagogen Mikael Quennerstedt 

skrivit ett kapitel.39 Det handlar bland annat om tolkning av läromedel. Quennerstedt menar 

att sociomateria, som till exempel läromedel och olika redskap, påverkar undervisningen. 

Quennerstedt har därför granskat läromedel i idrott och hälsa, för att undersöka hur dessa 

beskriver ämnet idrott och hälsa. De läromedel som undersöks är främst riktade till 

idrottslärare.40 Quennerstedt belyser att det finns en uppfattning om att det fattas läromedel 

inom ämnet idrott och hälsa, och hur de som finns ska användas.41 Granskningen visar att 

läromedlen ofta har ett naturvetenskapligt perspektiv och är välstrukturerade. Illustrationerna 

knyts väl an till texten, dock kan de ge fel föreställningar. De visar dels på äventyrsidrotter 

vilka inte är genomförbara för de flesta idrottslärare. Dels ger de en bild av vältränade elever 

som ett ideal. Quennerstedt kritiserar ämnets genusneutralitet - de sociala och materiella 

förhållanden som elever och lärare lever under diskuteras inte. Kritiseras gör även 

                                                 
35 Ibid., s. 172. 
36 Frisén, Holmqvist Gattario & Lunde (2001), s. 174ff. 
37 Eilard (2008), s. 423ff. 
38 Ibid., s. 430. 
39 Quennerstedt, Mikael (2005) ”Det offentliga talet om skolämnet Idrott och hälsa” i Eriksson, C., 

Gustavsson, K., Quennerstedt, M., Rudsberg, K., Öhman, M. & Öijen, L., Idrott och hälsa – 
ämnesrapport NU-03, s. 57ff. 

40 Ibid., s. 57ff. 
41 Ibid., s.63ff. 
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läromedlens etnocentriska drag, med utgångspunkt i västvärldens uppfattningar. Diskussion 

om ämnets sociala och historiska bakgrund saknas, samt värdegrunder som idrottsgrenar 

bygger på.42 

 

Skolverket har i den nationella utvärderingen av idrottsämnet från 1992, bland annat 

undersökt lärares uppfattningar om ämnet syfte, mål och innehåll.43 Även sambandet mellan 

idrott i skolan och idrott och motion utanför skolan undersöks.44 Angående läromedel visar 

skolverkets undersökning att idrottsrörelsen har stort inflytande över skolans 

idrottsundervisning. Även det faktum att det är brist på fackdidaktisk litteratur inom 

idrottsämnet tas upp. Mycket av den litteratur som används riktar sig mot en viss 

idrottsgren.45 

 

Angerd Eilard menar att för att skildra norm respektive avvikelser används samma teknik. 

Dels anges de genom ett utelämnande vilket speglar att det tas för givet. Dels sker det genom 

upprepande försök att idealisera eller idyllisera något. Eilard ger exempel på ett allmänt 

utelämnande av homosexualitet. På så sätt stärks uppfattningen om det heterosexuella idealet. 

Dessutom utelämnas funktionshindrade, förutom de allergiska eller astmatiska.46 

 

3.5 Sammanfattning av forskningsläge  
Intersektionaliteten utgår från att en identitet eller en maktrelation inte konstrueras av endast 

en faktor. Dessa skapas av flera olika komponenter. Detta avspeglar sig i forskningsläget. 

Medan det finns vissa väl synliggjorda, påverkande faktorer, eller intersektioner, finns det 

även mindre väl synliggjorda sådana. Genus är till exempel en intersektion där mycket 

forskning gjorts och ett förhållandevis enkelt perspektiv att se maktrelationerna ur. Enligt 

intersektionaliteten samarbetar dock intersektionerna för att skapa den slutgiltiga 

maktrelationen. Detta kan ses i en del av forskningen som redogörs, där flera perspektiv 

undersöks för att ge en enhetlig bild av resultatet. Det är viktigt att förstå de olika 

intersektionernas betydelse för hur ideal, identitet eller maktrelationer konstrueras. De mest 

                                                 
42 Ibid., s. 72ff. 
43 Skolverket (1993), Den nationella utvärderingen av grundskolan våren 1992. Idrott : huvudrapport, 

s. 1. 
44 Ibid., s. 1. 
45 Ibid., s. 54. 
46 Eilard (2008), s. 428ff. 
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synliggjorda redogörs i detta arbete, då det inte är försvarbart att ta upp samtliga med tanke på 

studiens omfattning. 

 

Vad gäller den nationella forskningen angående genus ges ett positiv utlåtande, samt att den 

talar för att läromedlen utmanar den traditionella synen på kön. Dock blir det problematiskt, 

vad gäller genus, när puberteten och dess konsekvenser ska redovisas för de olika könen. Vad 

gäller framställningen av kroppen, beskrivs den muskulösa som maskulin medan den 

kvinnliga kroppen är mjukt skulpterad. Hur man använder språket och i vilken kontext 

läromedlen används, har även det betydelse för vilken effekt dessa får. Även om kvinnan har 

fått en starkare och mer individuell framtoning är hon fortfarande underordnad mannen, 

förutom i hemmet. Den internationella forskningen är mindre positiv till läromedlens 

förhållande till könen. Män dominerar läromedlen, könen kopplas till de aktiviteter som anses 

mest lämpade och skillnaderna mellan könen förstärks. Till exempel sätts män i förbindelse 

till lagsport medan kvinnor visas tillsammans med individuella grenar. Vad gäller forskningen 

om genus kommer den nationella att ligga närmare tills hands för mig att förhålla mig till än 

den internationella. Att ställa den internationella forskningen direkt mot min studie vore att 

anta att de är gjorda med samma kulturella bakgrund, vilket inte är fallet. Andra länders 

genusdiskurs skiljer sig från den svenska med tanke på de olika förutsättningar som finns i 

samhället, och hur den aktuella kulturen förhåller sig till exempelvis jämlikhet mellan könen. 

Därför är det viktigt att ha i åtanke att den internationella forskningen är gjord med andra 

förutsättning än den svenska, och även min studie.  

 

Den internationella forskningen vilken behandlar ras/etnicitet betonar att skillnaderna mellan 

olika raser förstärks i många av de läromedel som undersökts. Bland annat ges olika raser 

olika attribut. Detta trots att det inte finns några vetenskapliga belägg för att det 

överhuvudtaget finns olika underarter till människan. Dock förstärks även den uppfattningen 

med hjälp av vetenskapliga begrepp. Personer av som är vita och av västerländsk härkomst 

dominerar representationen i läromedlen. I den nationella forskningen är rasismen inte lika 

uttalat, och grundar sig mer på den kulturella bakgrunden. Gemensamt för den nationella och 

internationella forskningen är att de båda visar att de som avviker från det västerländska 

idealet underordnas de som lever upp till det. Återigen är det viktigt att åtskilja den nationella 

forskningen och den internationella. Tidigare nämnda kulturella skillnader gäller såväl genus 

som etnicitet. De förutsättningar som finns för den svenska kulturens förhållande till olika 

etniciteter skiljer sig från den australiensiska till exempel. Sverige har ett annat förhållande till 
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urbefolkningen än vad Australien har, bland annat på grund av ländernas historia skiljer sig 

avsevärt. Därför går det inte att förhålla sig till den svenska forskningen på samma sätt som 

den internationella.   

 

Sjöberg redogör för det faktum att trots den decentralisering som skett av skolan finns det 

fortfarande en maktrelation mellan staten och skolan, emellertid mindre synligt än förr. 

Genom olika begrepp och diskurser skapas subjektspositioner som i sin tur fastställer 

uppfattningen om den ideala eleven. Staten styr alltså hur den ideala eleven ska vara, 

samtidigt som den skapar den grupp som inte har förmågan att leva upp till idealet. Utseendet 

tillskrivs en person utifrån vilken social position denne har, smala flickor och kvinnor är dock 

något som är övergripande. Sjöbergs forskning kommer att ställas mot det resultat angående 

kroppsideal och utseende jag finner vid min analys. Detta för att belysa skillnader eller 

likheter mellan de olika resultaten men även i förhållande till om det finns några skillnader 

mellan olika tidsperioder. 

 

Frisén, Holmqvist Gattario och Lunde menar att ”svenskhet” främst värderas utifrån vit 

hudfärg. De menar även att det västerländska idealet är problematiskt att utgå ifrån, bland 

annat eftersom ideal förändras över tid. Quennerstedt visar att läromedlen skapar ideal. Dessa 

visar till exempel bilder på vältränade elever som ett ideal, samt bilder som inte 

överensstämmer med verkligheten. Quennerstedt kritiserar även det västerländska perspektiv 

som läromedlen antar. I Skolverkets utvärdering framhålls att idrottsrörelsen har stort 

inflytande på idrottsundervisningen i skolan. Normer och avvikelser konstrueras genom att 

antingen utelämna eller idealisera. Vid utelämnande tas det normativa för givet medan det 

avvikande osynliggörs. Om dessa resultat kan ges uttryck för i min studie återstår att se, 

liksom vilken betydelse det får.   

4. Problem, syfte och frågeställningar  
Nedan följer beskrivning av mitt problemområde, följt av syfte samt frågeställningar. 
 
I Nationalencyklopedins förklaring över begreppet ideal beskrivs det som något som i teorin 

ofta är ett ouppnåeligt mål, medan det i verkligenheten ses som något konkret att sträva 
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efter.47 Lena Sjöberg menar att genom de diskurser som finns konstruerar läraren de ideala 

eleverna i idrott och hälsa. Baksidan av dessa ideal är att det även finns förlorare, de som inte 

lyckas leva upp till dessa ideal.48 I undervisningen spelar läromedel en viktig roll. Dessa har 

en central roll i skolans undervisning.49 Hur idealen framställs i läromedel i idrott och hälsa är 

grunden i mitt problem. Tidigare forskning har identifierat vissa intersektioner som 

betydelsebärande för hur ideal skapas, och hur maktrelationer upprätthålls. Därför är det 

viktigt att se vilka intersektioner som förs fram i läromedel och vilka som inte förs fram. 

Förhållandet mellan de som inkluderas och de som exkluderas skapar en maktrelation. Som 

blivande lärare måste jag veta hur idealen framställs för att kunna förhålla mig till de idealen i 

min undervisning, och de maktrelationer de skapar. I detta arbete kommer jag att undersöka 

hur idealen framställs i läromedel i idrott och hälsa, mot gymnasiet. Jag kommer även att 

undersöka hur dessa ideal har förändrats över tid.  

 

Syftet med min studie blir således att undersöka konstruktionen av den ideala eleven i 

läromedel i idrott och hälsa, och hur maktrelationer upprätthålls i termer av ett intersektionellt 

perspektiv. Syftet är även att undersöka hur idealet, eventuellt, har förändrats från 1988 fram 

till idag. 

 

För att uppfylla mitt syfte kommer jag utgå från följande huvudfråga: 

Vilka maktbärande faktorer kan identifieras i konstruktionen av den ideala eleven i 

läromedlen och hur, eventuellt, förändras dessa faktorer från år 1988 till 2012 med nedslag 

1994? 

 

För att genomföra min undersökning kommer jag att ta hjälp av följande frågor: 

• Hur ser den ideala eleven ut? 

• Hur ser inte den ideala eleven ut? 

• Vilka diskurser tas för givet och vilka kommer inte fram? 

