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Sammanfattning 
 

Flickor och pojkar socialiseras in i skilda könsroller och till en heterosexuell miljö. Skolan är 

en plats som ska vila på demokratiska och inkluderande värderingar. Dock uppvisar 

forskningsresultat att skolan är en arena som tenderar att reproducera orättvisor i samhället. 

Skolämnet idrott och hälsa kommer ofta i kontakt med frågor som rör genus och sexualitet. 

Föreliggande studie syftar till att kritiskt granska läroböcker i ämnet idrott och hälsa utifrån 

genus och sexualitet. Med diskursanalys som metodologisk ansats har fem diskurser 

identifierats; kategoriseringsdiskursen, könsrollsdiskursen, mannen som vinnarediskurs, 

kvinnan som problemdiskurs samt heteronormativitetsdiskursen. Upprepade mönster i 

läroböckerna har identifierats sända ut traditionella och stereotypa budskap kring genus och 

sexualitet. Konsekvenser av nämnda diskurser är att elever riskerar att anamma de budskap 

och normer som läroböckerna förmedlar. Därmed finns en risk att exkludera elever som ej 

passar in skolans konstruktion av det normenliga, vilket kan ses som ett misslyckande utifrån 

skolans uppdrag och värdegrund.  

 
 

Nyckelord: Skola, diskurs, diskursanalys, heteronormativitet, normer, exkludering. 
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1. Förmedlade budskap om genus och sexualitet 

I skolan ska alla elever få förutsättningar att utvecklas och uppleva växandets glädje (Lgy 11). 

Utöver specifika ämneskunskaper ska eleverna få möjlighet att växa genom utvecklandet av 

psykiska och sociala egenskaper, centrala aspekter av identitetsskapande (Larsson 2010). För 

en tonåring har dessa egenskaper en stark förbindelse till frågor som rör jaget och personlig 

utveckling. Under denna fas i livet ökar viljan att förstå sig själv och till att bli en självständig 

individ (Santrock 2011). Den sköra ungdomstiden ställer därmed krav på att den yttre miljön 

presenterar en varierad, mångdimensionell och representativ verklighetsbild.  

          Skolverksamhetens styrdokument har en tydlig förankring till frågor som rör identitet, 

frihet och jämställdhet. Trots detta visar upprepade rapporter att skolan ofta gör skillnad på 

flickor och pojkars egenskaper och intressen, där stereotypa föreställningar kring könsroller 

ofta används som instrument vid gruppindelning och andra pedagogiska metoder (Holm 

2008).  

Skolan (..) är en organisation där vissa budskap om kön och sexualitet förmedlas och en plats där 
en viss mängd aktörer är delaktiga i ett ständigt pågående rangordnande identitetsskapande och 
görande av maskuliniteter, femininiteter, etniciteter, klass och sexualitet (Nordberg 2008, s 10). 

Skolan tenderar att utgå från statiska normer utifrån kön, genus och sexualitet, något som 

synliggörs i den praktiska undervisningen samt i skolans läroböcker. På så vis har skolan en 

tendens att reproducera orättvisor och stereotyper som finns i samhället, snarare än att 

motverka dessa (Nordenmark & Rosén 2008). Många elever passar inte in i den normativa 

bild som skolan framställer, vilket motiverar genusforskning och genuspedagogik (Wahlgren 

2011).  

          Litteratur, bilder och text spelar en viktig roll i elevers identitetsskapande processer 

(Wernersson 2007). Skolans läromedel anses av Wernersson ha ett stort ansvar vad gäller att 

representera olika grupper och identiteter som utrycker mångfald. Med utgångspunkt i skolans 

värdegrund torde en framgångsrik lärobok innebära att alla elever, med hänsyn till kön, 

könsöverskridande uttryck och sexuell läggning, hittar sig själva i. En bok som presenterar en 

mångfald av sexuella uttryck och framställer tjejer och killar mångdimensionellt.  

          Därav vill jag genomföra en studie i syfte att kritiskt granska läroböcker i ämnet idrott 

och hälsa och synliggöra vad läroböckerna förmedlar för budskap utifrån genus och sexualitet. 
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2. Bakgrund 
Följande avsnitt har till syfte att redogöra för kön, genus och sexualitet samt sättas i relation 

till socialisationsprocesser. En förklaring av hur genus och sexualitet är sammanlänkade 

beskrivs dessutom. Därefter beskrivs skolans uppdrag i relation till genus och sexualitet för att 

avsluta med en förankring i ämnet idrott och hälsa. 

2.1 Kön & Genus 

En redogörelse för skillnaden mellan kön och genus är grundläggande för att diskutera och 

analysera könens förutsättningar. Ordet kön används för att beskriva biologiska egenskaper 

hos män och kvinnor, vilket ofta betonar fysiologiska skillnader med fokus på fortplantning. 

Genus, däremot, beskriver det socialt och historiskt konstruerade könet. En konstruktion och 

skapande av kön i olika kontexter tillskriver bestämda och statiska könsroller med tillhörande 

egenskaper, något vi ofta generaliserar till maskulinitet samt femininitet (Jalmert 2007). 

Genusordningen har förmågan att forma våra drömmar och vårt inre psykiska liv, där 

individer anpassas och formas utifrån olika sociala kontexter, därav begreppet göra kön. Inom 

genusforskning framhävs ofta det konstruerade könet, att den skillnad som tillskrivs mellan 

könen är ett resultat utav samhällsstrukturer, normer och kultur (Gemzöe 2012).  

          Begreppet genus har sin utgångspunkt i feministiska teorier, tidigare benämnt 

kvinnovetenskap. Ordboksdefinitionen av feminism är a) att kvinnor är underordnade män 

och b) att detta förhållande måste förändras. Feminismen som ideologi är en aktiv 

motståndare till patriarkala samhällsstrukturer. Patriarkat beskriver den mansdominerade 

könsmaktsordning som råder i samhället (Gemzöe 2012). Könsmaktsordningen yttrar sig på 

så sätt att män är normgivande i samhället, vilket genererar i högre makt och status. 

Genusordningen har därmed en direkt koppling till makt, där pojkar föds in till världen med 

mer makt än flickor (Svaleryd & Hjertson 2012).  

          Kvinnliga och manliga ideal har en bestämd relation till varandra. Gemzöe (2012) 

förklarar att män framställs som det kvinnor inte är och kvinnor det män inte är. Den 

kategoriserande konstruktion av könsroller är exempel på ett dualistiskt tänkande, då kvinnor 

och män agerar motsatspar. Den stereotypa kvinnan är känslosam, relationsinriktad och 

beroende av mannen. Den stereotypa mannen är istället självständig, rationell och iklär sig 

rollen som stark och beskyddande gentemot kvinnan. Denna motsatsskapande process skapar 

så kallade dikotomier av könens egenskaper; exempelvis hård-mjuk. De stereotypa 

könsrollerna bidrar till en syn på mannen som aktiv och kvinnan som passiv, där könen 

framställs att kompletterar varandra.  
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2.2 Sexualitet och heteronormativitet 

Utöver normer utifrån kön finns även samhällsnormer kopplat till sexuell läggning. 

Heteronormen innebär att heterosexualitet, att leva man och kvinna, är normalt och där övrig 

sexualitet representerar något avvikande och onormalt. Inte minst förklaras denna norm av 

icke-heterosexuellas krav på att ”komma ut”, något som tydligt visar att individer förväntas 

inta en heterosexuell läggning (Larsson 2010). En homosexuell individ blir dessutom 

tillskriven en könsroll som delas med det motsatta könet, där män attribueras feminina 

egenskaper och kvinnor manliga egenskaper (Jalmert 2007). Heteronormativitet beskriver 

samhällets normer och värderingar som genomsyras av ett heterosexuellt antagande. 

Engelskans ord för konstig eller udda, queer, markerar och ifrågasätter den heteronormativa 

ordningen i samhället och dess återskapande utifrån okritiska former. (Franck 2007). 

Heteronormativa strukturer visar sig tydligt i vårt samhälle, givetvis påverkad av en historisk 

kontext. 

         Sexuell läggning har sedan 1800-talet ansetts ha en betydande roll för en individs 

identitet och personlighet. Homosexualitet var fram till år 1944 en kriminaliserad handling 

och först år 1979 ströks homosexualitet från Socialstyrelsens lista över sjukdomar. Idag lever 

vi i ett alltmer accepterande samhälle och icke-heterosexualitet börjar få större utrymme. För 

att inkludera en mångfald av sexuella läggningar myntades begreppet HBT på 1990-talet. 

HBT är ett samlingsnamn för homosexuella, bisexuella och transpersoner (Larsson 2010). På 

senare år har begreppet utökats till HBTQ, då även queer inrymmer i den sexuella mångfalden 

(Ambjörnsson 2006). Begreppet queer och dess teoretiska utgångspunkt problematiseras vid 

ett senare stadie. 

2.3 Genus och heteronormativitet som socialisationsskapande processer 
För att förstå hur individen anammar normer om genus och sexualitet kan 

socialiseringsskapande processer bidra till en ökad kännedom. Individen socialiseras, ofta 

omedvetet, in i ett samhälle med rådande strukturer och normer. Meningsskapande identiteter 

anammas utifrån den värld vi föds in i (Nielsen & Rudberg 1991). Socialisationsteorin kan 

förklaras utifrån olika processer med det gemensamma att forma människors identiteter 

utifrån samhällets påtryckningar. Socialiseringsprocesserna bidrar till att individens tankar, 

handlingar och olika typer av uttryckssätt utgår från en vilja att passa in i rådande normer och 

grupperingar i samhället. Därmed övertar individen olika attityder och roller utifrån miljöns 

förväntningar (Berger & Luckmann 1998). 
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          Utifrån socialisationsteorin delas socialiseringsprocessen in i två olika faser. Den så 

kallade primära socialisationen är den grundläggande fasen och upptar barn och ungdomars 

första del i livet. Under denna period beskrivs familjen som socialisationsagenter, då föräldrar 

har störst inflytande över vilka attityder, normer och värden barnet uppfattar och övertar. 

Barnets kärna, jaget, utvecklas efter en viss mognadsnivå då normer och värden börjar 

ifrågasättas, därmed får barnet/ungdomen möjlighet att forma sin egen verklighetsbild. Den 

sekundära socialisationen är en förlängning av den primära socialisationen, processer 

framträdande i en senare livsfas. Under denna process sker en ökad identifikation med fler 

grupper i samhället. Familjen som tidigare varit den dominerande socialisationsagenten får nu 

istället ge utrymme för andra grupper. Vänner, arbetsplatser, idrottsföreningar är exempel på 

grupperingar där individen numera tar till sig vidare kulturella mönster. En identitetskris kan 

uppstå då ett för stort glapp mellan den primära och sekundära socialisationen uppstår (Berger 

& Luckmann 1998). Exempelvis kan skolans läroböcker skapa en konflikt då primära fasens 

normer ej går i linje med samhällets, vilket kan uppmärksammas under den sekundära fasen. 

          Könssocialisation är en av de rådande socialisationsprocesserna. Nielsen och Rudberg 

(1991) beskriver att redan vid födseln görs skillnad på flickor och pojkar. ”Vad söt hon är” 

och ”vad stark han är” är exempel på kommentarer som belyser kategorisering av kön vid 

spädbarnsålder. Även leksaker och färger på kläder är en bidragande del av en socialisering 

till flicka respektive pojke. Flickor blir flickiga och pojkar blir pojkiga i och med en 

kontinuerlig uppmuntran från omgivningen. Omgivningens förväntningar bidrar till att flickor 

förstår att det egna utseendet och hushållsarbete är en del av hennes könsroll medan pojkar lär 

sig att prestation och konkurrens är något som passar en pojke. Könsrollerna genererar i en 

internalisering av normer och attityder för respektive kön som i sin tur bidrar till att den 

sociala och traditionella ordningen fortlöper. 

          Utöver könssocialisation lyfts även en socialisationsprocess där människan socialiseras 

in i sin sexualitet. Ur en queerteoretisk synvinkel är inte enbart genus en social konstruktion, 

utan även människans sexualitet. Gemzöe (2012) menar att normaliseringen av 

heterosexualitet är ett resultat av samhällsstrukturer och normer. Hon menar att människor blir 

styrda till sin sexualitet, på grund av statiska heteronormativa ideal som samhället 

upprätthåller. Fortsättningsvis beskrivs att det normenliga i samhället är att vara heterosexuell, 

därmed har människan utifrån omedvetna handlingar skapat en sexuell attraktion till det 

motsatta könet.  

          Heterosexualitet som social konstruktion är centralt inom det sociologiska fältet. 

Utifrån en renodlad biologisk utgångpunkt skulle antydan om heterosexualitet som social 
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konstruktion ifrågasättas. Bureholt (2012) framhåller det sexuella urvalet utifrån en 

evolutionär process, en antydan att det ligger i människans natur att fortplanta sig och därmed 

förenas som man och kvinna. Med förankring i biologi och evolution kan samhällets 

heteronormativa ideal bidra med en ökad förståelse. För att få en helhetsbild av 

samhällsstrukturer fordras att se till fler domäner och perspektiv. Vad som kan konstateras är 

dock att genom att ifrågasätta samhällets skapande av människans identiteter synliggörs en 

relation mellan genus och heteronormativitet. 

2.4 Relationen genus och heteronormativitet 

Genusordningen i samhället har en tydlig förankring till sexualitet. Relationen genus och 

sexualitet är sammanflätad på så sätt att när den ena strukturen utmanas så utmanas även den 

andra (Larsson 2010). Ovan förklarades hur män och kvinnor ofta framställs som varandras 

motsatser, utifrån ett dualistiskt tänkande. Konstruktionen av könens motsatser skapar 

omedvetet ett sexuellt begär till det andra könet. Heteronormen blir därmed avgörande när 

genusordning diskuteras eftersom den har en direkt koppling till hur attraktion mellan män 

och kvinnor kan skapas. Mannen med stereotypa hårda värden och kvinnan med stereotypa 

mjuka värden anses komplettera varandra väl (Jalmert 2007).  

          Hur vi talar om olika familjekonstellationer, hur vi talar om vänskap och relationer och 

hur vi väljer att kategorisera kvinnor och män visar prov på heteronormens dominans. 

Skapandet av stereotypa föreställningar om vad män respektive kvinnor finner attraktivt hos 

det motsatta könet reproducerar samhällets heteronormativa värderingar (Svaleryd & Hjertson 

2012). Genusordningen och heteronormen har därmed en tydlig relation och används ofta i 

samma förklaringsmodell. 

2.5 Skolans uppdrag 

Genuspedagogik och jämställdhetsfrågor har inte alltid fått utrymme i skolan. Först på 60-

talet kunde en förändring urskiljas i skolans läroplaner. Traditionella könsroller skulle lyftas 

fram och utmanas till följden att begreppet jämställdhet skrevs in som nytt begrepp i 

läroplanen (Weiner & Berge 2001). I Lgy 70 sågs en större medvetenhet kring 

jämställdhetsfrågor växa fram, genom att skolans verksamhet och undervisningsformer 

började granskas. I Lgy 94 blev jämställdhetsarbetet en central del av skolans 

värdegrundsuppdrag. Frågor rörande diskriminering, trakasserier och lika villkor fick stort 

utrymme i skolans fostransroll (Wahlgren 2011). I den rådande läroplanen, Lgy 11, finns en 

tydlig förankring i genuspedagogiska frågor. Därmed har genuspedagogik och 

jämställdhetsfrågor fått alltmer utrymme i skolans läroplaner under de senaste 50 åren.  
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          Dagens skola har ett tudelat uppdrag; kunskapsuppdraget och fostransuppdraget.  

Fostransuppdraget innebär att utbildningen ska utformas utifrån grundläggande demokratiska 

värderingar, exempelvis ”människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 

människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet ” (Lgy 11, s 5). Dessutom beskrivs att: 

Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i 
samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet. (…) Skolan ska aktivt och medvetet främja 
kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Eleverna ska uppmuntras att utveckla sina intressen 
utan fördomar om vad som är kvinnligt och manligt (Lgy11, s 5-6). 

Trots en demokratisk och inkluderande värdegrund är skolan en plats med orättvisor 

(Wahlgren 2011). Många elever passar, enligt Wahlgren, inte in i den normerande bild skolan 

förmedlar. Utifrån könsnormer finns förväntningar och kriterier för hur en flicka respektive 

pojke ska bete sig. Förväntningar lärare, ofta utan eftertanke, reproducerar. Clark (2006) 

påstår dessutom att skolan är i maktposition att skapa förväntningar och normer om sexuell 

läggning. Trots läroplanens riktlinjer har skolan förmågan att upprätthålla heterosexuella 

normer, i form av förväntningar, ritualer och språkbruk. Därav kan skolan ses som en arena 

där elever blir ”heterosexualiserade”. Även Gårdfeldt (2007) menar att skolverksamheten 

misslyckas att neutralisera och icke-normera sexualitet; 

Den svenska grundskolan, det svenska gymnasiet och den svenska högskolan är helt genomsyrad 
av en livsförståelse präglad av heteronormativitet. (…) Alla människor förutsätts vara 
heterosexuella. Den som inte är heterosexuell är inte heller riktigt normal. Som icke-heterosexuell 
är man ett avvikande undantag (s 84) 

          Olika typer av pedagogiker har passerat skolan i hopp om att hitta framgångsrika 

metoder för att hantera inkluderings- samt likabehandlingsfrågor. Den tidigare 

toleranspedagogiken ansågs befästa normer då den handlade om de andra och avskaffades 

därmed. Den kvarstående maktbalansen mellan normalt och avvikande utvecklade den 

normkritiska pedagogiken, som används flitigt idag. Den normkritiska pedagogiken granskar 

skolans normerande verksamhet, snarare än att förändra elever. Normer medvetandegörs och 

ifrågasätts för att möjliggöra en omformning och skapande av nya (Martinsson & Reimers 

2008). Skolans rådande pedagogiska metoder är därmed avgörande för inkludering av 

identiteter och uttryck.  

2.6 Genus, sexualitet och idrott och hälsa 

Ämnet idrott och hälsa används frekvent då genusfrågor diskuteras. Eriksson m fl (2005) 

redovisar att idrott och hälsa är ett av skolans mest populära ämnen. Pojkar är något mer 

intresserade av ämnet än vad tjejer är, något som kan förklaras av att fler killar än tjejer utövar 
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föreningsidrott på fritiden. Eriksson m fl (2003) har tidigare presenterat forskningsresultat 

som tyder på att pojkar dessutom har större chans att påverka undervisningsinnehåll och 

därmed får större chans att visa vad de kan. Idrott och hälsa är dessutom det enda skolämnet 

där pojkar generellt har bättre betyg än flickor. Pojkarnas högre elevinflytande kan förklara 

det högre intresset för ämnet. 

          Utgångspunkten att flickor och pojkar ska idrotta på lika villkor har inte alltid varit 

givet. Ur ett historiskt perspektiv är det tämligen nyligen flickor och pojkar utövar skolans 

idrottsundervisning tillsammans. Könsblandad undervisning, så kallad samundervisning, ägde 

rum år 1982 (Annerstedt 2008). Trots de senaste årens frammarsch i genuspedagogisk 

forskning anses strukturer från tiden innan regelstyrningen fortfarande prägla dagens 

idrottsundervisning (Larsson & Redelius 2004).  

          Ämnesplanen i idrott och hälsa innehåller flertalet moment som kan sättas i relation till 

genus, exempelvis eftersom ”undervisningen ska medvetandegöra och motverka stereotypa 

föreställningar om vad som anses vara manligt och kvinnligt samt belysa konsekvenserna av 

olika kroppsideal” (Lgy 11, s 83). Dessutom ska eleverna ges förutsättningar att ”ta ställning i 

frågor om könsmönster, jämställdhet och identitet i relation till idrotts- och motionsutövande” 

(Lgy 11, s 84). Ämnet idrott och hälsa är ett ämne som skapar goda möjligheter till att 

diskutera och utmana den traditionella genusordningen. 

         Idrott och hälsa är dessutom ett ämne som berör frågor om sexualitet. Larsson (2010) 

menar att heteronormativitet är en tydlig struktur i idrottsämnet, inte minst när olika pardanser 

utövas. Ett exempel som synliggör hur genus och heteronormativitet hänger samman är då 

eleverna dansar pardans. I många sammanhang ses det som en självklarhet att kille-tjej dansar 

ihop, något som förstärker heteronormen. Att killen för och tjejen följer är exempel på när 

traditionella könsroller befästs. Killen ges en dominant roll och tjejen en passiv roll. Elever lär 

sig därmed att agera utifrån en rådande heteronorm samt att anamma traditionella 

könsmönster. 

          Under idrottslektionerna har genus och heteronormativitet förmågan att symbolisera en 

känsla för vad som är rätt i olika situationer. Normer påverkar elever att bete sig på ett sätt de 

känner sig bekväma med och utvecklar därmed en förmåga att förstå vilka aktiviteter som ej 

tillhör ens intressesfär som exempelvis pojke och heterosexuell (Larsson m fl 2009). Genus 

och heteronormativitet påverkar och styr därmed elevernas attityder och delaktighetsgrad i 

olika typer av idrottsaktiviteter. 
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3. Tidigare forskning 

Efter en redogörelse av genus och sexualitet samt skolans uppdrag följer härmed ett avsnitt 

med utgångspunkt i rådande forskningsfält. Resultat gällande genus och sexualitet kommer 

sättas i relation till idrottsrörelsen, idrottsundervisning i skolan samt i ämnets läroböcker.  

3.1 Genus och sexualitet i idrottsrörelsen 

Forskningsområdet genus är ett väl beforskat område som ofta hittar sin utgångspunkt i 

idrottsrörelsen. Riksidrottsförbundet (2003) belyser det faktum att trots att nästan lika många 

kvinnor som män sysselsätter sig med föreningsidrott så bedrivs det inte under jämställda 

villkor. Män och kvinnor, oavsett ålder, utgår från olika kriterier vid val av idrottande. 

Idrottande som påverkas av manliga och kvinnliga idéer och riktlinjer. Håkan Larsson och 

Susanne Johanssons (2012) studie påvisar att flickor framför allt ägnar sig åt traditionella 

flickiga idrotter, exempelvis ridning och gymnastik, medan pojkar ägnar sig åt traditionella 

pojkiga idrotter såsom lagidrott och kampsport. Något Larsson och Johansson dels anser sig 

bero på föräldrars påtryckningar om att placera dottern i en feminin miljö och sonen i en 

maskulin miljö. Av resultatet framgår även att tjejer i betydligt fler fall ägnar sig åt 

traditionella pojkiga idrotter än vad pojkar ägnar sig åt traditionella flickiga idrotter. En 

antydan om att idrottsrörelsen präglas av en manlig normaliseringskultur.  

          Utöver genusmönster kan även idrottsrörelsen uppvisa heteronormativa värderingar. I 

Riksidrottsförbundets (2013) studie intervjuas HBTQ-individer som beskriver sin syn på 

idrottsrörelsens sexualitetsnormer. Flertalet homosexuella killar beskriver rådande 

”machoideal” som omöjliga att vara en del av som homosexuell. Utöver risker att utsättas för 

glåpord eller osynliggörande präglas dessutom aktiviteter av exkluderande uttryck. I olika 

typer av pardanser, gymnastiska moment och konståkning är ofta förutbestämt att anspela på 

en heterosexuell attraktion. Konsekvenser av dessa heteronormativa ideal i idrottsrörelsen är 

att många HBTQ-individer aldrig blir en del av föreningsidrotten eller slutar vid ett tidigt 

stadie.  

          Idrottsrörelsen kan i många fall influera skolans idrottsundervisning. Eva Olofsson 

(2007) framhåller resultat som visar hur föreningsidrotten påverkar ämnet idrott och hälsa i 

skolan. Föreningsidrotten och idrottsämnet tenderar att likna varandra på många punkter, trots 

helt skilda utgångspunkter och syften. Idrottsrörelsen tar ett tydligt avstamp i könskategorier, 

där pojkar och flickor separeras vid idrottsutövandet. Något som kan ses som en bidragande 

del i en socialisationsprocess där flickor och pojkar intar skilda kategorier. Denna 
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könsåtskillnad tenderar att appliceras även i skolundervisningen, vilket kan ses som ett 

misslyckande utifrån ett genus- och jämställdhetsperspektiv.  