                                                 
47 Nationalencyklopedin, ”ideal”. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/ideal. Hämtad 

2016-12-01. 
48 Sjöberg (2011), s. 66f. 
49 Ammert (2011), s. 26. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/ideal
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5. Material, metod och avgränsningar 
5.1 Material 

5.1.1 Läromedel  

Vad är ett läromedel egentligen? Slår man upp ordet i nationalencyklopedin beskrivs det som 

en resurs för lärande och undervisning. Läromedlet har gått från att bara vara en läsebok eller 

en övningsbok, till att även handla om digitala verktyg. Länge var normen att det var ur 

läromedlen eleverna skulle hämta all väsentlig fakta.50 Quennerstedt menar att läromedel kan 

tolkas på olika sätt. Läromedel är allt material som vid undervisningen kan användas som 

hjälpmedel för lärandet. Inom idrott och hälsa kan läromedel vara olika bollar, redskap, musik 

eller böcker.51 I detta arbete har jag valt att undersöka läromedel i egenskap av böcker. Detta 

på grund av att det går att komma åt något som varit samt det som är. På så sätt går det att 

undersöka vad som har förändrats och vad som är konstant inom läromedlen. Dessutom 

menar Niklas Ammert att läroboken dominerar undervisningen i många ämnen. Läroboken 

innehar även en central roll i skolans undervisning, och kan därmed ses som en betydande 

kunskapskälla.52 Detta gör den viktig att granska. 

 

5.1.2 Idrott och hälsa – 1988, 1994 och 2012 

År 1988 kom den första svenska läroboken i idrott och hälsa, och hette just Idrott och hälsa.53 

Den är skriven av Bengt Johansson54 och Gitten Skiöld Widlund55. De har tillsammans även 

skrivit Idrott och hälsa56 som kom ut år 1994. År 2012 gav Bengt Johansson ut Idrott och 

hälsa57  på egen hand. Dessa tre böcker utgör materialet för denna studie. Samtliga böcker 

riktar sig till elever i gymnasiet.  Boken från 1988 följer baskursen i idrott och hälsa, den från 

1994 följer kurs A och kurs B och 2012 års upplaga är avsedd för idrott och hälsa 1 och 2. 

                                                 
50 Selander, Staffan, ”gymnasieskola”, Nationalencyklopedin. Elektronisk 

källa: <http://www.ne.se.db.ub.oru.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/läromedel>. Hämtad 2016-
12-22. 

51 Quennerstedt (2005), s. 57ff. 
52 Ammert (2011), s. 26. 
53 Johansson & Skiöld Widlund (1988), Idrott och hälsa; Bengt Johansson (2014), Författarkrönika. 

Elektronisk källa: <https://www.liber.se/Kampanjer/GyVux-kampanj/Forfattarkronikor/Bengt-
Johansson-forfattare-till-Idrott-och-halsa/>. Hämtad 2016-12-05. 

54 Bengt Johansson är läromedelsförfattare och gymnasielärare i idrott och hälsa samt naturkunskap. 
Johansson (2014). 

55 Gitten Skiöld Widlund är idrottslärare samt frilansskribent. Johansson & Skiöld Widlund (1994). 
56 Johansson & Skiöld Widlund (1994), Idrott och hälsa. 
57 Johansson (2012), Idrott och hälsa. 

http://www.ne.se.db.ub.oru.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/l%C3%A4romedel
https://www.liber.se/Kampanjer/GyVux-kampanj/Forfattarkronikor/Bengt-Johansson-forfattare-till-Idrott-och-halsa/
https://www.liber.se/Kampanjer/GyVux-kampanj/Forfattarkronikor/Bengt-Johansson-forfattare-till-Idrott-och-halsa/
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Böckerna utgår från respektive boks senast reviderade kursplan. Alltså från Lgy 70, Lpf 94 

samt Gy 11. De tre böckerna är alla uppbyggda efter teman. Några gemensamma teman är 

”Kroppen”, ”Ergonomi” samt ”Friluftsliv”. Materialet är uppbyggda av både skriven text 

samt bilder med bildtext till. Boken från 1988 omfattas av 127 sidor och gavs ut i 8 upplagor, 

boken från 1994 har 159 sidor och gavs ut i 3 upplagor och boken från 2012 består av 223 

sidor och har utgetts i 5 upplagor.  

 

Vad gäller källkritik mot mitt källmaterial har jag inte behövt vidta några åtgärder. Detta på 

grund av att det är böckernas text jag undersöker och inte var författarna hämtat kunskapen i 

böckerna ifrån. Jag undersöker således hur läromedlens innehåll kommer till uttryck och inte 

hur pass väl innehållet är förankrade i vetenskapen. Hade jag däremot undersökt hur kroppen 

fungerar med läromedlen som grund hade jag haft stora problem. 

 

5.2 Metod 

5.2.1 Datainsamling 
För att finna den forskning jag använt mig av i denna undersökning har jag använt mig av 
databaserna Libris, ERIC och Summon. Sökorden jag använt mig av är: läromedel, 
läromedelsforskning, idrott och hälsa, idrott, textbok, textbook*, analysis samt PE. 
 
Dessutom har jag använt mig av referenslistor i artiklar, avhandlingar samt examensarbetens 
för att finna relevant forskning.  
 
Mitt källmaterial fann jag genom sökningar på Libris. Jag använde då sökorden: läromedel, 
idrott och hälsa, idrott samt textbok. 
 

5.2.2 Diskursanalys och sökandet efter ideal 
Jag kommer i detta arbete att utföra en diskursanalys. Jag kommer även att utföra en 
komparation av de tre källorna, detta för att kunna undersöka vad som förändrats inom 
läromedlen och vad som varit konstant.  
 
Enligt Bolander och Fejes hjälper diskursanalysen oss att förstå hur viktigt språket är i hur vi 
människor skapar vår verklighet. Därför passar denna analysmetod bra till att undersöka vad 
som anses normalt respektive onormalt, det som tas för givet respektive det som osynliggörs 
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när det kommer till hur företeelser framställs i text.58 Därigenom är denna analysmetod 
relevant för min undersökning. Jag kommer att analysera olika läromedel för att undersöka 
vad som framställs som normalt och onormalt, vad som tas för givet och vad som inte gör det. 
Detta för att ta reda på vilket ideal som konstrueras av läromedlen texter och bilder. Bilderna 
analyseras såväl som den skrivna texten, då Winther Jørgenson och Phillips menar att diskurs 
inte endast innefattar tal- och skriftspråk. Även bilder ingår, samt relationen mellan bild och 
text.59  
 
Diskurs kan beskrivas som ett bestämt sätt på vilket vi talar om och förstår olika delar av 
världen. Det material som undersöks i en diskursanalys anses beskriva en sann verklighet. 
Genom analysen ser man vilka beskrivningar som får status av att vara sanna, och vilka 
beskrivningar som handlar utanför. Relevant är även i vilket sammanhang detta sker.60 
Bolander och Fejes tar upp olika steg att följa för att utföra en diskursanalys. Det första stegen 
tas genom att översiktligt läsa materialet för att skapa en överblick över vad det talas om och 
hur. I nästa steg sker en fördjupad analys av vad det talas om och hur. I det tredje steget 
analyseras materialet med fokus på vad som är normalt. Då synliggörs även vad som är 
onormalt. I sista steget ligger fokus på vad som är onormalt, och liksom i förra steget säger 
det något om det motsatta – det normala.61 Dessa fyra steg kommer jag att utgå från när jag 
utför min analys. 
 
Diskursanalysens mål är att inte att undersöka vilka grupper som samhället verkligen består 
av, utan hur vi skapar verkligheten.62 Diskursanalysen syftar även till att förstå samtliga 
sociala fenomen som en diskursiv konstruktion.63 Även intersektionaliteten syftar till att 
undersöka sociala förhållanden vad gäller den ojämlikhet och det maktförhållande som skapas 
genom normer och relationer, och hur sambandet mellan dessa fungerar.64 Eftersom 
intersektionalitet och diskursanalysen ligger nära varandra kommer dessa tillsammans utgöra 
det ramverk från vilket studien utgår. 
 
Vad detta innebär konkret är att när man har en text och har sorterat innehållet, kommer vissa 
delar komma med medan andra väljs bort. Det som kvalificerats för att komma med har jag 
gjort en tolkning av att vara de maktbärande faktorer som påverkar idealet. Det som inte 

                                                 
58 Bolander, Eva & Fejes, Andreas (2015), ”Diskursanalys” i Andreas Fejes & Robert Thornberg 

(red.), Handbok i kvalitativ analys, s. 90. 
59 Winther Jørgensen & Phillips (2000), s. 67. 
60 Bolander & Fejes (2015), s. 92ff. 
61 Ibid., s. 97ff. 
62 Winther Jørgensen & Phillips (2000), s. 40. 
63 Ibid., s. 31. 
64 de los Reyes & Mulinari (2005), s. 9. 
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kvalificerats sig för att komma med, är sådant som jag tolkar inte faller under kategorin som 
en maktbärande faktor.  

5.2.3 Säkerställande av kvalité i metoden   
I kvalitativ forskning kan man utgå från till exempel Rigour och Credibility för att stärka 

studien. Rigour motsvarar reliabilitet i kvalitativ forskning. Rigour handlar om hur väl till 

exempel metoden, urvalet, teorin och analysen man använder sig av passar in på den fråga 

som ställs. Credibility motsvarar validitet. Genom credibility ifrågasätts hur trovärdigt 

resultatet man fått fram är.65 Jag anser att det valda tillvägagångssättet passar bra in att 

använda på den fråga jag ställer. Om det resultat jag kommer få fram kan anses trovärdigt 

återstår att se. För att detta ska kunna kontrolleras kommer jag att vara så noga som möjligt 

med mina tolkningar, för att läsaren ska kunna förstå dem. 

 

5.3 Avgränsningar och urval 
Mitt problemområde handlar om hur ideal framställs i läromedel i idrott och hälsa, i 
gymnasiet. Jag har valt att undersöka hur dessa ideal framställs men även hur de har 
förändrats över tid. För att få kunna göra en komparation har jag valt ut tre läromedel från tre 
olika perioder. Perioderna valdes utifrån de tre senaste läroplanerna, alltså utgår varje 
läromedel från respektive periods läroplan – Lgy 70, Lpf 94 samt Gy 11. Anledningen till att 
det blev de tre senaste läroplanerna är att boken från 1988 är den första i sitt slag, och de två 
resterande böckerna är från de två kommande läroplanerna. Dessa tre böcker valdes ut genom 
ett aktivt val, för att begränsa studiens omfång. I det valet ingick även att välja bort andra 
läromedel av liknande karaktär. Antalet läromedel som undersöks är även det valt utifrån 
studiens storlek.  
 
De delar av mitt material som jag valt att undersöka har jag valt att begränsa med tanke på 
storleken på arbetet. Jag har därför valt ut två kapitel ur de två första böckerna, och tre ur den 
sista boken. Dessa kapitel går att likställas mot varandra med tanke på innehåll. De tar alltså 
upp samma saker. Detta för att få en så rättvis undersökning som möjligt av respektive boks 
innehåll. De tre undersökta läromedlen är skrivna av samma författare, Bengt Johansson och 
Gitten Skiöld Widlund. Förutom den sista boken som Johansson skrev på egen hand. Skälet 
till det grundar sig även det på att få en så rättvis undersökning av innehållet.  
 