3.2 Genus och idrott och hälsa 

Ämnet Idrott och hälsa kan uppvisa bestämda och tydliga könsmönster. GIH i Stockholm 

genomförde mellan åren 2002-2005 forskningsprojektet Kön-Idrott-Skola. Genom 

videoobservationer samt djupintervjuer med elever och idrottslärare redovisar Larsson, 

Fagrell och Redelius (2009) kvalitativa aspekter av undervisningsprocessen. I elevintervjuer 

framkom att en hög andel elever har en positiv syn på ämnet och könsmönster ansågs knappt 

existera, när frågor rörande könsskillnader behandlades. Dock uppvisade 

videoobservationerna andra fynd. Tydliga könsmönster visade sig då undervisningen 

dominerades utifrån en stereotyp maskulin norm. Fysisk styrka, bollkontroll, kämpaglöd och 

snabbhet värderades högre än stereotypa feminina egenskaper, såsom estetik, koordination 

och reflektion. Fortsättningsvis beskriver Larsson, Fagrell och Redelius att undervisningen 

vid upprepade tillfällen präglades av en ”hyllning till maskuliniteten”. Tillfällen fanns då 

idrottslärare kommenterade innehållsstoff med ”här kommer en riktig killövning”. Även när 

elever fick i uppdrag att demonstrera olika rörelser eller moment användes killar i högre 

utsträckning är tjejerna, framför allt vid svårare moment. Tjejerna fick dessutom höra 

kommentarer som ”tjejer, den här övningen behöver ni inte göra”, något som antyder en 

”hämmande välvillighet”. Dessa typer av genusstrukturer pågick utan ifrågasättande av elever 

eller lärare.  

          Flertalet studier i ämnet idrott och hälsa synliggör patriarkala strukturer där flickor ofta 

ses som ”förlorare i ämnet” (Annerstedt 2008). Dock visar resultat att flickor tenderar att bli 

allt mer involverade i ämnet och upplever sig själva få ta mer plats än tidigare. Resultat som 

inte går i linje med de senaste årens konstaterande där flickor sägs hamna ”utanför ämnet”. En 

anledning till denna utveckling som förts fram är att hälso- och motionsdiskurser fått ökat 

utrymme i skolans styrdokument och praktiska undervisning, något som anses gynna flickor 

och bidra till ett utökat intresse för ämnet (Flintoff & Scraton 2001).  

          Trots forskningsresultat som visar att ämnet utvecklas i en alltmer jämställd riktning är 

flertalet internationella forskare överens om att ämnet idrott och hälsa har en förmåga att 

förstärka skillnader mellan könen samt upprätthålla stereotypa könsmönster (Hargreaves 

1994, Hills 2007). Velija & Kumar (2009) redovisar resultat från intervjuer med 

mellanstadieelever där flickor och pojkars skilda könsmönster uttrycks. Flickorna i studien 

beskriver att det finns typiska ”killövningar”, såsom rugby och fotboll och att det inte 
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förväntas att flickor på liknande sätt ska delta i dessa aktiviteter. I många fall erbjuds 

flickorna istället en annan typ av aktivitet, aktiviteter som går i linje med mer stereotypa 

feminina värden. Vidare diskuterar Velija och Kumar att denna typ av ”hämmande 

välvillighet” som Larsson m fl (2009) beskriver bidrar till en ytterlig reproducering av 

könsmönster där flickor inte får samma möjlighet att eftersträva stereotypa manliga värden. 

På liknande sätt begränsas pojkar i sin könsroll då inte samma möjligheter att eftersträva 

stereotypa feminina värden ges. 

          Att tjejer och killar gillar olika typer av aktiviteter verkar vara en allmängiltig insikt hos 

flertalet idrottslärare, åtminstone utifrån Jane Meckbach (2004) kritiska granskning. Flera 

idrottslärare i studien beskriver att särundervisning kan gynna både tjejer och killar då 

möjlighet finns att utöva aktiviteter som ligger i könens intressesfär. Dessutom har 

särundervisningen den förmågan att forma en homogen grupp, något flera lärare i studien 

upplever ge positiva effekter. En lärare uttrycker att flickor ”ofta blev nedsprunga av 

grabbarna i sådana spel och lekar och sådana saker som var lite mer rushigt” (Meckbach 

2004, s 94). Även under arbetsområden där dans inryms kan särundervisning vara ett effektivt 

metodval, något en lärare beskriver på följande sätt: 

Vi vill att killarna ska göra egna danser och så va, då är det nästan bra att killarna får jobba själva 
/…/ för tjejerna tar oftast över och då ska det bli sådär fint, men killarna försöker kanske lägga 
någon annan touche på det hela (Meckbach 2004, s 94) 

          Fler positiva effekter av särundervisning förs fram. Intervjustudier med idrottslärare 

som Larsson m fl (2009) genomfört går i linje med tidigare citat. En lärare menar att det kan 

vara bra att separera flickor och pojkar för att ”skydda” flickorna. Fortsättningsvis förklaras 

att då tjejer möter killar i fotboll bidrar det synnerligen till ojämnhet i spelet, med tjejerna i 

förväg stämplade som förlorare, men tjejerna får åtminstone möjlighet att få en passning. En 

könsblandad lagindelning kräver, enligt en specifik idrottslärare, en ständig påminnelse till 

killarna att de också måste passa tjejerna i laget. Även elever i Larssons (2004) studie 

beskriver att det kan vara bra med ”könad” undervisning eftersom det blir mer rättvist och 

”lagom nivå”. 

           En stor del av den genusforskning som bedrivs utgår från en kritisk granskning av 

skolans verksamhet. Att idrottslärare väljer att bedriva en särundervisning är ofta något som 

väljs att kritisera ur genussynpunkt. Dock är inte alla forskare överens. Barbro Carli (2004) 

argumenterar nämligen för särundervisning ur ett feministiskt perspektiv. En könsuppdelad 

undervisning kan, enligt Carli, gynna jämställdheten eftersom flickor därmed inte hämmas av 
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pojkarnas dominans i ämnet. Därmed behöver inte särundervisning vara problematiskt i sig, 

dock är det en tydlig indikation att flickor och pojkar ses som skilda kategorier.  

          En kategoriserande process sker ständigt av flickor och pojkar. Lundvall & Meckbach 

(2004) beskriver att idrottslärares egna uppfattningar är att de inte gör skillnad på tjejer och 

killar. Dock uttrycker lärare att killar föredrar att sysselsätta sig med bollsport och tjejer med 

dans och aerobics. Därmed används en kompensatorisk pedagogik då elever ”peppas” till att 

göra det som känns svårt och tråkigt; dans och aerobics för killar och bollsport för tjejer. 

Flertalet lärare är av den uppfattningen att tjejer och killar behöver kompenseras med 

aktiviteter som inte upplevs lika stimulerande och utvecklande. Även Larsson (2004) lyfter 

fram intresseaspekten i intervjuer med elever. Pojkar beskrivs, av både sig själva och av tjejer, 

uppskatta fotboll och andra bollsporter. Däremot är det enbart pojkar som anser att dans skulle 

vara en aktivitet som faller flickorna i smaken. Flickorna själva lyfter aldrig det faktum att 

dans skulle vara deras favoritämne. Att använda sig av en könsuppdelad idrottsundervisning 

kan därmed bero på att det är en lättillgänglig och tidseffektiv utgångspunkt vid lagindelning 

och grupperingar, snarare än att flickor och pojkars behov och intressen tagits hänsyn till.  

3.3 Sexualitet och idrott och hälsa 

Relationen idrott och sexualitet är fortfarande ett relativt sällsynt beforskat område. 

Konsekvenser av detta är att de få förekommande forskare inom området därmed får ett stort 

utrymme av forskningsredogörelsen som följer.  

          Forskningsprojektet Kön-Idrott-Skola undersökte heteronormativa ideal ämnet idrott 

och hälsa sänder ut, studerat av Larsson m fl (2009). Larsson m fl menar att det framgår 

tydligt att skolan präglas av heterosexuella ideal, vilket bidrar till en ”heterosexualisering” av 

eleverna. Både lärare och elever kommunicerade på ett sätt som förutsätter heterosexualitet 

och att heterosexuella värden framställs som eftersträvansvärt. En genusordning som sällan 

utmanas förstärker en dominans av heteronormen i skolan. Uppmuntran till manlighet och den 

välviljan som ofta ges till flickorna i idrott och hälsa reproducerar stereotypa könsmönster 

samt belyser könens olikheter. Den dualism som påvisas bidrar till ett sexuellt spel mellan 

könen. Även internationell forskning kan synliggöra heteronormativitet i 

idrottsundervisningen. Heather Sykes (2011) presenterar, utifrån en kvalitativ studie, en 

framträdande och dominerande position; den sportiga, heterosexuella och maskulina. En 

position som står för något normenligt och eftersträvansvärt. Sykes kan därmed påvisa resultat 

som bekräftar att icke-heterosexuella elever ständigt marginaliseras.  

          Heteronormativitet tenderar att visa sig mer synligt i vissa aktiviteter. Elevintervjuer i 
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Larsson, Fagrell och Redelius (2007) studie visar att det främst är under dans och rörelse som 

sexualitetsnormer synliggörs. En pojke förklarar att ”det känns mer naturligt att dansa med en 

tjej än att dansa med en kille” (Larsson m fl 2007, s 126). En annan elev beskriver att det 

handlar om ett spel i kärlek, att ”när man dansar med nå’n så tror man, så tror dom att man är 

kär i dom” (Larsson m fl 2007, s 126). Att tjejer är bättre på att dansa än killar är eleverna 

dessutom överens om. Tjejers förväntan att vara koordinativa och rytmiska beskriver därmed 

en könsnorm som i sin tur förutsätter en heterosexualitet, då killen tillskrivs motsatta 

egenskaper. Eleverna beskriver dessutom att det inte upplevs som konstigt att dansa tjej-tjej, 

men att dansa kille-kille är en ovanlig företeelse, något som mitt inledande exempel även 

förstärker. 

          Den heteronormativa ordningen som råder på idrottslektionerna bidrar till riktlinjer för 

feminina respektive maskulina värden. Killar med intresse för dans och innehavandet av 

koordinativa förmågor tenderar att bli kallad ”bögig” eller fjollig”. För tjejer gör sig samma 

fenomen synligt vid bollspel. En tjej med goda bollspelskvaliteter, såsom aggressivitet och 

konkurrensbenägenhet, kan bli kallade ”lebb” eller ”pojkflicka”, en beskrivning som anspelar 

på en lesbisk sexualitet. Dock tenderar många tjejer att behålla en heterosexuell prägel genom 

att inneha ett typiskt feminint utseende, något som därmed kan ses som ett ”heterosexuellt 

alibi” (Larsson, Redelius & Fagrell, 2011).  Nämnda exempel beskriver konsekvenser av att 

avvika från både den bestämda genus- samt heteronormativa ordningen. 

          Tidigare forskningsresultat visar att ämnet idrott och hälsa har förmågan att skapa 

flickor och pojkar. Omklädningsrummens förekomst kan sättas i relation till detta, då dessa 

anses socialisera flickor och pojkar till skilda kategorier. Larssons (2004) studie, som bygger 

på elevintervjuer, presenterar resultat som beskriver förekomsten av heteronormativa 

företeelser i omklädningsrummen. Killar tenderar att spionera eller gå rakt in i tjejernas 

omklädningsrum, en företeelse som stärker heteronormativa värden. Trots att flickor och 

pojkar vid ung ålder inte funderat kring sin sexuella läggning anammas ett heterosexuellt 

beteendes, något som först senare i livet kan kopplas samman med en sexualitetsdiskurs. 

3.4 Genus- och sexualitetsnormer i skolans läroböcker  

Skolans läroböcker har ansvar för att sända ut värden, ideal och normer som går i samklang 

med skolans generella värderingar. Angerd Eilard (2006) har studerat hur kön och familj, från 

60-talet till nutid, kommer till uttryck i skolans läromedel. Utvecklingen har gått från statiska 

traditionella könsroller till ett mer jämställt och normkritiskt innehåll. Dock inrymmer 

fortfarande en stor del av moderna böcker stereotypa föreställningar om kön och sexualitet. 



Förmedlade budskap om genus och sexualitet 16 

En dominerande heteronormativitet råder och kvinnor förknippas med mjuka värden och män 

med hårda värden. Eilard väljer även att använda köns- och sexualitetsmönster i ett vidare 

perspektiv. Muslimska kvinnor framställs som förtryckta och invandrarkillar representerar en 

”underklassig machokultur” i läroböckerna. Genom att sätta icke-priviligierade grupper i 

relation till andra strukturer, exempelvis religion och etnicitet, beskrivs en modern 

genusutgångspunkt; intersektionalitet.   

          Granskningar av skolans läroböcker synliggör en problematik med att förhålla sig till 

skolans värdegrund. Utifrån ett uppdrag av Skolverket granskade Berge och Widding (2006) 

hur kön framställs i ett urval av skolans läroböcker. Läroböckerna visade en 

överrepresentation av män och innehöll dessutom ”öar av könskodad text”, texter med en 

antydan till en specifik ”könad” utgångspunkt. Trots att författarna anser sig förhålla sig 

könsneutrala visar sig denna ”könade” utgångspunkt tydligt. I en stor del av böckerna används 

ordet ”kvinna” långt in i boken, i en historiebok nämns ”kvinna” först på sidan 114. Berge 

och Widding menar att ”kvinnor bedöms utifrån sitt kön och med manliga mått” (s 17). Även 

Larsson & Ohrlander (2005) menar att könskodade texter representerar patriarkala strukturer, 

där manligt kodade praktiker agerar norm och ideal. SOU (2010:99) beskriver en oro över den 

icke rådande jämställdhet som läroböcker i skolan förmedlar. Generellt brister skolans 

läroböcker med att framhäva kvinnliga förebilder och manliga ideal är snäva. Därmed kan 

konstateras att skolans läroböcker ej uppfyller kraven utifrån genusmedvetna mått.  

          Texter med utgångspunkt i idrottsrörelsen kan även sättas i relation till genus och kön. 

Karin Grahn (2008) har granskat ungdomstränarutbildningens läroböcker ur genussynpunkt. 

Samtliga idrotter, med undantag för simning, väljer att huvudsakligen visa män utföra 

aktiviteter. Män och kvinnor får lika utrymme i textinnehållet, däremot beskrivs markanta 

könsskillnader. När män presenteras beskrivs en idrottare utifrån en fysiologisk norm. 

Fysiologiska områden i böckerna, såsom anatomi och syreupptagningsförmåga, visualiseras 

av en man. Även innehållsmässigt uttrycks den normerande mannen. Kvinnan jämförs med 

mannen, exempelvis beskrivs att ”flickor kommer in tidigare i puberteten”. Ett samhälle med 

ett rådande matriarkat hade istället beskrivit att ”pojkar kommer in i puberteten senare”. När 

kvinnor lyfts fram beskrivs en kvinna, snarare än en idrottare. Grahn visar vidare att en kvinna 

tillskrivs problemområden i böckerna, exempelvis; ätstörningar, menstruationsrubbningar och 

skönhetsideal. Läroböckerna lyfter fram en pojkig position vilken definieras av en funktionell 

diskurs. Flickor kan däremot inta två valda feminina positioner; den flickiga flickan eller 

idrottsflickan. Den flickiga flickan genomgår en besvärlig pubertet, utgår från ohälsosamma 

skönhetsideal och har en negativ eller passiv inställning till idrottsämnet. Idrottsflickan, ofta 
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relaterad till en problemdiskurs, utsätter sig själv för väldigt hård träning, något som kan leda 

till en ohälsosam livsstil p.g.a. ätstörningar och menstruationsrubbningar. 

          I ämnet idrott och hälsa kan internationella studier påvisa att män och kvinnor 

presenteras olika i läroböckerna. En bildanalys av 36 olika läroböcker i spanska 

gymnasieskolor påvisade en reproducering av stereotypa könsföreställningar. Bilder på män 

dominerade i böckerna och könen utförde stereotypa idrottsaktiviteter (Táboas-Pais, & Rey-

Cao 2012). Ytterligare internationella studier redovisar liknande resultat; att läroböckerna i 

idrott och hälsa gör skillnad på tjejer och killars idrottande. Killar i böckerna ägnar sig åt 

stereotypa maskulina aktiviteter och tjejer åt stereotypa feminina. Böckerna domineras även 

av en manlig modell (Pais & Cao 2011, Irene m fl 2013). Det finns ett stort behov av att öka 

lärares medvetenhet i genusfrågor för att övervinna traditionella könsstereotyper i samband 

med idrott (Táboas-Pais, & Rey-Cao 2012). 

          Läroboksanalyser utifrån heteronormativitet är inte ett lika väl utforskat område. 

Heather Hickman (2012) redovisar genom en kritisk diskursanalys hur en skola i England 

förhåller sig till heteronormativitet i läroböcker i engelska. Av 135 olika texter utmanade 

endast 14 av dessa en heteronormativ ordning genom ett innehåll av HBTQ-identiteter. 

Böckerna reproducerar vid upprepade tillfällen heteronormativa värderingar. Homosexualitet 

framställs i läroböckerna som ”det andra” och HBTQ-identiteter marginaliserar. Hickman 

uppmuntrar lärare att vara kritiska inför att nya läromedel tas fram genom att analysera 

böckernas förmåga att utmana heteronormativitet och dess ”HBTQ-inkludering”. Genom 

ständig exkludering av icke-heterosexualitet sänder skolan ut signaler om något som är 

onormalt och oviktigt. Även Nelson (2009) menar att en marginalisering av HBTQ-identitet 

bidrar till att heterosexuella värden fortsätter agera utifrån en dominant norm.  

          I uppdrag från Skolverket (2006) fick Rosén och Larsson möjlighet att granska skolans 

läroböcker, i ämnena biologi, historia, religion och samhällskunskap, i relation till skolans 

uppdrag och värdegrund. Kritik förs fram till de heteronormativa ideal läroböckerna sänder ut, 

då heterosexualitet förutsätts om inget annat anges.  

Vilken läsare förutsätter lärobokstexterna när sexualitet behandlas? I allt väsentligt är det en heterosexuell 
läsare som förutsätts. (..) Lite tillspetsat frågar vi oss om inte lärobokstexten är riktad mot en 
heterosexuell pojke som antas vara homofob och som ska övertygas om det orimliga med sin homofoba 
inställning mot bögar (Rosén & Larsson 2009, s 3) 

Vidare uttrycks att det givetvis förekom goda exempel när heteronormen utmanades men att 

det sker för sällan (Skolverket 2006). Forskningsresultat som därmed visar att skolans 

läroböcker inte går i linje med dess uppdrag och värdegrund.  
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3.5 Sammanfattning av forskningsfält och motiv till studie 

I rådande forskningsfält uppenbaras en konflikt mellan läro- och ämnesplanens intentioner 

och den praktiska undervisningen i idrott och hälsa, där intentionerna om genus och sexualitet 

inte uppfylls. Forskningsresultat, som ovan presenterats, beskriver hur den praktiska 

idrottsundervisningen tenderar att reproducera och förstärka normer om genus och sexualitet. 

Läroboksanalyser, i andra ämnen än idrott, har identifierat traditionella könsmönster samt 

sexualitetsnormer som förmedlar heteronormativitet. Eventuella budskap och normer som 

läroböcker i ämnet idrott och hälsa förmedlar vet vi inget om, i och med att det finns en 

avsaknad av studier som behandlar genus och sexualitet i läroböcker i ämnet idrott och hälsa. 

Avsaknaden av forskning motiverar väl min studies utgångspunkt och kan därmed bredda 

aktuellt forskningsfält. 

4. Syfte och frågeställningar 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka vilka budskap och normer som förmedlas i tre 

läroböcker i ämnet idrott och hälsa, tillämpade för gymnasieskolan, utifrån genus och 

sexualitet. Studien utgår från en kritisk granskning med diskursanalytisk ansats. Utifrån den 

diskursanalytiska ansatsen identifieras diskurser i läromedlen och analyseras tillsammans med 

Hirdmans genusteori samt Queerteori. Följande frågeställningar kommer besvaras: 

• Vilka budskap och normer om genus och sexualitet uttrycks och erbjuds i läroböcker i 

ämnet idrott och hälsa? 

• Hur uttrycks och erbjuds budskap och normer om genus och sexualitet i läroböcker i 

ämnet idrott och hälsa? 

5. Teoretiska och metodologiska utgångspunkter 
I följande avsnitt beskrivs teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för studiens analys. 

Diskursanalys/-teori problematiseras och förtydligas i relation till föreliggande granskning. 

Därefter presenteras Hirdmans genusteori, vilken används för att analysera diskurser som 

berör genus. Avslutningsvis beskrivs Queerteori och på vilket sätt budskap och normer kring 

främst sexualitet kan analyseras utifrån nämnd teori.  

5.1 Diskursanalys 

I föreliggande studie granskas läroböckerna genom en så kallad diskursanalys. Begreppet 

diskurs beskrivs enligt Nationalencyklopedin (2013-11-04) som samtal, yttrande och tal. 

Hassmén och Hassmén (2008) menar att en diskurs kommer till uttryck i olika texter, 

intervjuer och andra konversationer. Språket är centralt inom diskursanalysen då det finns ett 
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antagande om att språket är format av ett socialt, kulturellt och historiskt sammanhang. 

Därmed är språket en grundläggande utgångspunkt i konstruktionen av kunskap och dess 

påverkan av individens sociala kontext.  

           Diskursanalys är inte enbart en metodansats för att undersöka språkets konstruktion. 

Eva Bolander och Andreas Fejes (2009) beskriver att det dessutom är ett verktyg för att 

undersöka vilka sanningar som uttrycks som normalt respektive onormalt. Förgivet tagna 

sanningar samt osynliggörande strukturer är även något som kan undersökas. På så sätt kan 

även osynliggörande identiteter, exempelvis HBTQ-identiteter undersökas. Marie Öhman 

(2013) förklarar vidare att konstruktioner av sanningar kan styra individer i bestämd riktning, 

där individer potentiellt formas och handlar utifrån fasta ordningar utifrån det sanna, normala 

och det rätta i samhället. Diskurser kan enligt Marianne Winther-Jørgensen och Louise 

Phillips (2000) därmed vara ett uttryck för hur olika sociala identiteter, relationer och 

uttryckssätt konstrueras, något som kan sättas i relation till föreliggande studie. 

          I läroböcker i idrott och hälsa finns utöver text även bilder. Bilder som visar människor 

utföra olika aktiviteter och som blir representanter för olika hälsodiskurser. Catharina Thörn 

(2013) beskriver hur bilder under de senaste decennierna utvecklat en visuell kultur för oss 

människor. Den visuella kulturen bidrar till att individer får en ökad förståelse för sin omvärld 

genom att spegla egna känslor och fantasier i bilderna. Bilderna har därmed en bidragande del 

i våra identitetsskapande processer och budskapen kan därmed ses som avgörande för vår syn 

på oss själva och på vår omvärld.  

          När bilder granskas utifrån en diskursanalytisk utgångspunkt är det viktigt att förstå att 

bilder innefattar olika meningslager och ideologiska undertoner. Bilder måste sättas i relation 

till dess sanna kontext då olika sociala koder granskas. Vad bilderna vill förmedla, vad 

bildernas motiv föreställer och vilka känslor bilderna anspelar på är centrala frågor i 

diskursanalysen. Samspelet mellan text och bilder bör fokuserar för att få en ökad förståelse 

för dess förmedlade budskap. Rubriker, bildtexter, och kursiveringar kan ge bilder mening 

och iscensätta en verklighet (Thörn 2013). Relationen text och bild är något jag i föreliggande 

studie använder vid granskning av utvalda läroböcker.   

           En diskursanalys innebär att forskaren ska finna mönster och regelbundenhet i ett 

material (Quennerstedt 2008). I föreliggande studie innebär att synliggöra upprepade mönster 

i läroböcker utifrån genus och sexualitet, uttryck för olika diskurser. Viktigt att påpeka är 

dock det faktum att det är jag som forskare som tolkar och utläser dessa diskurser utifrån 

mönster och regelbundenheter i språk och bilder. Jag kan därav inte konstatera att diskurserna 

är allmängiltiga eller identifieras liknande av ett annat öga. Då diskurser tolkats och 
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synliggjorts, med hjälp av diskursanalys som utgångspunkt, relateras och analyseras dessa 

visare utifrån Hirdmans genusteori samt Queerteori.   

5.2 Hirdmans genusteori 

Yvonne Hirdman, svensk historieprofessor, har ägnat en del av sin forskning åt genusfrågor. 

Genuskontraktet är ett centralt begrepp i Hirdmans forskningsmaterial. Kontraktet består av 

samhällets oskrivna regler av kvinnligt respektive manligt, alltså våra konstruerade könsroller. 

Genuskontrakten utgår från två premisser, 1) att kvinnor och män hålls isär och inte bör 

beblandas, 2) det manliga värderas högre än det kvinnliga och utgör därmed normen för det 

allmängiltiga (Hirdman 1988). En beskrivning av en ojämnställd könsmaktsordning där olika 

samhällsstrukturer bidrar till genusskapande processer (Jalmert 2007). 

          Utifrån genuskontraktet har Hirdman (2001) utvecklat en genusteori där kvinnans 

underordning gentemot mannen synliggörs genom tre formler. Den första formeln, så kallad 

grundformeln, är A – icke A. Formeln hittar sin utgångspunkt i antikens världsbild och 

människans relation till djur och gudar, där djuren var lägst i hierarkin och gudarna högst. 