Valet av delar att undersöka föll på kapitlen som redovisade hur kroppen fungerade samt de 
som tog upp hälsa, tillika ohälsa i sista boken. Detta på grund av att jag ansåg att de var de 
mest relevanta ämnena att undersöka i förhållande till studiens syfte, hur ideal framställs. En 
                                                 
65 Gratton, Chris & Jones, Ian (2010), Research methods for sports studies, s. 97. 
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risk med att välja ut vissa delar ur läromedlen är att inte kunna generalisera hela materialet. 
Jag har dock tittat igenom resten av materialet för att säkerställa att materialet inte skiljer sig 
så pass mycket från del till del, att det kommer bli ett problem för studien. På grund av att det 
undersökta materialet är läromedel vilka är publicerade och officiella, ser jag inga etiska 
aspekter att ta hänsyn till.  
 
I detta arbete har jag valt att bland annat dela upp bilder på personer som ”fysiskt aktiva” eller 
”ej fysiskt aktiva”. De personer som faller under ”fysiskt aktiva” är de som rör på sig och som 
helt enkelt utför en fysisk aktivitet. De som faller under ”ej fysiskt aktiva” är de personer som 
inte utför någon direkt fysisk ansträngning. Dock är de inte helt inaktiva. Exempelvis är en 
person som läser en bok inte fysiskt aktiv, men inte heller helt inaktiv och kommer i denna 
studie kategoriseras in under ”ej fysiskt aktiv”.  

6. Bakgrund 
Som bakgrund till denna studie har jag valt att översiktligt gå igenom de läroplaner som 
respektive läromedel grundar sig i. Detta för att försöka ge en förklaring och kanske en 
förståelse för i vilken kontext de olika texterna skapades. Kanske kan även frågan om varför 
de olika läromedlen är uppbyggda på det sätt de är, ges en förklaring.  

6.1 Idrott och hälsa 1988 – Lgy 70 
I slutet av 1960-talet kommer begreppen jämställdhet och könsrollsfrågor in i läroplanerna. 
Förr har uppfattningen om att flickkroppar och pojkkroppar är så pass olika varandra att 
undervisningen måste ske separat, varit självskriven. Det förändras nu liksom synen på 
kroppen. Det som förut benämnts som fysisk fostran beskrivs nu som fysisk utveckling. Nu 
ska eleven stå i centrum, hos vilken färdigheter som etik, moral och eget ansvar ses som 
centrala.66  
 
Under 1970-talet pågår en decentraliseringspolitik i Sverige. I led med detta slås gymnasiet, 
fackskolan och yrkesskolan samman till det som kallas gymnasieskolan. Dessutom försvinner 
läroverket som skolform. År 1970 kommer den första läroplanen för gymnasieskolan, Lgy 
70.67 Ninni Wahlström betecknar Lgy 70 som en innehållsbaserad läroplan.68 Med det menas 
att fokus ligger på stoffet, eller ämnesinnehåll. Den innehållsbaserade läroplanen ger även 
                                                 
66 Larsson, Håkan & Fagrell, Birgitta (2010), Föreställningar om kroppen: kropp och kroppslighet i 

pedagogisk praktik och teori, s. 75ff. 
67 Lärarnas historia, ”1970-talet”. Elektronisk källa: 

<http://www.lararnashistoria.se/laroverken_och_gymnasieskolan_1970-talet>. Hämtad 2016-12-
08. 

68 Wahlström, Ninni (2016), Läroplansteori och didaktik, s. 79ff. 

http://www.lararnashistoria.se/laroverken_och_gymnasieskolan_1970-talet
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konkreta instruktioner angående vilket innehåll undervisningen ska ha. Grunden till denna 
läroplan lades redan under 1950-talet. De diskussioner som rådde angående läroplanen under 
den tiden var hur strukturen skulle se ut inom skolan, samt hur man skulle nå elever med olika 
förutsättningar. Det som inte ifrågasattes var ämnesinnehållet i Lgy 70. Att undervisningen 
skulle förmedla den bas av ämnen som fanns i läroplanen var givet. Wahlström menar att 
tanken om undervisning var att det som undervisas är det som eleven lär sig. På grund av att 
innehållet i undervisningen var given kom den didaktiska frågan ”hur” att få allt större fokus. 
Wahlström menar även att betygsystemet, 1-5 som skulle fördelas efter normalfördelning69, 
påverkade de pedagogiska valen av organisering, urval och bedömning i undervisningen.70  
 
Under slutet av 1980-talet genomfördes bland annat kommunaliseringen av skolorna, år 1989. 
Statens inflytande på skolan minskade då, och förflyttades till de enskilda kommunerna.71 Till 
skillnad från grundskolan vilken får en ny läroplan 1980, behåller gymnasieskolan sin Lgy 70 
fram till år 1994.72 Redan 1976 tillsattes dock en utredning av gymnasieskolan. 1981 
presenterade denna ett betänkande i form av ”En reformerad gymnasieskola”73 Detta 
resulterade inte i någon förändring. Dock gjorde utredningen ”En treårig yrkesutbildning”74 
det. Ett riksdagsbeslut togs angående 3-åriga yrkeslinjer som försöksverksamhet, med en hel 
del verksamhetsförlagd tid. Linjerna gav även allmän behörighet till högskolan. År 1991 fick 
varje kommun ansvar för att erbjuda sina ungdomar gymnasieutbildning.75 
 

6.2 Idrott och hälsa 1994 – Lpf 94 
År 1994 ersätter Lpf 94 Lgy 70.76 Dessutom byts ämnets namn från idrott till idrott och hälsa. 
Från att kroppen ska vara en presterande idrottskropp ska den nu vara en reflekterande 
hälsokropp.77 Wahlström menar att läroplanerna som kom år 1994 var målstyrda och 

                                                 
69 Normalfördelning av betyg: Betygen skulle fördelas bland eleverna enligt följande: 7 % av eleverna 

skulle få betyg 1, 24 % av eleverna skulle få betyg 2 respektive 4, 38 % av eleverna skulle få 
betyg 3. 

70 Wahlström (2016), s. 79ff. 
71 Kvarnström, Lars (2013), ”Arbetarnas tid 1866–2010” i Susanna Hedenborg & Lars Kvarnström, 

Det svenska samhället 1720–2010 Böndernas och arbetarnas tid, s. 311f. 
72 Lärarnas historia, ”1980-talet”. Elektronisk källa: 

<http://www.lararnashistoria.se/laroverken_och_gymnasieskolan_1980-talet>. Hämtad 2016-12-
08. 

73 SOU 1981:96. 
74 SOU 1986:2–3. 
75 Nationalencyklopedin, ”gymnasieskola”. Elektronisk 

källa: http://www.ne.se.db.ub.oru.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/gymnasieskola. 
Hämtad 2016-12-08. 

76 Lärarnas historia, ”1990-talet”. Elektronisk källa: 
<http://www.lararnashistoria.se/laroverken_och_gymnasieskolan_1990-talet>. Hämtad 2016-12-
08. 

77 Larsson & Fagrell (2010), s. 82f. 

http://www.lararnashistoria.se/laroverken_och_gymnasieskolan_1980-talet
http://www.ne.se.db.ub.oru.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/gymnasieskola
http://www.lararnashistoria.se/laroverken_och_gymnasieskolan_1990-talet
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kompetensfokuserade. Dock var dessa fortfarande i viss mån processorienterade, vilket 
läroplanerna som kom 1980 hade varit.78 De processorienterade läroplanerna fokuserade mer 
på elevernas lärandeprocess än på själva innehållet. Medan utvecklingen av elevers lärande, 
attityder och färdigheter ligger till grund för läroplanen, är innehåll och metoder hjälpmedel i 
dessa processer. I de kompetensorienterade läroplanerna å andra sidan, utgår från allmänna 
förmågor. Dessa handlar bland annat om att lära sig behärska olika praktiker och problem, 
genom att till exempel urskilja, bedöma och lösa dessa. Dessa läroplaner är formulerade efter 
styrningsprinciper som mål och resultat.79  
 
Wahlström menar att i och med införandet av Lpf 94 sattes lärarnas professionalitet på prov. 
Läroplanen krävde mycket arbete för att tolka målen som var relativt öppna. Lärarna var även 
tvungna att finna vägar att nå de resultat som förväntades. Detta ställde även höga krav på det 
lokala läroplansarbetet, att omvandla mål och innehåll till konkret undervisning. De 
kunskaper som den kompetensorienterade läroplanen eftersträvar hos eleverna är bland annat 
att de ska vara kreativa, problemlösande, flexibel samt kunna planera och utvärdera sin egen 
insats. 80 
 

6.3 Idrott och hälsa 2012 – Gy 11 
I och med införandet av Gy 11 förtydligades kunskapskraven. Detta innebar att den statliga 
styrningen blev starkare.81 Detta skedde år 2011. Föregående läroplan hade fått kritik mot att 
ha en för otydlig målstyrning. Val av innehåll och kunskapsnivåer som skulle uppnås hade 
varit alltför öppet. Bakom läroplansreformen 2011 ligger motiv att få tydligare styrning, 
resultatmedvetenhet och kunskapsbedömning, samt ökad uppföljning och kontroll av resultat 
et cetera. I resultatfokuserade läroplaner, till vilken kategori Gy 11 tillhör, ligger slutledet av 
lärandeprocessen i fokus. Målen i dessa formuleras för att kunna mätas genom grad av 
uppfyllelse. På så sätt kan man mäta resultaten mellan elever, kommuner och länder.82 
 
Gy 11 har tre viktiga delar: syfte, centralt innehåll och kunskapskrav. Kunskapskrav är helt 
nytt i svenska läroplaner. Dessa anger vad eleverna ska kunna i de olika årskurserna. I det 
centrala innehållet läggs mer fokus på innehållet än i tidigare versioner. Teman, begrepp och 
moment är exempel som tas med i det mer detaljerade innehållet. De svenska läroplanerna har 

                                                 
78 Wahlström (2016), s. 83ff. 
79 Wahlström (2016), s. 79f. 
80 Ibid., s. 86ff. 
81 Nationalencyklopedin, ”läroplan”. Elektronisk 

källa: http://www.ne.se.db.ub.oru.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/l%C3%A4roplan. 
Hämtad: 2016-12-08. 

82 Wahlström (2016), s. 89ff. 

http://www.ne.se.db.ub.oru.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/l%C3%A4roplan
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blivit allt mer fokuserade på utfall och bedömning. Detta visar sig bland annat genom de 
standardiserade målbeskrivningarna, menar Wahlström.83 

6.4 Sammanfattning 
Vid tidpunkten för Lgy 70:s införande hade begreppen jämställdhet och könsrollsfrågor 
kommit in i läroplanerna. År 1970 införs den innehållsbaserade Lgy 70, med ett fokus på 
ämnesinnehållet. I och med detta fokus blev den didaktiska frågan ”hur” central. I slutet av 
1960-talet hade en decentralisering av skolan skett, medan det på 1980-talet sker en 
kommunalisering. Från år 1991 ansvarar varje kommun för att erbjuda gymnasieutbildning till 
sina ungdomar. År 1994 ersätts Lgy 70 med Lpf 94, samtidigt som idrottsämnet byter namn 
till idrott och hälsa. Lpf 94 är process- samt kompetensorienterad, vilket betyder att fokus 
ligger på lärandeprocessen och att eleverna bland annat ska vara kreativa och kunna utvärdera 
sin egen insats. I och med införandet av Gy 11 blev kunskapskraven såväl som styrningen 
tydligare än de varit i Lpf 94. Gy 11 är en resultatfokuserad läroplan med fokus på slutledet 
av lärandeprocessen, och där mål kan mätas genom grad av uppfyllelse. Syfte, innehåll och 
centralt innehåll är de tre grundläggande delarna i läroplanen. Sammantaget har läroplanerna 
blivit allt mer fokuserade på utfall och bedömning.  