Mannen symboliserar härmed A och kvinnan icke A. I en modern kontext innebär det ett 

självklart antagande om mannen som ständig utgångspunkt och kvinnan som ej finns med i 

beräkningarna.  

          Den andra formeln, så kallad jämförelsens formel, är A – a. Även här används ett 

historiskt sammanhang då kvinnan, enligt kristendomen, skapades utifrån mannens revben. 

Mannen är A och kvinnan är a, en mindre och sämre version av mannen (Hirdman 2001).  

a är en ofullgången man. a är inte riktigt färdigbakad. a är ett måndagsexemplar. Ett slags 
maskinfel har uppstått. Det fattas något (Hirdman 2001, s 29). 

Kvinnan beskrivs som defekt och ofullständig gentemot den perfekta mannen. 

          Den tredje formeln, A – B, benämns som den normativa formeln. Kvinnor och män 

beskrivs här som helt skilda ting, där kvinnan har lägre status än mannen. Kvinnans 

egenskaper är egenskaper mannen inte besitter och som mannen inte vill äga. Kvinnan och 

mannen delas in i olika dikotomier som belyser könens skilda egenskaper. Exempel på 

dikotomier är ren-oren, stark-svag och liv-död. Dessa dikotomier skapar stereotyper av kön 

där skilda könsmönster tillskrivs (Hirdman 2001). Hirdmans genusteori har bidragit stort till 

genusforskningen och är en central utgångspunkt när genusfrågor lyfts fram. 

5.3 Queerteori 

”We’re here, we’re queer – get used to it” var slagord som under nittiotalet ropades ut under 
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en frigörelseparad i New York. Den klassiska queerteorin som växte fram en bit in på 

nittiotalet hittar sin grund i poststrukturalismen och den postmoderna kultur och 

samhällsteorin. Queerteorin riktar sin kritik till det normativa samhället där kön- och 

sexualitetsnormer anses allt för statiska och snäva (Ambjörnsson 2006).  

Kärnan i queerteorin utgörs av en kritisk analys av antagandet att en viss relation mellan de tre 
faktorerna kön, genus och sexuellt begär är självklar, enhetlig och ”naturlig” (Berg & Wickman 
2010, s 10).  

Queerteorin syftar till att ta avstånd ifrån fasta kategorier, exempelvis att ett feminint 

genus automatiskt tillskrivs en kvinna (Berg & Wickman 2010). Användandet av 

kategoriseringar, normer och stereotyper är något röster inom queerrörelsen vill 

motarbeta. 

          En stor del av queerteorin fokuserar på att utmana den heteronormativa ordningen 

i samhället. Det dualistiska tänkandet som beskriver könens motsatser hänger samman 

med en normativ heterosexualitet (Berg & Wickman 2010). När sexualitetsnormer 

kritiseras analyseras sexualitet utifrån samhällets normsystem. I normsystemet ingår 

dels juridiska lagar men också människors attityder och acceptansnivå. För att förstå hur 

olika sexualitetsnormer skapas används stundtals ett vidare perspektiv där fenomen som 

makt, erkännande och tillhörighet ingår. Utifrån dessa fenomen granskas samhällets 

upprätthållande av heteronormativitet i form av handlingar, normer och föreställningar 

(Ambjörnsson 2006). Samhällets normsystem kan avspeglas i exempelvis skolans 

läroböcker, vilket jag genom redovisande av tidigare forskning påvisade.  

          Eftersom föreliggande studie har till syfte att granska området genus och 

sexualitet är queerteori en relevant utgångspunkt. Analyser om/hur läroböckernas 

sanningar och kunskaper utgår från fasta kategorier gällande traditionella köns- och 

sexualitetsmönster kan här nyttjas. 

6. Metod 

Föreliggande studie är kvalitativt inriktad med diskursanalys som metodologisk ansats. Nedan 

beskrivs tillvägagångssätt i detalj gällande urval av läroböcker samt diskursanalysens process.  

6.1 Material 

Min urvalsprocess innebar att välja ut vilka läroböcker som skulle ingå in min studie. 

Variabler att ta hänsyn till var böckernas relevans till nuvarande ämnesplan, publiceringsår 

samt grad av användande i gymnasieskolor. Samtliga tre böcker går att finna på de största 
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försäljningsbolagen, såsom Adlibris, Bokus och Bokia där de rekommenderas och anses vara 

relevanta för rådande ämnesplan. Dessutom har böckerna sett nyttjas nyligen på 

gymnasieskolor, antingen under min verksamhetsförlagda utbildning eller vid vikarierande 

uppdrag. Följande böcker ingår i urvalet: 

• Lärobok 1: Idrott och hälsa, av Andersson & Tedin (2008) 

• Lärobok 2: Idrott och hälsa, av Johansson (2012) 

• Lärobok 3: Idrott motion & hälsa, av Wiking & Lindström (2005) 

Vid presentation av identifierade diskurser refererar jag till läroböckerna som lärobok 1, 

lärobok 2 och lärobok 3. 

6.2 Procedur 

I syfte att finna regelbundna mönster inleddes studien av att granska läroböckerna översiktligt. 

Detta i syfte att få en överblick över böckernas utformning och innehåll. Eftersom jag inte har 

till huvudsyfte att jämföra läroböckerna med varandra eller urskilja olikheter ville jag 

sammanslå materialet och se det som en enhet. Olika citat och rubriker skrevs ner då dessa 

kunde kopplas samman med kön, genus eller sexualitet. Bolander och Feyes (2009) menar att 

genom att studera materialet översiktligt och anteckna nyckelord och meningsbärande 

enheter, i relation till studiens syfte, finns möjlighet att därefter ta steget in i själva analysen.  

          Efter att ha uppfångat en översiktlig bild av materialet fanns därefter förutsättningar att 

besvara studiens första frågeställning; vilka budskap och normer om genus och sexualitet 

uttrycks och skapas i läroböckerna i idrott och hälsa? Precis som Bolander och Feyes (2009) 

beskriver så handlar det om att ställa sig frågan; vad talas det om? I föreliggande studie 

handlade det om att hitta mönster av regelbundenhet i hur genus och sexualitet beskrivs. 

Dessutom studeras hur tjejer respektive killar framställs och vad bilderna sänder ut för 

budskap gällande genus och sexualitet. En intressant aspekt var också att granska när det talas 

om kön/genus och sexualitet, alltså inom vilka områden anses könsaspekten vara central? 

Detsamma gäller givetvis när det väljs att inte tala om kön/genus och sexualitet.  

          I denna inledande fas fick jag en bra uppfattning om hur de tre böckerna skilde sig åt 

utifrån nämnda frågor. Min granskning inrymmer, som tidigare nämnt, inte att lyfta böckernas 

skillnader, dock uppmärksammades att lärobok 3 skilde sig avsevärt mot lärobok 1 och 2, 

något jag anser bör påpekas. Bilder i lärobok 3 utgår vid upprepade tillfällen av tecknade 

figurer, figurer som ej kan kopplas samman med varken kön, genus eller sexualitet. För min 

granskning innebär det att lärobok 3 i enstaka delar uteblir när dominerande mönster 
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presenteras, dock lyfts denna aspekt stundtals för att bidra med mer nyanserade fragment samt 

för att lyftas i en kommande diskussion. 

          Nästkommande steg i diskursanalysen bidrar till en mer fördjupad analys av vad som 

hittills förts fram, vilket därmed besvarar studiens andra och sista frågeställning; hur skapas 

dessa budskap och normer om genus och sexualitet? Bolander och Feyes (2009) menar att det 

i denna del av granskningen studeras hur dessa olika mönster upprepas, hur typiska de är för 

materialet samt vilka sanningar som därmed konstrueras. Här finns därmed chans att upptäcka 

mönster som förekommer mest frekvent. Detta innebar att jag identifierade vad som i 

könsfrågan framställs som normalt och vad som framställs som onormalt samt hur 

språkbruket skiljer sig när tjejer respektive killar får utrymme i läroböckerna. Genom att 

identifiera vad som är normenligt i läroböckerna skapas dessutom möjlighet att dra slutsatser 

om vad som är icke-normativt. Dessa icke-normativa inslag antecknades och lyftes fram. Här 

kunde resonemang föras utifrån begreppen inkludering och exkludering.  

          Efter en noggrann granskning av materialet fanns därefter möjlighet att identifiera 

gemensamma nämnare i mönster och regelbundenheter som hittills lyfts fram. Exempelvis 

kunde citatet ”idag vill många flickor vara smala, och många pojkar vill ha stora muskler” 

förknippas med en generalisering av könsmönster och könsnormer, något som var en del i att 

skapa könsrollsdiskursen. Bilders symbolik och placering var också något som var en del av 

framtagandet av de olika diskurserna. Exempelvis urskildes att böckerna presenterade bilder 

på ätstörda kvinnor och aldrig män, därav tolkades förmedlade budskap som att 

ätstörningsproblematik förknippas med endast kvinnor. Utifrån detta exempel, med många 

fler, kunde därav kvinnan som problemdiskurs skapas. Slutligen kunde fem olika diskurser 

identifieras och benämnas.  

          För att undersöka diskursernas validitet, och därmed granskningens kvalitet, valdes 

även att kombinera diskursanalysen med enstaka kvantitativa inslag. Exempel på ett 

kvantitativt inslag är förekomsten av antal män respektive kvinnor på bilder i läroböckerna. 

Validiteten i studien belyser och förmedlar hur väl granskningen undersöker vad som är tänkt 

att undersökas (Hassmén & Hassmén), alltså hur väl min granskning lyckas besvara studiens 

frågeställningar.  De kvantitativa inslagen bevisar en sanningsenlighet i min tolkning, vilket 

därmed bidrar till att studiens resultat kan ses som mer trovärdig och tillförlitlig. 

          Efter en identifikation av fem diskurser fanns möjligheter att väva samman dessa 

budskap och normer med Hirdmans genusteori samt Queerteori. Utifrån Hirdmans genusteori 

analyserades genuskontraktets formler utifrån dels specifika citat i läroböckerna men också 

utifrån diskursens helhet. Queerteoretiska inslag analyserades utifrån att undersöka om språk 
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och bilder utgick från statiska kategorier, traditionella värden och stereotypa köns- samt 

sexualitetmönster.  

6.3 Etiska överväganden 

I forskningssammanhang finns vissa etiska och moraliska aspekter att ta hänsyn till. Hassmén 

och Hassmén (2008) presenterar två etiska perspektiv; forskaretik och forskningsetik. 

Forskaretiken ställer krav på forskaren genom att ansvara för vissa regler i 

forskningsprocessen. Regler kan exempelvis vara att redovisa sanningsenliga resultat, öppet 

presentera metodval samt undvika att favorisera enbart viss insamlad data. Forskningsetiken, 

däremot, finns med i forskningsprocessen för att skydda individer som är en del av studien. I 

föreliggande studie består dessa individer av författare av läroböcker. Trots att dessa etiska 

forskningsöverväganden ej kommuniceras till författarna, genom exempelvis samtyckeslag, 

bör dessa ändock ta plats. Quennerstedt (2006) beskriver vilka krav som ställs på 

individskyddskravet när just texter analyseras. Att inga kränkningar eller någon form av 

förödmjukelse förekommer är av högsta prioritet. Krav som ställs på mig som forskare är 

därmed att lyfta fram resultat utan att förvränga dess innehåll. Föreliggande studie syftar till 

att kritiskt granska läroböcker, dock krävs att jag på ett ärligt sätt intar materialet och ej själv 

styr resultat som bygger på egna erfarenheter eller önskningar.  

7. Resultat 

Efter en kritisk granskning av valda läromedel har fem diskurser identifierat; 

”kategoriseringsdiskursen”, ”könsrollsdiskursen”, ”mannen som vinnarediskurs”, ”kvinnan 

som problemdiskurs” samt ”heteronormativitetsdiskursen”. Diskurserna presenteras åtskilt 

och beskrivs i form av citat, förklaringar av bilder samt vid enstaka tillfällen kvantitativa 

resultat. Frågeställningar som kommer besvaras är; 1) vilka budskap och normer om genus 

och sexualitet uttrycks och erbjuds i läroböcker i ämnet idrott och hälsa? samt 2) hur uttrycks 

och erbjuds dessa budskap och normer om genus och sexualitet i läroböcker i ämnet idrott och 

hälsa? Svaren på forskningsfrågorna presenteras genom att besvara de två frågeställningarna 

gemensamt och inlindat i varandra. Genom att beskriva och besvara frågorna tillsammans blir 

olika fragment mer tydliga och djupgående analyserade. Denna typ av beskrivande del 

kommer, innan nästkommande diskurs förklaras, dessutom att analyseras utifrån Hirdmans 

genusteori och Queerteori. Nedan följer analysens identifierade diskurser.  
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7.1 Kategoriseringsdiskursen  

Regelbundna mönster i läroböckerna har synliggjort valet att förmedla en uppsjö av skillnader 

mellan tjejer och killar. Upprepade gånger används ordet tjej och kille för att belysa könens 

olikheter och motsatser, vilket beskriver kategoriseringsdiskursen. Essentiella skillnader, 

såsom fortplantning och biologiska förutsättningar, är fundamentala kunskaper för en elev i 

idrott och hälsa, dock sker en kategorisering av könen som två helt skilda ting.  Endast 

könsaspekten är central inom denna diskurs, hur genus skapas och presenteras förmedlas 

istället i nästkommande diskurs. 