7. Resultat 
 

Nedan redovisas resultatet av undersökningen. Resultatet av respektive läromedel redovisas 

var för sig i kronologisk ordning. Varje läromedels resultat är vidare kategoriserat utifrån 

namnen på de kapitel jag har valt att undersöka, samt i den följd kapitlen har i läromedlet. 

Dessa kapitel motsvarar varandra, dock har de bytt ordning samt utvecklats under tidens gång. 

Efter varje redovisat läromedel följer en kort sammanfattning över resultatet. I den 

sammanfattningen finns även en överblick över bilderna i boken, för att ge en 

sammanfattande bild av hur förhållandet män-kvinnor ser ut. 

7.1 Idrott och hälsa - 1988 

7.1.1 Kroppen 
I kapitlet Kroppen tas dess olika funktioner upp. Här illustreras skelett och leder samt 

nervsystemet med en kvinnas kropp, medan musklerna illustreras med en mans kropp. 

Kvinnokroppen är något rundare om höfter och lår samt smalare kring armar och axelpartiet. 

                                                 
83 Ibid., s. 92f. 
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Manskroppen däremot har något smalare höfter och lår, men är ändå vältränad. Armar och 

axelparti är muskulöst utformade. Bilden som handlar om belastning visar en vältränad man 

där musklerna är tydligt framhävda.84 Kvinnokroppen används i en bild där utövaren cyklar 

på en motionscykel, för att förklara till exempel mjölksyra och ”steady rate”. Där är kvinnan 

normalbyggd.85 Övriga bilder på män visar när de går, löper, bär eller cyklar. Samtliga 

illustrationer av människor visar ljushyade personer.86 

 

Kroppens funktion förklaras av bilder och förklaringar över olika fysiska tillstånd i kroppen.87 

Antal muskler anges till ca 300, och att dessa utgör knappt hälften av kroppsvikten för män, 

något mindre för kvinnor.88 

 

I samband med genomgången av maximal syreupptagningsförmåga uppges att män i 

allmänhet har högre maximal syreupptagningsförmåga än kvinnor, stora högre än små och 

yngre högre än äldre.89 Av de två fall som tas upp angående beräknande av förbränning och 

maximal syreupptagningsförmåga anges två exempelvikter, 60 respektive 70 kg. Personen 

som väger 70 kg anges vara en elitåkare, medan den person som väger 60 kg anges ha 

maximal syreupptagningsförmåga.90 

 

7.1.2 Hälsa 
Angående tobaksanvändandet framgår det i texten att fram till för 100 år sedan rökte varken 

kvinnor eller ungdomar, endast män. Idag är det främst yngre kvinnor som röker, menar 

texten. Dock har en stor grupp pojkar börjat snusa. Vad gäller alkohol dricker män mer än 

kvinnor, medan pojkar och flickor i tonåren dricker ungefär lika mycket. De negativa 

effekterna av att konsumera substanserna gås igenom.91 Angående alkoholkonsumtion tar 

texten upp begreppet parentesbeteende. Med detta menas att alkoholen blir en förevändning 

för att kunna bryta mot de vanliga reglerna utan negativa konsekvenser. Samtidigt framgår det 

i texten att andra i länder används karnevaler på ett liknande vis. Bilden som hör till kapitlet 

om alkohol och tobak, visar två kvinnor och en man som står och röker. Samtliga har ett 

                                                 
84 Johansson & Skiöld Widlund (1988), s. 6-14. 
85 Ibid., s. 20. 
86 Ibid., s. 5-22 
87 Johansson & Skiöld Widlund (1988), s. 5-22. 
88 Ibid., s. 10. 
89 Ibid., s. 22. 
90 Ibid., s. 19ff. 
91 Ibid., s. 64f. 
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ansiktsuttryck som förmedlar att de inte är speciellt nöjda över sin situation. Samtidigt låter en 

tankebubbla oss veta att personerna inte röker på grund av att de själva vill det.92 

 

I detta kapitel finns endast två bilder som inkluderar människor. Den som beskrevs i 

föregående stycke samt den som visar olika nivåer hos fysiskt aktiva personer. Där ses en 

kvinnokropp gestalta en motionär vilken utför någons slags motionsgymnastik, mellannivån. 

På samma bild får mannen illustrera högenergiförbrukaren, men även lågenergiförbrukaren. 

Lågenergiförbrukaren är den person som kan tänkas ha en något högre vikt utifrån 

illustrationen. De andra två är normalbyggda.93  

 

Under avsnittet Infektioner och skada tar man upp vad mens och graviditet har för påverkan 

på träning, och tvärtom. Vid genomgången av menstruation i samband med fysisk aktivitet, 

säger läromedlet att man vid mens ökar i vikt och på grund av det kan känna sig klumpigare. 

Men att man även kan må bra av att träna måttligt under menstruationen. Under graviditeten 

är det också bra att träna, förutsatt att träningen anpassas efter hand.94  

7.1.3 Överblick och sammanfattning 
Sammanlagt i de undersökta delarna exemplifieras fysisk aktivitet via en mans kropp i 11 

bilder av 13. På bilder där inte någon fysisk aktivitet äger rum är det lika många män som 

kvinnor som gestaltas. Totalt finns det med 16 män på bilderna, och 7 kvinnor.  

Fysisk aktivitet Ej fysisk aktivitet 
 

Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt 
 

11 2 13 5 5 10 
 

Totalt 23 personer: Män – 16, Kvinnor – 7. 

Källa: Johansson & Skiöld Widlund (1988), s. 5-22; Johansson & Skiöld Widlund 

(1988), s.60-70. 

 

På de bilder som föreställer en kvinna eller en man i olika situationer, är samtliga individer 
utom en, normalt byggda eller vältränade i kroppen. Majoriteten ser alltså inte ut att ha 
problem med vikten, varken med för hög vikt eller för låg vikt. Kvinnokroppen framställs på 
vissa bilder som bredare över höfter och lår, medan manskroppen på vissa bilder framställs 
mer muskulös, framför allt på överkroppen. Samtliga illustrerade personer har ljus hy. De 

                                                 
92 Ibid., s. 66. 
93 Johansson & Skiöld Widlund (1988), s. 61. 
94 Ibid., s. 70. 
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fysiska aktiviteter som utförs gestaltas framför allt av män. Motionsgymnastik och 
motionscykling gestaltas dock av män.  
 
Det poängteras att muskelmassan påverkas om du är man eller kvinna, likaså 
syreupptagningsförmågan. Den påverkas även om du är stor eller liten, ung eller gammal. 60 
kg respektive 70 kilo är de exempelvikter som tas upp.  
 
Angående alkohol- och tobaksanvändning är det skillnad om man är man eller kvinna, ung 
eller gammal. Konsumtionen av dessa leder till att man gör dumma saker och att använda dem 
ofta sker utan att man själv vill.  
 
Mens och graviditet kan påverka träningen negativt även om träningen kan påverka mens och 
graviditet positivt. Dessa två ”tillstånd” rubriceras in under Infektioner och skador. 
 

7.2 Idrott och hälsa - 1994 

7.2.1 Hälsa 
Till skillnad från den första boken har kapitlet om hälsa nu hamnat före det om kroppen i 

läromedlet. Texten berättar att klyftan mellan olika grupper, vad gäller hälsa, har ökat. 

Andelen kvinnor med besvär i rygg, nacke och axlar har ökat under senaste åren.95 Till 

skillnad från den första boken tar detta läromedel upp konsekvenser av olika kroppsideal. 

Till exempel bantning, fasta och ätstörningar (anorexi och bulimi) tas upp, men även doping. 

De olika ätstörningarna tillskrivs främst drabba kvinnor medan doping tillskrivs männen. 

Detta sker främst via texten, men även genom den bild som visar en man med onaturligt stora 

muskler. Det kroppsideal som råder beskrivs som att tjejer ska vara smala och killar 

muskulösa. Texten förmedlar att unga män bör ligga på 15–20 procent kroppsfett, och unga 

kvinnor 25–28 procent. De flesta flickor som går i gymnasiet försöker gå ner i vikt, och det är 

även den främsta anledningen till att de motionerar. Detta trots att de flesta inte är 

överviktiga. Texten belyser att man bör tänka på vad man tränar: ”(”Sit ups” är bra för att 

stärka bukmusklerna men knappast för att ta bort valkarna.)” Enligt texten har det alltid varit 

till fördel att vara lätt i kroppen i estetiska och konditionskrävande sporter. Dans och 

gymnastisk hör till de mest drabbade grenarna, förutom långdistansgrenarna.96 

 

                                                 
95 Johansson & Skiöld Widlund (1994), s. 10. 
96 Ibid., s. 19ff. 
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Skillnaden mellan män och kvinnors syn på sin kropp visas även i bild. Här visas en kvinna 

och en man om står på varsin våg. Mannen tittar ned på vågen och ser glad ut medan kvinnan 

tittar på vågen med förskräckta ögon. Till bilden finns en bildtext som lyder: ”Många killar 

vill bli breda medan tjejerna oftast vill motsatsen.”97 Mannen på bilden är stor och har väl 

synliga muskler, medan kvinnan är liten i kroppen och utan synliga muskler.98 I detta 

läromedel, liksom i det första, tas två fall upp angående förbränning och maximal 

syreupptagningsförmåga. Samma exempelvikter anges, 60 respektive 70 kg. Personen som 

väger 70 kg anges vara en elitåkare, medan den person som väger 60 kg anges ha maximal 

syreupptagningsförmåga.99  

 

Kapitlet om hälsa inleds med en bild på en kvinna som hoppar hopprep på en strand. Kvinnan 

är vältränad, har långt blont hår och är ljushyad men solbränd. Hon ser ut att ha kul och den 

fysiska aktiviteten ser inte alltför ansträngande ut.100 På en annan bild dricker en man massor 

av vatten. Även om han på bilden inte utför någon fysisk aktivitet framgår det tydligt att han 

just har utfört ett väldigt fysiskt jobbigt tränings- eller tävlingspass.101 För att förklara att det 

finns olika nivåer av fysiskt aktiva personer, har man här använt samma bild som i föregående 

läromedel. Dock har mellannivån bytt namn från motionär till normalförbrukare. Den 

lågenergiförbrukande mannen sitter och äter, den normalförbrukande kvinnan motionsgympar 

och den högenergiförbrukande mannen åker ett lopp i längdskidor. 102  

 

Angående tobaksanvändandet framgår det i denna text, liksom i motsvarande kapitel i första 

läromedlet, att fram till för 100 år sedan rökte varken kvinnor eller ungdomar, endast män. 

Idag är den största gruppen rökare fortfarande yngre kvinnor, dock är det de lågutbildade ur 

denna grupp som röker mest. Även här tas de negativa effekterna av samtliga substanser upp. 

Det framgår i texten att det trots den negativa påverkan på prestationsförmågan är det många 

idrottsmän som snusar. Vad gäller alkohol dricker män fortfarande mer än kvinnor, och 

pojkar och flickor i tonåren dricker alltjämt lika mycket.103  

 

                                                 
97 Ibid., s. 19. 
98 Ibid., s. 19. 
99 Johansson & Skiöld Widlund (1994), s. 155ff. 
100 Ibid., s. 6. 
101 Ibid., s. 17. 
102 Ibid., s. 12. 
103 Ibid., s. 24ff. 
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I detta läromedel har mens och graviditet i förhållande till träning flyttats från avsnittet om 

infektioner och skador, och blivit en egen del. Även här anges att man vid mens ökar i vikt 

och på grund av det kan känna sig klumpigare. Dock kan träningen vara positiv för såväl 

mensvärk som under graviditeten.104 I texten som behandlar skador framgår det att dåligt 

tränade flickor är mest utsatta för skador.105 

7.2.2 Kroppen 
Liksom i motsvarande avsnitt om musklerna i första läromedlet uppges vi ha ca 300 muskler i 

kroppen, och att dessa utgör knappt hälften av kroppsvikten för män, något mindre för 

kvinnor. Språket är liksom i första läromedlet av vetenskaplig karaktär. I samband med att 

texten beskriver skelettets funktion tas benskörhet upp som en konsekvens av en alltför passiv 

livsstil. Texten berättar att benskörheten ökar hos inaktiva ungdomar, främst hos flickor. Den 

inledande bilden till kapitlet om kroppen visar en man och en kvinna. De är båda vältränade 

med synliga muskler och utan speciellt mycket underhudsfett, samt ljushyade med en 

framträdande solbränna. Mannen håller en arm runt kvinnan. De bilder som används för att 

illustrera kroppens olika delar och organ har bytts ut från första läromedlet. Till exempel visas 

här skelettets delar upp genom ett neutralt skelett, istället för genom en kvinnas kropp. Dock 

är musklerna fortfarande gestaltade via en mans kropp.106  

7.2.3 Överblick och sammanfattning 
Generellt i de delar jag undersökt är antal bilder av män betydligt fler än de av kvinnor. Totalt 

fanns det bilder på 32 personer. Av dem var 21 män och 11 kvinnor, alltså nästan dubbelt så 

många män som kvinnor. Dessutom skildrades mäns utförande av fysiska aktiviteter dubbelt 

så ofta som kvinnors utförande av fysisk aktivitet. De fysiska aktiviteter som illustreras med 

män är löpning, skidåkning och styrketräning. Kvinnor används för att skildra att hoppa 

hopprep, boskapsskötsel, motionsgymnastik och cykling.107  

 

Fysisk aktivitet Ej fysisk aktivitet 
 

Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt 
 

10 5 15 11 6 17 
 

Totalt 32 personer: Män – 21, Kvinnor – 11. 

                                                 
104 Ibid., s. 36. 
105 Ibid., s. 32. 
106 Johansson & Skiöld Widlund (1994), s. 140ff. 
107 Ibid., s. 6-37; Ibid., s. 140-158. 



Karin Haglind 890303-6906 ID002A 

 31 

Källa: Johansson & Skiöld Widlund (1994), s. 6-37; Johansson & Skiöld Widlund 

(1994), s. 140-158. 

 

De bilder som återger bilder på icke fysiskt aktiva personer använder manskroppen 

framförallt för att visa anatomin i kapitlet om musklerna samt visa konsekvenser av doping.108  

 

Kvinnor och män används alltså för att gestalta olika typer av fysiska aktiviteter. 

Övervägande majoriteten av bilderna visar ljushyade, vältränade, solbrända personer.  

 
Kapitlet om hälsa inleds med att berätta om den klyfta som vuxit fram mellan olika grupper i 

samhället, vad gäller hälsa. Kvinnor i verkar i största allmänhet vara den mest drabbade 

gruppen. De tillskrivs ökade problem med rygg-, nack- och axelbesvär, olika typer av 

ätstörningar och bantning, samt mest drabbade av skador och benskörhet om de är otränade 

eller inaktiva. Vad gäller kroppsideal som behandlas ska kvinnor vara smala, väga lite och ha 

ca 25–28 % kroppsfett. De exempelvikter som anges är 60 respektive 70 kg. Dessa tillskrivs 

inte något specifikt kön. Dock berättar texten att mäns kroppsideal är att vara stora och 

muskulösa, samt väga mer än kvinnorna. Mäns muskelmassa bör utge en större del av 

kroppsvikten än hos kvinnor, medan andelen kroppsfett bör vara mindre.  

Vad gäller rökning är det även där kvinnorna som den största gruppen, framför allt de 

lågutbildade. Dock är det idrottsmännen som tillskrivs snusandet. Även alkoholkonsumtionen 

är störst bland männen, även om den är lika stora bland yngre män och yngre kvinnor.  

 

Mens och graviditet tillhör inte längre avsnittet om infektioner och skador. Däremot är det 

samma information som lyfts fram som i första läromedlet. Det vill säga att det är bra att träna 

om man har mens eller är gravid, men att det kan påverka träningen negativt. 

7.3 Idrott och hälsa - 2012 
 

7.3.1 Idrott och hälsa 
Till skillnad från de föregående två läromedlen har denna bok delat upp den del som handlar 
om hälsa i två kapitel, Idrott och hälsa samt Ohälsa. I de tidigare läromedlen har man även 
koncentrerat innehållet till att främst handla om fysisk hälsa. Alltjämt i det senast utgivna 
läromedlet ligger den fysiska hälsan i fokus. I kapitlet Idrott och hälsa tar man dock upp två 
andra typer av hälsa – psykisk och social. Där radas positiva konsekvenser av att vara fysisk 
                                                 
108 Ibid., s. 145f; Ibid., s. 22f. 
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aktiv upp under kategorierna fysisk vinst samt psykisk och social vinst. Den bild som 
illustreras i samband med att detta redovisas visar två män och en kvinna, alla med ljus hy, 
vilka är utomhus en solig dag och spelar kubb.109  
 
Övriga bilder i detta kapitel visar en man som tävlingscyklar, av hans klädsel att döma. Det 
visar även en man på väg nedför en trappa med sitt barn, en man som ligger och sover i en 
hängmatta samt en kvinna som har två tomater för ögonen, detta i samband med avsnittet om 
kost.110  

7.3.2. Ohälsa 
I kapitlet som tar upp tobak, alkohol och droger är det flest kvinnor som gestaltas. På första 

bilden i kapitlet ses en kvinna göra reklam för cigaretter. Bilden är från 1950-talet, och visar 

glad ung kvinna med blont hår som håller i en cigarett medan hon åker skidor.111 Nästa bild 

visar en man som bjuder två kvinnor på snus. Den ena kvinnan luktar på snuset medan den 

andra nyss verkar ha gjort detsamma och håller för näsan.112 Texten menar att det är vanligare 

att snusa än att röka bland svenska män, och att svenska kvinnor snusar allt mer. Att kvinnans 

snusvanor har förändrats beror på att tobaksindustrin har satsat på att tillverka snusdosor och 

snus som smakar godis, detta speciellt för att locka kvinnor att snusa.113 Tredje bilden skildrar 

en grupp personer som dansar i en nattklubbsmiljö, detta kopplat till alkohol och droger. På 

bilden ses framför allt fyra unga kvinnor och två unga män, alla glada.114 Nästa uppslag visar 

två bilder. Den ena på en kvinna som håller i en bilnyckel. Jag tolkar hennes blick som 

dömande mot dem som kör påverkade. Bilden förmedlar att man inte ska köra när man har 

druckit alkohol. Den andra bilden visar två män som bergsklättrar. Bilden förmedlar inget 

speciellt meddelande, utan bildtexten måste läsas för att förstå att det handlar om att alkohol 

försämrar prestationen vid fysisk aktivitet. Vid vissa fall, som bergsklättring, kan det vara 

förenat med fara.115 När det kommer till alkoholkonsumtion framgår det av texten att trots att 

flickor och pojkar i tonåren dricker ungefär samma mängd alkohol, påverkas flickorna mer. 

Detta på grund av att de har mindre kroppsvolym.116 

 

                                                 
109 Johansson (2012), s. 12f. 
110 Johansson (2012), s. 18. 
111 Ibid., s. 32. 
112 Ibid., s. 36. 
113 Ibid., s. 36. 
114 Ibid., s. 39. 
115 Ibid., s. 40f. 
116 Ibid., s. 38. 
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Vad gäller kroppsideal och kroppsvikt anger texten att unga män bör ha 15-20 procent fett, 

medan unga kvinnor bör ha 21-26 procent. Idealen tas i texten upp utifrån hur många av 

ungdomarna vill se ut idag. Många flickor vill vara smala medan många av killarna vill ha 

stora muskler. Läromedlet belyser att det är naturligt att kvinnor är rundare om höfter och lår 

än vad pojkar är. Manlig fetma lägger sig på magen och är dessutom farligare, sett ur ett 

hälsoperspektiv. Dessutom är flickors främsta orsak till att motionera, att gå ner i vikt.117 

Dessa ideal har alltså inte förändrat speciellt mycket från läromedlet från 1994. Texten 

uppmanar läsaren till att tänka på vad man tränar: ” ”Sit ups” är bra för att stärka 

bukmusklerna, men knappast för att ta bort valkarna runt midjan. För att få bort dem kan du 

till exempel cykla, simma eller gå stavgång.”118 Inom estetiska idrotter och 

konditionskrävande grenar har det varit en fördel att vara lätt i kroppen. En del utövare har 

blivit ombedda av tränare att gå ner i vikt, och efter det drabbats av ätstörningar, till exempel 

anorexi. Anorexi och andra ätstörningar drabbar både hos flickor och pojkar, elitidrottare och 

motionär.119 På bilden som hör till avsnittet om kroppsideal ses tre utländska pojkar stå 

framför en annons med en vältränad man med mycket synliga muskler. Bildtexten lyder: ”Är 

kroppsidealen desamma i olika kulturer?”120 Till skillnad från den mörkhyade kvinnan, vilken 

illustreras i inledningen till kapitlet Idrott och hälsa, tolkar jag att bilden på pojkarna visar en 

bild av ”de andra”. Alltså är den tänkt att ge en bild ur ett annat perspektiv på ideal än det 

svenska. 

7.3.3 Kroppen 
I kapitlet om kroppen och dess anatomi visas vårt skelett med hjälp av en kvinnlig kropp, 

medan kroppens muskler visas med en mansfigur.121 Bilden på det kvinnliga skelettet är 

samma bild som används i motsvarande avsnitt i läromedlet från 1988. Den bild vilken 

illustrerar musklerna är densamma som från läromedlet från 1994. Medan föregående 

läromedel meddelat att vi har ca 300 muskler i kroppen, uppges vi nu ha ca 600 muskler. 

Dock utgör dessa fortfarande nära hälften av kroppsvikten för män, något mindre för 

kvinnor.122  

 

                                                 
117 Ibid., s. 44f. 
118 Johansson (2012), s. 45. 
119 Ibid., s. 47f. 
120 Ibid., s. 44. 
121 Ibid., s. 197ff. 
122 Ibid., s. 200. 
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I detta läromedel liksom i de två föregående används exempelvikter för att förklara olika 

förhållanden. I det fall som tas upp angående förbränning och maximal 

syreupptagningsförmåga anges 60 kg som exempelvikt. Personen i exemplet kan tolkas som 

vilken person som helst, vars dygnsomsättning räknas ut under vila. Resultatet sätts sedan i 

förhållande till vad en elitåkare gör av med på en timme, samt vad en motionsåkare skulle 

göra av med under hela Vasaloppet (90 km). Även när det kommer till att räkna ut sin egen 

syreupptagningsförmåga ges exempelvikten 60 kg.123 Även i detta läromedel är språket om 

kroppen och vissa fysiska fenomen av naturvetenskaplig karaktär. 