          En kategorisering av könen skapas genom att ständigt lyfta fram hur flickor och pojkar 

skiljer sig åt, exempelvis skriver lärobok 1 att ”män har större muskelmassa och därför också 

något större glykogendepåer” (s 38), ”män har större muskelmassa än kvinnor, (..) 

genomsnittsmannen har högre energibehov än genomsnittskvinnan (s 87) samt ”pojkar är 

genomgående mer aktiva än flickor” (s 14). Lärobok 2 skriver att ”tjejer och killar är till viss 

del olika, och därför kan gemensam träning ibland vara olämplig” (s 80) och ställer frågan 

”när kan tjejer och killar träna tillsammans?” (s 80). Fortsättningsvis förklaras att ”idrott 

beskrivs ofta på pojkarnas villkor. Det beror delvis på att man inte riktigt vet hur idrott bör 

utformas för att bäst passa flickor” (s 80). Lärobok 3 framhåller att ”individer utvecklas i 

väldigt olika takt och (..) könstillhörighet ger stora skillnader i vilka förutsättningar som ges (s 

69).  

           Kategoriseringsdiskursen förmedlar hur läroböckerna sänder ut budskap i att ständigt 

särskilja tjejer och killar. Den sanning som konstrueras då läroböckerna väljer att ständigt 

lyfta fram könsskillnader är att kategorisera könen som olika, ett tecken på dualistisk 

tänkande då motsatser tillskrivs. Detta kan sättas i relation till Hirdmans normerande formel, 

män symboliserar A och kvinnor B. Precis som Hirdman framhåller så konstruerar språket i 

läroböckerna en sanning om att kvinnor och män är två skilda ting.  

          Genom att ständigt belysa olikheter mellan könen och i princip aldrig lyfta fram likheter 

skapas fasta kategorier, något som en queerteoretisk utgångspunkt skulle kritisera. Utifrån 

queerteorin kan bekräftas att läroböckerna misslyckas med att förhålla sig normkritiskt, 

istället förstärks snarare dessa statiska kategorier. Hur könen skiljer sig åt är ej relevant inom 

denna diskurs, utan endast konstaterandet att kvinnor och män tillhör skilda kategorier. Dock 

skapar läroböckerna även sanningar om hur könen skiljer sig åt, vilket beskrivs i 

könsrollsdiskursen. 
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7.2 Könsrollsdiskursen  

Efter att ha konstaterar att läroböckerna uppvisar mönster i att lyfta fram olikheter mellan 

könen och agera kategoriserande kan en regelbundenhet även påvisa mönster i att generalisera 

könens egenskaper och intressen, benämnt könsrollsdiskursen. Könsrollsdiskursen kan 

därmed ses som en fortsättning och förlängning av kategoriseringsdiskursen. Inom denna 

diskurs har identifierats att böckerna vid upprepade gånger utgår från stereotyper och 

generaliseringar av kön vilket exemplifieras nedan. 

          Lärobok 2 förklarar hur flickor respektive pojkar vill se ut; ”idag vill många flickor 

vara smala, och många pojkar vill ha stora muskler” (s 44) samt motiv för flickors idrottande; 

”att vilja gå ner i vikt är en av de främsta orsakerna till att flickor motionerar” (s 45). 

Fortsättningsvis förklaras även att ”pojkar är ofta mer aggressiva och tävlingsinriktade, medan 

flickor är mer socialt inriktade i sitt utövande” (s 80). Samma lärobok lyfter även fram vilka 

aktiviteter respektive kön vanligtvis ägnar sig åt: ”stödet till traditionella pojkidrotter, som 

ishockey, är betydligt större än exempelvis till ridning, som många flickor ägnar sig åt” (126) 

samt ”ridning är, vid sidan av fotboll, den största aktiviteten bland unga tjejer” (s 127). 

Läroboken sammanfattar avsnitten genom att beskriva att ”i gymnasiet får pojkarna ofta ett 

övertag i bollspel. Det beror på att de är större och starkare och kan ta för sig mer”. Eleverna 

får dessutom reda på att ”pojkar dricker mer öl än flickor, men när det gäller vin är det 

tvärtom” (s 38). 

          En av läroböckerna har ett avslutande kapitel med ”regler i några vanliga spel”. I detta 

avsnitt får eleverna kunskaper om regler i bland annat fotboll, basket, volleyboll och tennis. I 

varje brödtext, innan de specifika reglerna presenteras, står procentdelen utövare i relation till 

kön utskrivet. Av de totalt 7 idrotter som presenteras är endast volleyboll överrepresenterat av 

tjejer. I övrigt dominerar killar samtliga idrotter, vilket förmedlas. Den sanning som 

konstrueras är att det finns idrotter för killar och det finns idrotter för tjejer. Detta behöver 

givetvis inte vara läroböckernas intention men genom att inom varje idrott beskriva 

procentdelen utövare av tjejer respektive killar skapas trots allt en förståelse för vad som är 

normenliga idrotter för vardera kön. Återigen ser vi ett exempel på hur läroböckerna inte 

agerar queerteoretiskt och hamnar i fasta mallar. 

          Denna typ av generalisering av vad som är typiska ”killidrotter” och vad som är typiska 

”tjejidrotter” belyser könens olikheter som kan sättas i relation till Hirdmans normerande 

formel. När läroböckerna beskriver att könen idrottar av olika skäl och upplever skilda värden 

med att motionera tillskrivs killar A och tjejer B. Här placeras könens egenskaper i 

dikotomier, vilka ställs emot varandra. Utifrån texten om att killar tenderar att vara mer 
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aggressiva och tjejer mer sociala skapas omedvetet dikotomier som aggressiv - icke-

aggressiv, social - icke-social. Läroböckerna är inblandade i en socialkonstruktionsprocess där 

genus skapas och förmedlas. Här sker en fortlöpande konstruktion av kvinnlighet och 

manlighet, då elever får en förståelse för genus tillhörande sin könsroll. Ytterligare budskap 

har påvisats där nämnda olikheter även kan påvisa ett maktförhållande mellan könen. 

7.3 Mannen som vinnarediskurs 

Mönster och regelbundenheter har identifierats i specifika områden då män fått större 

utrymme än kvinnor, vilket beskrivs i diskursen mannen som vinnarediskurs. Förekommande 

diskurs inrymmer områden såsom evolution, fysiologi, anatomi samt träningslära. 

Kvantitativa resultat visar att män, inom dessa områden, finns på 42 bilder och kvinnor på 26. 

Det skapas även en grundförståelse för att män besitter mer attraktiva egenskaper än kvinnor 

då männens kvaliteter lyfts fram genom ord som ”större”, ”kraftigare”, ”högre och ”bättre 

förutsättningar”. Det manliga är därmed överrepresenterat och mannen skulle därmed kunna 

tolkas som en biologisk vinnare. 

          Evolution beskrivs i läromedlen om hur vi utvecklats till arten Homo sapiens och till 

den så kallade ”visa människan”. I samtliga fall illustreras denna anpassning, från apa till 

människa, av en man. På liknande sätt illustreras områden som beskriver kroppens funktioner, 

muskulatur och fysiologi främst av män, i många fall helt avklädda (tecknade figurer). I 

lärobok 2 beskrivs att ”vissa manliga bodybuilders kan faktiskt ha så kraftig muskulatur att 

normala kroppsrörelser blir svåra att utföra på grund av att musklerna är i vägen” (s 82).  När 

idrottens historia introduceras är bilderna överrepresenterade av män, följt av en bildtext i 

lärobok 2; ”männen har alltid mätt sina krafter med varandra” (s 125). Genom att uttala sig på 

detta sätt skapas flertalet sanningar om gruppen män. Dels förmedlas att män alltid mätt sina 

krafter med varandra, alltså i alla tider och vid alla tillfällen. Citatet förmedlar dessutom att 

det fortfarande är ett fenomen som pågår, alltså att män som grupp än idag mäter sina krafter 

med varandra. Trots att boken väljer att bidra med kunskap om idrottens historia skapas 

ändock normer och sanningar om hur en man bör bete sig idag.  

          Den typ av regelbundenhet om att män symboliserar en biologiskt överlägsen varelse 

kan sättas i relation till Hirdmans genusteori och den så kallade grundformeln, där mannen 

symboliserar A – och kvinnan icke A. Detta synliggörs i exempelvis området evolution, där 

kvinnan lyser helt med sin frånvaro. I andra delar får visserligen kvinnor utrymme men inte i 

lika stor utsträckning som männen. Genom att främst lyfta fram en man när dessa typer av 

områden belyses skapar normer och sanningar som beskriver mannen som en företrädare för 
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det starka, kraftfulla och utvecklande. Denna företrädande roll som mannen därmed tilldelas 

beskriver det manliga som det normenliga när frågor rörande kroppens funktioner och 

kapacitet förs fram.   

          Ett exempel på hur mannen som norm konstrueras genom språket är då lärobok 2 

skriver på följande sätt; ”i samband med graviditet och förlossning får många kvinnor 

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

nyser” (s 81). Att beskriva kvinnor som de skulle kunna uppfattas som en beskrivning av ”de 

andra”, vilket därmed automatiskt bidrar till ett ”vi-perspektiv”. Vi kan därmed förknippas 

med gruppen män och attribueras därmed som det normenliga. Då läroböckerna konstruerar 

sanningar om män som det biologiskt normenliga konstrueras andra sanningar om kvinnor. 

Sanningar som tenderar att framhäva kvinnan som komplex och komplicerad. 

7.4 Kvinnan som problemdiskurs  

En framträdande upprepning som kunnat urskiljas i läromedlen är hur kvinnan som 

problemdiskurs konstrueras. Dessa typer av mönster handlar om hur vissa problem, såsom 

bristande intresse för idrott, ätstörningar, stress, tobaksvanor och låg självkänsla 

sammankopplas med tjejer. Nedan följer exempel utifrån dessa typer av områden.  

          Lärobok 1 väljer att använda sig av följande exempel som en inledande del: 

Johan och Elinor går i samma klass. Trots att de är mycket goda vänner lever de väldigt olika liv. 
Johan tycker om att cykla och tränar regelbundet. Elinor rör sig helst inte mer än nödvändigt. Med 
visst motstånd deltar hon i skolans idrottsundervisning och därefter blir det bara enstaka 
promenader till och från skolan (s 10). 

Ur citatet framgår att Johan förknippas med ett aktivt idrottande och Ellinor med ett passivt 

idrottande. Hirdmans jämförelseformel kan relateras till detta utdrag då mannen beskrivs som 

A och kvinnan som a, Ellinor beskrivs alltså som en sämre version än Johan. Sättet att 

beskriva Johan förmedlar att hans färdigheter är mer eftersträvansvärda än Ellinors. Att inleda 

med detta exempel i en lärobok kan prägla elevers allmängiltiga förståelse för respektive köns 

idrottande.  

          Liknande mönster går att finna i lärobok 2 som för fram följande fråga i en 

diskussionsdel; ”vad bör man tänka på om tjejer och killar tränar tillsammans. Vilken hänsyn 

måste man ta?” (s 85). Då boken tidigare poängterat det faktum att tjejer är fysiskt svagare än 

killar och besitter en mindre tävlings- och aggressivitetsinstinkt tillskrivs ett färdigt svar; att 

killarna måste ta hänsyn till tjejerna. Att dessutom skriva ”om tjejer och killar tränar 

tillsammans”, målar upp ett problem. En formulering som antyder något problematiskt med 
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samundervisning. Ett problem som inte nödvändigtvis eleverna själva upplevt men som 

därmed kan anammas efter utsända budskap i läroboken.  

          Ätstörningar är ett område som kännetecknas av en ”kvinnlig prägel”. Gemensamt i 

böckerna är att beskriva att ätstörningar mest drabbar kvinnor och att ätstörningen bulimi 

drabbar nästan uteslutande kvinnor. I dessa avsnitt visas bilder enbart av magra kvinnor.  

Lärobok 2 beskriver ”att vilja gå ner i vikt är en av de främsta orsakerna till att flickor 

motionerar. Men många bantar också” (s 45). Därefter följer en helsida om bantning som 

endast nämner flickor. Pojkar nämns inte vid något tillfälle i texten. Den sanning som därmed 

konstrueras är att bantning- och viktproblematik är något tillhörande flickor, inte pojkar. Det 

skapas också ett underliggande budskap om att tjejer ska idrotta för att gå ner i vikt. 

Tillsammans med texten om bantning finns avslutningsvis en bild på ett måttband med 

bildtexten ”kontrollera midjemåttet”. Bildtexten beskriver det allvarliga med bukfetma och att 

det är viktigt att kontrollera sitt bukfett. Texten om bantning som beskriver att flickors 

idrottande syftar till att nå viktnedgång tillsammans med en bild på ett måttband skapar en 

sanning om att vikt och viktkontroll är något som är centralt i en flicka/kvinnas liv. 

          Hand i hand med ätstörningsproblematiken hamnar skönhetsideal och prestationskrav. I 

lärobok 1 illustreras en undernärd ung kvinna tillsammans med följande bildtext; ”Önskan av 

att vara bättre, snyggare, smalare och mer framgångsrik än den man är kan leda till att man 

börjar kontrollera och registrera sin kost på ett onaturligt sätt” (s 109). Vad läroboken 

förmedlar här är inte enbart att viktproblematik är något som rör det kvinnliga könet utan här 

skapas även en sanning om att bristande självkänsla och självförtroende även är vanligt 

förekommande för en tjej/kvinna. Ett antagande jag uttolkar i och med att läroböckerna 

beskriver att många tjejer lider av ätstörningar. Bristande självkänsla lyfts även fram när 

stress och stresshantering beskrivs, delar som främst illustreras av tjejer. Kvinnor beskrivs 

vara mer stressade än män. Här skapas normer om att misslyckande och osäkerhet förknippas 

med tjejer. I ett avsnitt om doping visas en bild av en kvinnlig bodybuilder med bildtexten; 

”extrem träning i kombination med bantning och ett skevt skönhetsideal kan få många att må 

dåligt, både fysiskt och psykiskt”. Den sanning som konstrueras är att skönhetsideal och 

psykiska åkommor är något som förknippas med enbart tjejer. Ingenstans i texten som rör 

doping förmedlas att dopingpreparat används nästan uteslutet av unga män (Statens 

Folkhälsoinstitut 2011).  

          Avsnitt i läroböckerna som beskriver tobak och tobaksanvändandet har även uppvisat 

en regelbundenhet med att främst lyfta fram kvinnors användande. Exempelvis beskriver 

lärobok 2 att ”varje år börjar 25 000 ungdomar röka i Sverige, fler flickor än pojkar” (s 32). 
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Fortsättningsvis beskrivs att ”bland svenska män är det vanligare att snusa än att röka. Unga 

kvinnor snusar allt oftare. (s 36). Lärobok 2 förmedlar att ”omkring 1 miljon svenskar 

använder snus. Antalet kvinnor som snusar har ökat på senare tid” (s 119). Anmärkningsvärt 

är att böckerna väljer att framhäva att flickor och kvinnor röker och snusar alltmer utan att 

någon gång beskriva att det trots allt är en betydligt högre andel pojkar och män som snusar, 

samt att rökning är tämligen lika vanligt förekommande mellan könen (Socialstyrelsen 2009).  

          Utöver tidigare nämnda ”problemområden” fokuserar även läroböckerna på att beskriva 

relationen träning och mens och eventuella menstruationsrubbningar vid upprepade gånger. 

Graviditet och förlossning lyfts även fram och framhäver vid upprepade gånger kvinnans 

ansvar. Exempelvis uttrycker lärobok 1 att ”få kvinnor skulle komma på tanken att späda 

vällingen till sitt barn med sprit, trots det dricker alldeles för många kvinnor under 

graviditeten” (s 116). Budskap som förmedlas och normer som konstrueras är att kvinnor 

enbart ansvarar och har förpliktelser gentemot sitt barn eller foster och därmed står till svars 

för eventuella fosterskador. Detta eftersom män aldrig nämns i dessa sammanhang. 

          I läroböckerna har regelbundna mönster identifierats av att framhäva problem som en 

kvinna kan erfara. Vissa fragment om mäns problem går att finna, exempelvis beskrivs i 

lärobok 2 att ”pojkar i åldern 18-24 år är de mest olycksdrabbade bilförarna (s 40). Dock 

beskrivs detta i en mindre text utanför bokens ”ram”. Män får alltså inte egna 

”problemavsnitt” som kvinnor. Biologiska skillnader mellan könen är en bidragande faktor till 

att skilda ämnen lyfts i läroböckerna. Dock skapas sanningar att kvinnor är komplexa och 

upplevs ha mycket problem medan män är relativt problemfria.  

          Gemensamt för de hittills presenterade diskurserna beskriver läroböckernas förmåga att 

lyfta fram kvinnor och män som skilda varelser och med skilda problem. Utöver Hirdmans 

tidigare nämnda jämförelseformel kan även Hirdmans normativa formel sättas i relation till 

kvinnan som problemdiskurs. Män beskrivs som A och kvinnor som B, alltså varandras 

motsatser.  Ett antagande om att kvinnor besitter ”kvinnoproblem”, problem som mannen 

varken har eller vill beblanda sig med. Ett dualistiskt tänkande dominerar, något som kan 

relateras till sexualitet och i detta fall heterosexualitet. 

7.5 Heteronormativitetsdiskursen  

Mönster i sexuella uttryckssätt har gått att finna då läroböckerna lyft fram bilder och text som 

representerar en heteronorm. Dessutom finns en fullständig avsaknad av ett synliggörande av 

HBTQ-identiteter. Förmedlade budskap av heteronormativitet har identifierats, därav 

skapandet av heteronormativitetsdiskursen.  
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          Lärobok 3 gör inledningsvis ett tydligt avstamp i en heteronormativ innebörd; ”du är ett 

resultat av din mors och fars kärlek till varandra” (s 8). Utifrån en queerteoretisk 

utgångspunkt kan detta ses som en reproducering av en heteronorm. Ett antagande som 

förutsätter heterosexualitet, då övrig sexualitet är icke förekommande. Ordvalet och 

formuleringen förutsätter att alla elever som läser texten har en mamma och en pappa, alltså 

endast en inkludering av elever med föräldrar med en heterosexuell relation. Elever med 

föräldrar med samkönade föräldrar blir utifrån denna text exkluderade och borträknade. 

Liknande fenomen går att finna i lärobok 2 där ett barn håller upp en skylt med texten ”heja 

mamma och pappa” (s 127) under ett motionslopp.  

          I avsnitt som berör droger och användandet av anabola steroider har heteronormativa 

uttryck gått att finna. Lärobok 1 presenterar en bild av en man och en kvinna som har en 

nedstämd uppsyn. Denna nedstämdhet förklaras av bildtexten; ”potensproblem är inte alls 

ovanligt för den som använder anabola steroider. I början av missbruket ökar ofta den 

sexuella lusten för att sedan minska” (s 124). Tillsammans skapar bilden och bildtexten en 

förståelse för att potensproblemet blir lidande för ett heterosexuellt par. Fler bilder förmedlar 

en känsla av en heterosexuell kärlek, exempelvis en tjej och en kille som sitter nära varandra 

och blickar ut över en solnedgång. Av en bild kan homosexualitet antas vid en första anblick. 

Bilden visar två tjejer som har huvudena tätt emot varandra och uttrycker en närhet och 

ömsesidighet till varandra. Dock förmedlar bildtexten klart och tydligt att tjejerna på bilden är 

nära vänner och dementerar därmed en sexuell attraktion. 

          Dans som aktivitet visar sig även utsända heteronormativa ideal. Alla bilder av danspar 

består av en tjej och en kille. En av läroböckerna har ett stort uppslag med urklipp från en stor 

dansuppvisning. Sammanlagt kan närmare 50 danspar, bestående av tjej-kille, identifieras. 

Tillsammans med uppslaget från dansuppvisningen har läroboken dessutom klippt in en bild 

av ett tecknat par. Detta par består även här av en tjej och en kille och tillsammans visar de 

upp fem olika fattningar. Inget av paren på sidan dansar tjej-tjej eller kille-kille. Könsmönster 

går även att finna i vem som är förare och vem som är följare. I samtliga fall, av ca 55 bilder, 

är det mannen som för och kvinnan som följer. Utifrån Hirdmans normerande formel skapas 

dikotomier som aktiv-passiv, där mannen ses som aktiv och kvinnan passiv.  

          Utöver avsnitten som berör dans finns även mönster att finna i bilder som berör 

nödsituationer och HLR. Alla bilder som demonstrerar hur mun mot mun-metoden praktiseras 

utgår från en man och en kvinna. Något som skulle kunna antyda och utgå från ett 

heterosexuellt spel mellan könen. 
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          Läroböckerna innehåller inte specifika avsnitt om sexualitet eller nämner ens sexuell 

läggning. Att heterosexualitet anses normenligt är alltså inget som beskrivs aktivt i textform 

utan det handlar om en passiv eller indirekt reproducering av heteronormen. Genom att 

ständigt anspela på en heterosexuell läggning i både text och bilder, utifrån underliggande 

budskap, förmedlas att heterosexualitet är normalt och övrig sexualitet är onormalt. Det finns 

en total avsaknad av HBTQ-identiteter och utifrån ett queerteoretiskt förhållningssätt 

reproduceras och förstärks heteronormativitet. Avsaknaden av HBTQ-identiteter är ett resultat 

i sig, då det framhäver hur läroböckerna endast utgår från en normenlig sexuell läggning, 

heterosexualitet. Avsaknaden av övriga sexuella läggningar medverkar till en icke-normering 

och exkludering.  

7.6 Sammanfattning av resultat 

Läroböckerna uppvisar regelbundna mönster i att kategorisera män och kvinnor som skilda 

ting och med tillskrivande könsmönster i sitt idrottsutövande. Män dominerar på bilder som 

rör evolution, anatomi och fysiologi och beskrivs vara kraftfullare och ha bättre 

förutsättningar än kvinnan. Läroböckerna väljer att vid upprepade tillfällen fånga upp och 

beskriva problemområden som en kvinna besitter, exempelvis ätstörningar, skeva 

skönhetsideal samt ökade tobaksvanor. Motsvarande problemområden för män går inte i 

samma utsträckning att finna. Dessutom finns en avsaknad av HBTQ-identiteter i böckerna 

och en reproducering av heteronormativa ideal har identifierats. 

8. Diskussion 

Resultatet som framkommit i föreliggande studie överensstämmer med tidigare forskning. Att 

skolans läroböcker reproducerar traditionella könsnormer har bevisats tidigare (SOU 2010:99) 

och även att heteronormativitet genomsyrar skolans artefakter (Skolverket 2006). Resultat jag 

kan presentera bekräftar detta, dock finns en stor avsaknad av läroboksanalyser i ämnet idrott 

och hälsa. Föreliggande studie bidrar därför med ytterligare argument för att skolans 

läroböcker ej går i linje med dess uppdrag och värdegrund. Det resultat som min studie bidrar 

med anser jag är viktigt för att utveckla ämnet idrott och hälsa. Det är viktigt att synliggöra att 

det finns områden som ej går i samklang med läroplanens påvisningar. Att ämnet idrott och 

hälsa dessutom är ett ämne som ställer krav på att lyfta ämnen som genus, jämställdhet och 

identitetsfrågor gör det än viktigare att idrottsläraren har en genusmedveten lärobok att ”vila 

mot”. Nedan diskuteras vad identifierade budskap och normer kan ge för konsekvenser och 
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för enskilda elever. Därefter diskuteras didaktiska utmaningar för idrottslärare, kritik till 

föreliggande studie och metodval samt möjligheter för framtida forskning.  