 

Den enda bild vilken visar en bollsport som utförs utövas av två män. Dessa spelar volleyboll 
på en strand i fint väder. De är vältränade och ljushyade.124 Vardagliga aktiviteter gestaltas 
däremot av både kvinnor och män. Till exempel ser vi en ung kvinna som badar ute i 
naturen.125  

7.3.4 Överblick och sammanfattning  
47 personer gestaltas på bild i de undersökta delarna. Av de som inte utför någon fysisk 
aktivitet är männen lika många som kvinnorna. Däremot är de som utför en fysisk aktivitet i 
något högre grad män än kvinnor.126 
 

Fysisk aktivitet Ej fysisk aktivitet 
 

Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt 
 

12 7 19 14 14 28 
 

Totalt 47 personer: Män – 26, Kvinnor – 21. 
Källa: Johansson (2012), s. 8-53; Johansson (2012), s. 194-219. 
 
Samtliga avbildade personer är normalbyggda till kroppsform. De är varken överviktiga eller 

underviktiga. De är inte heller synligt vältränade. Tilläggas bör att 43 av 47 personer är 

ljushyade.127  

 

Den del i läromedlet som tidigare gått under namnet Hälsa har nu utökats och delats i två 

delar. Bland annat belyses den psykiska samt sociala hälsan mer uttryckligt än i föregående 

                                                 
123 Johansson (2012), s. 212ff. 
124 Ibid., s. 205. 
125 Ibid., s. 217. 
126 Ibid., s. 8-53; Ibid., s. 194-219. 
127 Ibid., s. 8-53; Ibid., s. 194-219. 
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läromedel. I kapitlet Idrott och hälsa gestaltas främst män på bilderna, medan det i kapitlet 

Ohälsa förekommer flest kvinnor.  

 
Angående tobak klarlägger texten att det i första hand är män som snusar, emellertid är det 
allt fler kvinnor som börjar snusa. Både i bild och text varnas läsaren för att använda alkohol. 
Även om unga kvinnor och män dricker lika mycket, blir kvinnorna mer påverkade av 
alkoholen på grund av att de har en mindre kroppsvolym. Vad gäller just kroppsvikt och 
kroppsidealet har inte mycket hänt i förhållande till läromedlen från 1988 samt 1994. Tips 
ges, liksom i läromedlet från 1994, om hur man bör träna eller i alla fall tänka om träning. Det 
framgår att ätstörningar drabbar alla typer av personer. En orsak till detta kan dock vara att en 
tränare haft krav på personen att gå ner i vikt, till förmån för idrottsutövandet. De svenska 
kroppsidealen ställs även mot internationella kroppsideal.  
 
Anatomiskt har människan utvecklats från 1988 och 1994. Vi har 2012 fördubblat våra 
muskler till 600, istället för 300 tidigare år. Dessa utgör dock fortfarande samma andel av den 
totala kroppsvikten. Exempelvikten som används för att förklara vissa fysiska förhållanden är 
60 kg, vilken används vid två tillfällen. Dessa exempel sätts dock i förhållande till en 
elitidrottares respektive motionärs resultat. Den enda bollsport som visas utförs av två 
vältränade ljushyade män på en solig strand. Vardagliga sysslor gestaltas fler gånger, med 
både kvinnor och män på bilderna. Tidigare nämnt är att 4 av 47 personer är mörkhyade i 
detta läromedel. Bilden på de tre pojkarna representerar ”de andra”. Således är bilden på den 
mörkhyade kvinnan den enda bild av en mörkhyad person, vilken kan tolkas som ”en av oss”, 
i samtliga tre läromedel.  

8. Diskussion 

8.1 Resultatdiskussion 
 

Resultatdiskussionen kommer att utgå från underfrågorna i min frågeställning. Diskussionerna 

kring olika intersektioner kommer dock att gå in i varandra, då det inte går att diskutera en 

intersektion utan att ta upp de andras inverkan. Detta i linje med intersektionalitetens tanke 

om att ett ideal eller en maktrelation inte skapas av endast en faktor. Under varje del kommer 

även en eventuell förändring redogöras för. Det intersektionella och diskursiva perspektiv jag 

antagit gör att jag får fram en komplexitet om hur identitet skapas och hur flera komponenter 
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samspelar. Det negativa med att anta ett sådant perspektiv är att det blir svårt att identifiera 

vad som betyder något, att allt betyder något eller inget.  

8.1.1 Hur ser den ideala eleven ut? 
McDonald menar att lärare i Australien har en uppfattning om att bestämda raser är olika väl 
lämpade för skilda idrotter.128  Inom den svenska skolan liksom i de undersökta läromedlen 
förekommer inte användandet av begreppet ras. Således kan inga paralleller dras mellan min 
studie och McDonalds forskning. Däremot är Táboas-Pais och Rey-Caos forskning något mer 
relevant. Táboas-Pais och Rey-Cao har funnit att läromedlen domineras av personer som lever 
upp till det forskarna benämner som de västerländska idealen. Den viktiga slutsats de dragit 
av sin forskning är att elevernas uppfattningar om stereotyper inom olika etniciteter, och 
skillnader mellan dessa, förstärks genom läromedlens framställning av dessa.129 Min studie 
tangerar Táboas-Pais och Rey-Caos forskning med tanke på att läromedlen domineras av 
individer med vit hudfärg. Att benämna detta som ett västerländskt ideal är däremot 
problematiskt. Frisén, Holmqvist Gattario och Lunde belyser det problematiska med att 
använda ett ideal som en konstant idé då dessa hela tiden förändras och påverkas av olika 
faktorer.130 Det den utländska forskningen menar med ett västerländskt ideal behöver inte 
vara identiskt i Sverige, eller i andra västerländska länder. Frisén, Holmqvist Gattario och 
Lunde har dock identifierat den faktor som värderas högst vad gäller ”svenskhet”, nämligen 
vit hudfärg.131  
 
Min studie visar bilden av den ”ideala eleven” som en person med det som ovan benämns 
som ett typiskt svenskt utseende. Detta med grunden i att av alla bilder i samtliga undersökta 
läromedel porträtteras endast 4 personer som inte har ljus hudfärg. Enligt Eilard utelämnas det 
avvikande för att förstärka idealet.132 Undersöker man materialet ur en mångfaldsdiskurs finns 
det mycket som är utelämnat. I linje med det Eilard belyser kan man konstatera att det som i 
forskningen benämns som typiskt svenskt förstärks i läromedlen genom att helt enkelt 
utelämna de som avviker från normen. Eftersom avvikande personer faktiskt förekommer i 
mitt material utgår jag från att det skett en viss förändring över tid. Med tanke på hur det 
svenska samhället ser ut idag med invandring från alla världens hörn, känns den lilla 
förändring som sker i läromedlen inte tillräckligt för att spegla samhällets utveckling vad 
gäller mångfald.  
 

                                                 
128 McDonald (2013), s. 183-198. 
129 Táboas-Pais & Rey-Cao (2015), s. 1. 
130 Frisén, Holmqvist Gattario & Lunde (2001), s. 174ff. 
131 Ibid., s. 190f. 
132 Eilard (2008), s. 428ff. 
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Vad gäller bilder på män respektive kvinnor porträtteras män fler gånger än kvinnor. I de 
första två läromedlen är männen porträtterade nästan dubbelt så många gånger som 
kvinnorna. I det sista läromedlet är det jämnare även om männen även här är mest 
framträdande. Detta är inget unikt fenomen för Sverige. Táboas-Pais och Rey-Cao redogör i 
sin forskning både för att de funnit att män varit överrepresenterade i läromedel i Spanien, 
men även att samma resultat konstaterats i andra länder. Dessutom porträtteras kvinnor och 
män i stereotypiska roller där de utövar aktiviteter lämpade efter kön. Tävlingsidrott och 
lagsport porträtteras framför allt av män, medan gymnastik, simning och individuella sporter 
tillskrivs kvinnan.133 Detta är i linje med min egen undersökning. Män porträtteras utöva 
tyngre aktiviteter, löpning och lagsporter i samtliga läromedel. Kvinnor utövar i första 
läromedlet motionsgymnastik samt motionscyklar. I de efterkommande läromedlen ökar 
mängden av bilder på kvinnor utförandes en fysisk aktivitet, men med aktiviteter av samma 
karaktär. Att min studie visar liknande resultat som den internationella forskningen är 
intressant. Dock behöver man ha i åtanke att vad som anses vara stereotypt maskulint inte 
behöver gå i linje för vad som är stereotypiskt maskulint i Sverige. Alltså har Táboas-Pais och 
Rey-Caos och min studie antagligen gjorts utifrån olika förutsättningar, varför meningen med 
resultaten inte behöver vara densamma.  
 
Föreliggande studie visar att läromedlen förstärker maktrelationen mellan det manliga och det 
kvinnliga könet genom att låta männen vara överrepresenterade. Här samverkar intersektionen 
genus med den fysiska aktiviteten. Enligt Grahn förstärks könsrollerna av kopplingen till den 
aktivitet vilken stämplas som mest lämplig för respektive kön, men även de olika aktiviteterna 
ges en stämpel av att vara antingen maskulin eller feminin. Exempelvis rangordnas mannen 
utförandes en lagsport högre än mannen som ägnar sig åt gymnastik. Dock menar Grahn att 
om en kvinna kopplas till en maskulint stämplad aktivitet eller ett attribut, kan detta sänka 
statusen istället för att höja den. Dessutom visar Grahn att läromedlen utmanar de traditionella 
föreställningarna om kön.134 Larsson visar på liknande resultat i sin studie.135 Det Grahn 
belyser har jag dock inte funnit i min undersökning. Även om fördelningen av män och 
kvinnor som porträtteras har blivit jämnare över tid, finner jag inga bevis för att könsmönstret 
bryts helt. Eilards redogörelse för att män framställs som mjukare i vår samtid än under 
tidigare perioder finner jag inte heller något stöd för.136  
 
Diskursen om vilka fysiska aktiviteter som porträtteras och vilka som framställs som ideala, 
kan sättas i relation till både kön- och etnicitetdiskursen. Tidigare nämndes att olika fysiska 
aktiviteter tillskrivs respektive tillskriver en viss status i förhållandet mellan maskulinitet samt 

                                                 
133 Táboas-Pais & Rey-Cao (2012), s. 389ff. 
134 Grahn (2008), s. 208ff. 
135 Larsson (1997), s. 15ff. 
136 Eilard (2008), s. 422f. 
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femininitet. Detsamma gäller inom området ras/etnicitet. För detta redogör Táboas-Pais & 
Rey-Cao. Vilken typ av aktivitet som utförs i läromedlen samt på vilken nivå, påverkas båda 
av vilken etnicitet personen tillhör.137 Denna forskning utgår från individers etnicitet vilken 
inte kan appliceras rakt av på svenska läromedel. Detta på grund av att etnicitet inte används 
på samma sätt i Sverige. Dessutom framställs i mitt material inga personer utförandes någon 
form av fysisk aktivitet, som inte är ljushyade. Därför finns inga belägg i denna studie för den 
typen av påståenden som Táboas-Pais & Rey-Cao gör. Det som dock framkommer av studien 
är de fysiska aktiviteter som synliggörs. Diskursen kring innehållet i idrott och hälsa visar 
tydligt hur vissa aktiviteter synliggörs medan andra utelämnas. Detta är i linje med det Eilard 
belyser angående hur norm och avvikelser konstrueras.138 På så sätt skapas en norm kring 
vilka aktiviteter som bör utövas för att nå en högre status. Skolverket menar att innehållet i 
idrottsundervisningen påverkas av idrottsrörelsen.139 Idrotten utanför skolan är en mycket väl 
tänkbar orsak till vilka typer av fysiska aktiviteter som faktiskt synliggörs i läromedel, och på 
så vis även speglar en verklighet. I det senaste läromedlet får emellertid idrottsrörelsen kritik 
angående dess påverkan på de aktivas vikt samt deras risk att drabbas av ätstörningar.  
 
Detta för oss in på kroppsvikt. I samtliga läromedel ligger den generella exempelvikten på 60-
–70 kg. Kapitlet om hälsa i läromedlet från år 1994 har fått en mer inledande roll och 
konsekvenser tas upp, till skillnad från i det första läromedlet. Här redogörs numera för både 
fysiska besvär, bantning och ätstörningar samt kroppsideal. I läromedlet från år 2012 har detta 
innehåll fått plats i kapitlet kallat Ohälsa. Dock framställer de samma verklighet. Nämligen 
att det är skillnad på män och kvinnor. Mest uttalat är det rådande kroppsidealet. Män vill ha 
stora muskler, kvinnor vill vara smala trots att de naturligt är rundare om höfterna. Kvinnor 
försöker ofta gå ner i vikt. Det denna studie visar, nämner även Eilard. Nämligen att flickor 
porträtteras som smala oavsett bakgrund. Denne menar att om det skulle förekomma en 
illustration av en överviktig flicka i dennes material, framställs denne som oattraktiv.140 En 
ram för hur mycket kroppsfett man bör ha anges dock för båda könen, även om kvinnans 
procent blir lägre i 2012 års läromedel än i föregående läromedel. De båda senare läromedlen 
hjälper även den som vill träna sig till en ideal kropp, genom tips på träningsalternativ. Det 
görs likaså skillnad på män och kvinnor angående hur pass bra syreupptagningsförmåga man 
har. När denna fysiska förmåga analyseras genom diskursen om kroppsstorlek samt ålder, ges 
även då uttryck för skillnader. En orsak till att hälsa har fått mer utrymme i de två senare 
läromedlen än det första kan vara det som nämns i 1994 års material. Nämligen att klyftan 
vad gäller hälsa har ökat mellan olika grupper. En mer relevant förklaring är det faktum att 

                                                 
137 Táboas-Pais & Rey-Cao (2015), s. 1. 
138 Eilard (2008), s. 428ff. 
139 Skolverket (2003), s.1. 
140 Eilard (2008), s. 423-430. 
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ämnet idrott bytte namn till idrott och hälsa vid införandet av Lpf 94.141 Hälsoaspekten har 
oavsett blivit allt mer tydlig i samhället och verkar ha fortsatt samma utveckling för att även 
påverka 2012 års läromedel. Vad gäller skillnader mellan kvinnor och män måste man ta i 
beaktning att det trots allt finns en biologisk skillnad. Dock skulle det kunna vara själva 
generaliseringen av kvinnor respektive män som bidrar till att förstärka stereotyperna. Detta 
hjälper varken det ena eller det andra könet att slå sig ur en viss kategori. Det är normen som 
återigen framställs och de avvikande männen och kvinnorna som inte synliggörs. Angående 
avvikelser och synliggörande återkommer jag längre fram i diskussionen. 
 
I läromedlet från år 1988 porträtteras kvinnorna som normalbyggda, varken speciellt 
vältränade eller överviktiga. Männen däremot är antingen normalt byggda eller synligt 
vältränade. Är man lågpresterande är man rundare än normalt, men inte överviktig. Som 
kvinna har du rundare och mjukare former än mannen. Att kvinnorna inte framställs som 
vältränade kan bero på att de då anses maskulina. Enligt Grahn symboliserar en vältränad 
eller atletisk kropp maskulinitet. En mjukt skulpterad kropp anses däremot vara feminin. När 
flickan går över till att bli en kvinna får hon högre mängd fett och just rundare former. Pojken 
däremot blir mer muskulös och snabbare när han blir man.142 Skildringen av mäns kroppar 
genomgår inte någon förändring mellan de olika läromedlen. En förändring sker dock av hur 
den kvinnliga kroppen skildras. I 1994 års läromedel ser vi istället för mjuka, runda former på 
kvinnorna välsvarvade kroppar. Till år 2012 har bilderna gått tillbaka till att likna de 
normalbyggda kvinnor som illustrerades år 1988. Detta gäller de kroppar som ses på bilder, 
och inte de ideal som framställs i texten. Anledningen till att kvinnors kroppar går igenom en 
förändring mellan år 1988 och 2012, för att sedan gå tillbaka, finner jag inga konkreta orsaker 
till.  
 

8.1.2 Hur ser den ideala eleven inte ut? 
Det resultat som kanske syns tydligast i det material jag undersökt är avsaknaden av bilder på 
personer vilka inte har ett typiskt västerländskt utseende. Detta gäller läromedlen från år 1988 
samt 1994. Dock ser man ingen stor utveckling från denna period fram till det läromedel som 
är aktuellt i vår samtid. En kvinna samt tre pojkar med mörk hudfärg totalt av 47 porträtterade 
personer. I samband med bilden på pojkarna ges bilden av att de tillhör ”de andra”, en annan 
kultur som skiljer sig från ”vår” kultur. Att skapa en ”vi”- och ”dem”-känsla syns även i den 
första av de tre läromedlen. Då likställer man ”de andras” sätt att använda karnevaler för att 
skylla dåligt uppförande på, med ”vårt” sätt att använda alkohol i samma avsikt. I denna 
studie framkommer det tydligt att läromedlens bilder domineras av ljushyade personer. Utgår 

                                                 
141 Larsson & Fagrell (2010), s. 82f. 
142 Grahn (2014), s. 742. 
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man från Frisén, Holmqvist Gattario & Lundes forskning är det detta som värderas högst vad 
gäller ”svenskhet”, nämligen ljus hudfärg.143   
 
Enligt intersektionatliteten är meningen med att förtydliga en ojämlikhet i olika sociala 
relationer, att skapa en skillnad mellan ”vi” och ”dem”.144 Quennerstedt kritiserar även i sin 
forskning läromedlen för att ha en tydlig utgångspunkt i den västerländska kulturen och dess 
uppfattningar.145 ”Dem” är i detta fall personer som inte har ljus hudfärg. ”Vi” är de med ljus 
hudfärg. Här skapar maktordningen en skillnad mellan personer av olika etnisk bakgrund. De 
som knappt synliggörs här är ”de andra”. Eilard menar att utelämnandet av till exempel en 
grupp, ställer den längre från idealet än de som nämns.146 Att säga att föreliggande studie 
visar på samma resultat vore att dra slutsatserna lite för långt. Dock kan konstateras att 
personer med ljus hudfärg dominerar i läromedlen, vilket tyder på att den ”ideala eleven” inte 
är en person med mörk hudfärg. Sjöberg poängterar i sin forskning en viktig upptäckt. 
Nämligen att i framställningen av den ”ideala eleven”, synliggörs inte de elever som inte har 
samma förutsättningar att leva upp till idealet. Detta skapar vinnare och förlorare inom 
skolan. De som har vad som krävs för att nå idealet och de som inte har vad som krävs.147 De 
mål som är uppsatta att nås förväntas man klara av, men är man redan på förhand begränsad 
att nå dit erbjuds ingen lösning. Sätter man in de olika läromedlen i sin egen kontext, och ser 
på dem ur sin egen samtid, åskådliggörs en viktig aspekt. Samhället ser annorlunda ut idag än 
vad det gjorde för cirka 30 år sedan. Då hade Sverige en viss invandring men inte alls i 
samma omfattning som idag. Med det i åtanke kan man inte värdera de olika läromedlen mot 
samma bakgrund. Eftersom de tidigare läromedlen inte speglar hur det samtida samhället ser 
ut, betyder det att det mest samtida läromedlet definitivt inte gör det. Att dagens läromedel 
inte kommit längre i utvecklingen är det stora problemet. 
 
När alkohol- och tobaksvanor redogörs för i de två första läromedlen sker många 
generaliseringar av könen. Kvinnor rökte till exempel inte fram tills för 100 år sedan, medan 
de nu är de som röker mest. Pojkar och idrottsmän snusar och män dricker allmänt mer 
alkohol än kvinnor. På så vis sammankopplas de olika könen till de dåliga vanorna. Vid första 
anblick kan det se ut som att det har skett en stor förändring mellan de två första läromedlen 
och det senaste. Till exempel tas psykisk och social hälsa upp. Emellertid skildras fortfarande 
samma olikheter mellan kvinnor och män. Kvinnor röker och män snusar. Intressant att 
nämna är att män dominerar kapitlet Idrott och hälsa, medan kvinnor dominerar kapitlet 
Ohälsa. Skillnaden är att nu betonas det faktum att trots att ungdomar dricker lika mycket, 

                                                 
143 Frisén, Holmqvist Gattario & Lunde (2001), s. 190f. 
144 de los Reyes & Mulinari (2005), s. 9f. 
145 Quennerstedt (2005), s. 72ff. 
146 Eilard (2008), s. 428ff. 
147 Sjöberg (2011), s. 49. 
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oavsett kön, påverkas flickorna mer. Detta på grund av deras kroppsvolym. Kvinnan antas 
alltså ha mindre kroppsvolym än mannen. De negativa konsekvenserna som tas upp angående 
de olika substanserna kommer till uttryck via hälsodiskursen. Det finns en underliggande 
förståelse att detta beteende inte är idealt. Ur genusdiskursen däremot ser man att kvinnorna 
mer frekvent kopplas till det dåliga beteende som till exempel rökning utgör.  
 
Det för kvinnan säregna området med menstruation och graviditet är något som tas upp i de 
två första läromedlen. I det första läromedlet tar området plats under avsnittet Infektioner och 
skador. I efterföljaren har ämnet fått en egen sektion, dock med samma information. 
Nämligen att träning kan ha både positiv och negativ påverkan på mensvärk och graviditeten. 
Grahn, som undersöker genus i förhållande till flickor och pojkars utveckling, belyser att den 
kropp flickan antar när hon blir en kvinna inte förknippas med en högpresterande kropp.148 
Detta stämmer överens med hur läromedlen tar upp de negativa effekterna som mens och 
graviditet har på träning. Att träna och att vara en högpresterande idrottare försvåras om du är 
kvinna. Är du kvinna drabbas du alltså av något som betecknas som en skada eller infektion 
en gång varje månad. Det sker dock en förändring i synen på dessa tillstånd. Att tolka detta 
avsnitt har varit svårt. Stärker diskussionen kring mens och graviditet skillnader mellan könen 
och deras förutsättningar? Kvinnan förknippas med något som inte kopplas ihop med en 
högpresterande kropp. Eller är det ett sätt att belysa personers olika förutsättningar för 
utförandet av fysiska aktiviteter? En del kvinnor anges belägg för hur de kan påverkas 
negativt vid utförandet av fysiska aktiviteter. Denna del låter jag således vara öppen för 
diskussion.  

8.1.3 Vilka diskurser kommer inte fram och vilka tas för givet? 
Detta stycke utgår från Eilards forskning om utelämnande. Dels utelämnas det avvikande för 
att stärka uppfattningen av idealet. Dels utelämnas idealet på grund av att det helt enkelt tas 
för givet.149 I min undersökning har jag inte funnit någon diskurs om sexualitet. Inga av 
bilderna kan tolkas ha en underliggande sexuell mening, och i texten skildras inget som har 
med sexualitet att göra. Detta gör att det heteronormativa idealet förstärks. Eilard belyser i sin 
forskning att i de läseböcker som undersökts utelämnas de funktionshindrade, förutom de 
allergiska och astmatiska.150 Detsamma gäller mitt material. Det kan sättas in i det Sjöberg 
redogör för. De elever som inte har förutsättningarna att nå idealet synliggörs inte och erbjuds 
heller ingen lösning.151 Även i mitt material väljer man att inte synliggöra de som inte har 
förutsättningarna att nå idealet.  
 

                                                 
148 Grahn (2014), s. 742. 
149 Eilard (2008), s. 428ff. 
150 Ibid., s. 428ff. 
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McDonald är inne på att läromedlen kategoriserar in personer i olika raser, till exempel för att 
förklara skillnader mellan raserna.152 Kategorisering av raser har jag inte funnit belägg för i 
min undersökning. Varken ras eller etnicitet nämns i materialet, dock kommer en 
underliggande mångfaldsdiskurs till uttryck. Eilard forskning liknar McDonalds i viss 
mening. Där används kulturrasism istället för rasism, begreppet etnicitet istället för ras, vilket 
gör att det inte bara handlar om hudfärg utan även om i vilken kultur och i vilket samhälle du 
växt upp.153 Skillnaderna mellan McDonalds och Eilards forskning kan bero på att Australien 
och Sverige har olika historiska bakgrunder vad gäller rasism, förhållande till 
ursprungsbefolkningen och kolonialmakt, samt användandet av olika begrepp. Diskursen om 
mångfald synliggörs knappt i mitt material. Däremot utlämnas rasdiskursen helt. Det lilla som 
syns av mångfaldsdiskursen förstärker idealet kring den ljushyade individen.  
 

8.2 Metoddiskussion 
Mitt syfte med att använda diskursanalys som metod i mitt arbete var att finna olika ideal, 

genom diskurser. Det betyder att det jag funnit har varit beroende av min läsning och min 

tolkning. Hur jag har tolkat texten har fått uttryck för vad som tas upp i arbetet och hur. Hade 

en annan läsare gjort samma läsning av materialet hade denne säkerligen funnit andra resultat. 

Detta problem har jag försökt löst genom att vara så tydlig som möjligt med mina tolkningar. 

Mitt val att anta det breda perspektiv diskursanalysen ihop med intersektionaliteten medför, 

innebär att jag har fått ett brett synsätt med många intressanta resultat. Hade jag istället valt 

att snäva åt angreppssättet, genom att till exempel endast undersöka genusdiskursen, hade 

resultatet kunnat bli mindre men djupare. Detta är dock inget säkert, och vilket som är bäst 

kan inte heller värderas. Dock anser jag att i förhållande till mitt syfte, att undersöka vilka 

maktbärande faktorer som kan identifieras, hade det varit svårt att identifiera olika faktorer 

med utgångspunkt i ett specifikt perspektiv.  

 

Något jag tidigare belyst är att det breda intersektionella och diskursiva perspektiv jag antagit 

gör att man får fram en komplexitet om hur identitet skapas, samt hur flera komponenter 

samspelar. Dock har ett sådant perspektiv visat sig göra det svårt att identifiera vad som 

betyder något, att allt betyder något eller inget. Vad detta kan ha för betydelse för studien är 

att vissa saker kan ha övertolkats medan andra saker har tolkats inte ha någon relevans i 

resultatet när de de facto hade det. Detta problem har jag försökt komma runt genom att läsa 

och tolka texterna flera gånger för att få ut ett så trovärdigt resultat som möjligt 
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För att säkerställa kvalitén i min studie har jag använt mig av Rigour samt Credibility. 

Innebörden av att använda sig av dessa metoder har jag gått in djupare på under 5.2.3. 

Säkerställande av kvalité i metoden. Utifrån dessa anser det valda tillvägagångsättet passar 

bra in på den ställda frågan. Jag finner även att det resultat jag fått fram är trovärdigt, men 

med beaktning att det är mina tolkningar som utgör underlaget för detta. Som jag tidigare 

nämnt har jag försökt vara så noga som möjligt med att beskriva dessa, för att läsaren ska 

förstå dem. Dock kunde detta utvecklats genom att vara än mer noggrann och detaljerad vid 

förklaringar av tolkningar.  

 

Jag har använt mig av komparationer för att synliggöra skillnader. Dels skillnader mellan de 

olika läromedlen men även mellan nationell och internationell forskning, för att förstå hur 

man bör förhålla sig till denna. Genom dessa komparationer har jag dels fått fram vad som 

skiljer sig och vad som konstant i utvecklingen av läromedel. Dessutom har jag fått en insyn i 

hur mitt resultat förhåller sig till dels nationell forskning men även internationell.  

 

Det urval som har gjorts kan ha påverkat studiens utfall. Till exempel har jag valt tre böcker 

av samma författare. Det kan ha påverkat det faktum att endast små förändringar sker mellan 

de olika läromedlen. Vid studien en studie gjord av läromedel skrivna av olika författare kan 

en större skillnad ha kunnat identifieras. Som jag nämnde i avsnittet 5.3 Avgränsningar och 

urval hade valet av de undersökta delarna kunnat vara ett problem, i att kunna låta dem 

representera hela materialet. Dock skedde en kontroll så att det inte skulle vara ett problem för 

studien vid det aktuella valet.  

 

8.3 Studiens kunskapsbidrag 
Den kunskap mitt arbete bidrar med är att makt och ideal skapas i relationer och i läromedel. 

Det vill säga att relationen mellan lärare, elev och läromedel hela tiden påverkas av de 

maktordningar som finns i vårt samhälle. Det i sin tur gör att vissa elever befinner sig närmare 

idealet, medan andra befinner sig längre bort från idealet. Detta riskerar att de elever som 

ligger längre ifrån idealet exkluderas, och därför inte får en likvärdig utbildning. Studien visar 

att lärare i idrott och hälsa har ett viktigt uppdrag när det gäller att stärka eller utmana de 

traditionella förutfattade meningar de och eleverna möter i undervisningen. Det är viktigt att 
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ta detta i beaktning när till exempel läroböcker används, och kritiskt granska de läromedel 

man som lärare väljer att använda.  

 

Förslag på vidare forskning inom området är dels att undersöka vilka maktbärande faktorer 

som kan identifieras i konstruktionen av den ideala eleven i olika samtida läromedel, och 

vilka eventuella skillnader som finns mellan dessa. Ett annat förslag är att undersöka vad de 

resultat och de skillnader jag funnit i mitt arbete har berott på. Alltså varför det finns 

skillnader/konstanter och vad dessa skillnader/konstanter beror på.  

 

8.4 Slutsats 
Ideal konstrueras utifrån flera betydelsefulla intersektioner och diskurser. Det är i samspelet 

mellan dessa som idealet skapas. De konstruerade idealen i sin tur upprätthåller 

maktrelationerna i samhället.154 Det pågår hela tiden ett maktspel mellan idealen. Den ideala 

eleven konstrueras genom samtliga maktbärande faktorer, det vill säga intersektioner. Syftet 

med detta arbete var att undersöka vilka av dessa maktbärande faktorer som kunde 

identifieras i läromedlen, och om detta eventuellt förändrats över tid. Studien har ur ett 

intersektionellt perspektiv identifierat en mängd olika maktbärande faktorer i läromedlen, 

vilka alla bidrar till att konstruera den ideala eleven. Studien visar även att idealen inte är 

entydiga eller beständiga. Därför kan studien inte anses ha funnit svar på hur den ideala 

eleven ser ut, utan hur den ”ideala eleven” kan tänkas se ut gällande de förutsättningar som 

gällt för denna studie.  

 

Hur ser då den ideala eleven ut? Då genus är en av de tydligaste maktbärande faktorerna utgår 

jag från att den ”ideala eleven” är en man. Mannen har ljus hudfärg, utövar rätt typ av fysisk 

aktivitet och på rätt nivå. Detta för att anses så maskulin som möjligt. Mannen ska ha en 

kroppsstorlek som är större än kvinnans, väga mellan 60–70 kg och ha rätt andel kroppsfett. 

Den ”ideala eleven” är en vältränad ung man med synliga muskler och har bra 

syreupptagningsförmåga. Hade jag valt att ställa frågan annorlunda, för att ställa den 

kvinnliga ”ideala eleven” mot den manliga, hade jag sett skillnader i idealen. Dock främst vad 

gäller kroppsideal. Den kvinnliga ”ideala eleven” hade fortfarande varit ljushyad och utövat 

rätt typ av fysisk aktivitet. Hon skulle vara mindre än mannen, men väga lika mycket samt ha 

en annan andel kroppsfett. Även om kvinnan vill vara smal och gå ner i vikt, är det naturligt 

                                                 
154  de los Reyes & Mulinari (2005), s. 9f. 
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att hon har rundare former än mannen och inte lika framhävda muskler. Liksom mannen ska 

kvinnan vara ung och ha god syreupptagningsförmåga. 

 

Ovan redogörs för hur den ”ideala eleven” ser ut. Detta har jag funnit genom att undersöka 

vad om tas upp i läromedlen. För att få fram hur den ”ideala eleven” inte ser ut har jag vänt på 

metoden och undersökt vad som utelämnas. Den ”ideala eleven” är således inte kvinna och 

har inte någon annan hudfärg än vit. Han utövar inte fel typ av fysisk aktivitet. Den ”ideala 

eleven” väger varken mer eller mindre än 60–70 kg. Han har varken högre eller mindre andel 

kroppsfett än vad han borde och är inte heller otränad eller har otydliga muskler. Han ser 

alltså inte ut som en kvinna i kroppen, och är inte lika stor eller mindre än en kvinna. Mannen 

är inte gammal eller har dålig syreupptagningsförmåga för delen. Den ”ideala eleven” varken 

snusar, dricker alkohol eller tar droger. Inte heller dopar han sig eller lider av några 

ätstörningar.  

 

De förändringar jag sett mellan de tre olika läromedlen är relativt små i förhållande till den tid 

som passerat. Det har skett förändringar vad gäller genusdiskursen till exempel. Fördelningen 

av bilder på kvinnor respektive män har blivit jämnare, men är inte helt jämlik. Detta är inte 

den viktigaste upptäckten. Den viktigaste upptäckten är att det skett en väldigt liten förändring 

i vad som anses kvinnligt respektive manligt, och att läromedel i vår samtid inte ifrågasätter 

de traditionella könsmönstren. Detsamma gäller etnicitet. I sista läromedlet ökar antalet 

personer som inte har vit hudfärg med 400 %. Trots det utgör dessa personer 4 av 47 personer 

totalt, där tre av dem får stämpeln som ”de andra”. Jag skulle säga att förändringar har skett i 

hur läromedel framställer den ”ideala eleven”, men att den ”ideala eleven” fortfarande ser 

relativt likadan ut. Samma maktbärande faktorer finns att identifiera i samtliga läromedel. Det 

betyder bland annat att de elever vars förutsättningar ligger långt från vad som krävs för att nå 

idealet, fortfarande riskerar att exkluderas i skolans värld. Vad gäller utelämnandet av 

avvikelser inom funktionalitet och sexualitet har det inte skett någon utveckling.   

 

Vad gäller den tidigare forskningen har jag funnit både likheter och skillnader med denna 

studie. Vad gäller den internationella forskningen finns det likheter vid första anblick, men 

med ett djupare perspektiv på vilka grundläggande principer som gäller för respektive 

forskning upptäcktes fler skillnader än likheter. Frisén, Holmqvist Gattario och Lundes 

forskning hjälpte studien framåt genom att belysa det problematiska med att använda det som 

benämns som ett västerländskt ideal. Även om den nationella forskningen går mer i linje med 
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denna studie än den internationella gör, stämmer den dock inte helt överens med föreliggande 

undersökning. Vissa resultat går till och med stick i stäv med varandra, till exempel om 

läromedel utmanar de traditionella könsmönstren eller ej. En orsak till det skulle kunna vara 

att det aktuella forskningsläget är relativt brett.  
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