8.1 Konsekvenser av normenliga läroböcker 

De budskap och normer som läroböckerna förmedlar påvisar sanningar om hur en man 

respektive kvinna bör vara. Då det vid upprepade tillfällen poängteras att män förknippas med 

muskler, aggressivitet och tävlingsinstinkt förstärks en traditionell manlig könsroll. Samma 

gäller kvinnliga normer som läroböckerna skapar genom att regelbundet belysa ätstörningar, 

skeva skönhetsideal och bantning som något typiskt kvinnligt. Diskursiva sanningar skapas 

om att manligt och kvinnligt innefattar specifika egenskaper och attribut. Läroböckerna 

generaliserar könens egenskaper och intressen utifrån statiska ramar som hittar sitt ursprung 

långt tillbaka i historien. Här förmedlas budskap och normer om att kvinnor är på ett sätt och 

män på ett annat sätt, ett uttryck för ett dualistiskt tänkande. Det framställer i sin tur 

dikotomier om kön, såsom stark-svag och hård-mjuk. Följder av det dualistiska tänkandet är 

att det dessutom skapar en sexuell attraktion mellan könen, något som ständigt upprätthåller 

en dominerande heteronorm. 

          Heteronormen har identifierats som ett dominerande inslag i läroböckerna, vilket kan 

uttryckas, i enlighet med Clark (2006), som att eleverna blir ”heterosexualiserade” av att läsa 

läroböckerna. Även utifrån sexualitetsaspekten förs ett dualistiskt tänkande fram, där 

heterosexualitet tillskriver sin motsats; homosexualitet. Till skillnad från exempelvis ämnet 

biologi, som ställer krav på att förmedla sexualkunskap och därmed berör frågor om sexuell 

läggning och sexuella akter saknas riktlinjer om att kunskap ska förmedlas om sexualitet i 

ämnet idrott och hälsa. Dock ska undervisningen skapa förutsättningar för eleverna att 

utveckla ”förmåga att etiskt ta ställning i frågor om könsmönster, jämställdhet och identitet i 

relation till idrotts- och motionsutövande” (Lgy 11, s 84). Därmed blir sexualitet och sexuell 

läggning legitimt att belysa i ämnet. Relationen idrott och sexualitet är definitivt relevant att 

föra fram då eleverna kan få utökade kunskaper om människors olika förutsättningar och 

konsekvenser av att inte följa en rådande heteronorm. Läroböckerna har stora möjligheter att 

föra fram frågor och fenomen som kan vara betydande för elevernas identitetsskapande. 

          Läroböckerna kan ses som en bidragande del i elevernas socialisationsprocess. Då 

läroböckerna i mitt urval riktar sig till gymnasieungdomar är den sekundära socialisationen 

relevant att lyfta fram, då den primära socialisationen troligen redan grundlagts. Unga 

människor, i detta fall gymnasieelever, får genom att läsa läroböcker anamma vissa sanningar. 

De stereotypa och traditionella normer om genus och sexualitet som läroböckerna skapar och 
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förmedlar kan påverka elevernas identitet och syn på sig själva. En gymnasieelev, som är mitt 

i en omtumlad tonårsperiod, söker ofta bekräftelse i den yttre miljön och genom jämförelse 

med andra (Santrock 2011). Läroböckerna kan därmed erbjuda budskap och normer som kan 

påverka eleverna i sitt identitetssökande.  

          Att läroböckerna har förmågan att påverka och eventuellt forma elevers identiteter kan 

givetvis påverka elever negativt. Mannen som vinnarediskurs, som uttrycker mannen som det 

normenliga, tillsammans med kvinnan som problemdiskurs antyder kvinnan som undergiven 

mannen och mannen som mer priviligierad. Dessa resultat överensstämmer med Hirdmans 

genuskontrakt, att kvinnor och män hålls isär samt att män beskrivs som det normenliga 

(Hirdman 1988). Som ung tjej kan givetvis detta påverka sin syn på sig själv som otillräcklig 

och ofullständig. Ouppnåeliga krav rörande både sina prestationer och sitt utseende kan skapa 

en stressande och ångestfylld tillvaro. Resonemang som är förenliga med den senaste tidens 

folkhälsorapporter om att unga tjejer mår allt sämre och ökar i internaliserade problem, såsom 

ångest, uppgivenhet och depression (Socialstyrelsen 2009). 

          Trots att patriarkala strukturer i samhället kan påvisa en könsmaktsordning som 

missgynnar kvinnor kan givetvis även män påverkas negativt av sin könsroll. Allt för sällan 

diskuteras konsekvenser av den manliga könsrollen som stark, aggressiv och skyddande. 

Många killar känner troligtvis inte alls igen sig i det stereotypa manliga och kan säkerligen 

inte identifiera sig med en ”machokultur”. Som kille är det inte lika vanligt, eller socialt 

accepterat, att visa sig sårbar och att ha ett rikt socialt stöd (Stark m fl 1989). Därav är risken 

att många killar bär på ångestladdade problem som aldrig synliggörs eller uppmärksammas. 

Jag anser att skolans genusarbete bör fokusera kring dessa aspekter, alltså att feminism, 

jämställdhet och genusfrågor berör och gynnar båda könen. Inte minst kan denna aspekt vara 

viktig att belysa i ämnet idrott och hälsa där en större del idrottslärare är just män. Min 

personliga åsikt är att jag tror att fler manliga lärare har lättare för att presentera en 

genusmedveten undervisning då det inte enbart tros handla om ett ”kvinnoämne” eller syftar 

till att ”lyfta tjejerna”. Att genusfrågor dessutom belyses och förmedlas av en man skulle 

också kunna få utökade effekter. 

          Att läroböckerna kan vara en bidragande del i elevernas identitetsskapande ställer 

därmed krav på att läroböckerna presenterar en mångdimensionell bild av köns- och 

sexualitetsuttryck. Resultatet i föreliggande studie visar att läroböcker i idrott och hälsa 

misslyckas med detta. Jag anser att en viktig punkt för att läromedel ska vara kvalitetssäkra är 

att samtliga elever har möjlighet att spegla sig i materialet, både i text och bild. Aldrig ska en 

elev behöva ställa frågan; var är jag i boken? Ett kvalitetssäkert läromedel bör därmed 
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förhålla sig till en mångfald utifrån ett visst antal kategorier, såsom kön, sexuell läggning och 

könsöverskridande identitet. Vad som händer när läroböcker väljer att utgå från stereotypa 

könsmönster och heteronormativitet är att det bidrar till en inkluderande och exkluderande 

kultur. Läroböckerna inkluderar heterosexuella elever som kan identifiera sig med 

traditionella könsroller om hur en kille respektive tjej ska vara. Elever som däremot inte kan 

identifiera sig med dessa normer exkluderas. Att elever inte hittar sig själva i böckerna kan ge 

negativa konsekvenser, inte minst om de praktiska momenten i ämnet idrott och hälsa även 

genomsyras av dessa normer.  

8.2 Didaktiska överväganden 

Lärares kompetens inom genusfrågor kan, precis som Olofsson (2007) uttrycker, ses som 

bristfällig. De erfarenheter jag har av idrottslärare jag mött, under min egen skoltid samt 

under praktikperioder, är att genusfrågor ofta blir felvinklade. Intentionen och den egna 

uppfattning grundar sig möjligen i en genusmedvetenhet men som likväl ger olyckliga 

konsekvenser. Något som gör mig uppriktigt orolig är vilken typ av diskussion som kan föras 

i vissa idrottshallar. I lärobok 2, från 2011, uppmuntras eleverna diskutera följande fråga; 

”vad bör man tänka på om tjejer och killar tränar tillsammans. Vilken hänsyn måste man ta?” 

(s 85). Jag funderar kring vad författaren till läroboken vill ha för ”rätt” svar här. Som 16: årig 

elev, med få kunskaper om genus och könssocialisation, tror jag snabbt diskussionen landar i 

att aggressiva, tävlingsinriktade och dominerande killar måste ta hänsyn till att tjejer inte alls 

upplever idrott på liknande sätt utan vill ta det lite lugnare. En hämmande välvillighet 

gentemot tjejer skapas, som Larsson m fl (2009) diskuterar, och bidrar till att det 

eftersträvansvärda stereotypa manliga blir svåruppnåeligt för tjejer. Detta i takt med att 

idrottslärare anser sig ha fört in genus, i en positiv bemärkelse i sin undervisning. Den här 

typen av frågor är ett ypperligt exempel på hur traditionella och inskränkta könsmönster 

dagligen kan reproduceras och förstärkas. 

          För att undvika att hamna i felvinklade genusdiskussioner och för att presentera 

genusfrågor som något attraktivt bör nya aspekter få utrymme. En uppfräschning av 

läroböckernas nuvarande köns- och genusfrågor anser jag är nödvändigt. Byt ut nuvarande 

delar med områden och diskussionsmaterial kring exempelvis fotboll, machokultur, och 

homosexualitet. Varför inte med en intervju med Anton Hysén som förespråkare? För in delar 

som belyser damfotbollens låga status, med tillhörande diskussionsfråga; varför finns det 

fotboll och damfotboll? Genom att uppdatera förlegade ”genusområden” i böckerna kan 

istället aktuella och nytänkande delar förhoppningsvis fånga elevernas intresse.  



Förmedlade budskap om genus och sexualitet 36 

          De didaktiska övervägande som en idrottslärare behöver fundera kring inför olika 

moment måste givetvis inrymma överväganden kring genus och sexualitet. Normer om kön 

och sexualitet kommuniceras ofta per automatik och utan kritiskt ifrågasättande. För att 

idrottslärare ska bli mer varse kring vilka elever som inkluderas respektive exkluderas är 

första steget att synliggöra ens undervisningsmetoder och undervisningsval. Ett av många 

didaktiska övervägande innebär att välja ut en bra lärobok. Att välja ut en bra lärobok, ur 

genussynpunkt, ställer krav på personen ifråga. Krav som jag anser bör kunna ställas på 

samtliga idrottslärare med intention att ta hänsyn till frågor som rör inkludering/exkludering 

och mångfald. Dock ser verkligheten annorlunda ut och möjligen vore valet av läromedel mer 

lämpad för ett centralstyrt uppdrag. 

8.3 Metoddiskussion 

Regelbundna mönster om genus och sexualitet har identifierats utifrån diskursanalys som 

metodologisk ansats. Valet av metodologisk ansats har hjälpt mig att finna regelbundna 

mönster utifrån studiens syfte. En textanalys som metodologisk ansats hade enbart skapat 

vissa teman eller kategorier utifrån vad läroböckerna förmedlar. Vad diskursanalysen även 

kan bidra med är att identifiera hur olika normer och sanningar skapas, utifrån vad det talas 

om men även vad det inte talas om. Att undersöka vad det inte talas om har varit en viktig del 

i föreliggande studie då heteronormativitet är ett utmärkt exempel. Att det finns en totalt 

avsaknad av HBTQ-identiteter har därmed kunnat lyftas fram som ett resultat i sig.  

          Diskursanalysen ställer vissa krav på forskaren. Jag som forskare är den som skapar 

diskurserna, givetvis utifrån vad som identifierats som förmedlade budskap i materialet. Dock 

kan mina egna utgångspunkter, värderingar och erfarenheter påverka och forma dessa 

identifierade budskap och normer. Visserligen har min utgångspunkt varit att kritiskt granska 

läroböcker, innebärande att jag inför granskningen lyft fram ett problem. Tidigare forskning 

kan gång på gång redovisa resultat som visar att skolans miljö, undervisningsmetoder samt 

läromedel inte överensstämmer med läroplanens riktlinjer i frågor rörande kön, genus och 

sexualitet. Denna problemställning har varit studiens utgångsläge, ändock bör förmedlas att 

mitt kritiska öga kan påverka och styra resultatet i en viss riktning.  

          Studiens urval består av tre läroböcker. Valet av läroböcker kan i sig styra resultatet och 

ge skilda resultat. Viktigt för mig var att med ett neutralt öga välja ut läroböckerna med 

hänsyn till böckernas användande och publiceringsår. Något jag omedelbart velat förändra, 

om mer tid varit befogat, är att utöka mitt urval. Att endast utgå från tre böcker gör det svårt 

att generalisera studiens resultat. Möjligtvis hade tre andra böcker bidragit till helt andra 
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resultat, något jag inte kan svara på eller påverka. Tre relativt nya läroböcker valdes ut, med 

publiceringsår 2005, 2008 och 2011. Inför granskningen av dessa läromedel hade jag en 

förutfattad mening om att den äldsta boken från 2005 skulle inneha mest icke-genusmedvetna 

inslag och att den nyaste boken istället skulle vara mest genusmedveten, i och med 

läroplanens utveckling av genusfrågor. Motsatta mönster har identifierats då läroboken från 

2011 är den bok jag ställer mig mest kritisk till och som kan uppfattas som mest 

könsstereotyp. 

          Läroboken från 2005 har hittat enkla vägar för att inte skapa statiska könsnormer eller 

på liknande sätt förmedla en påtryckande heteronorm. Vid upprepade tillfällen använder sig 

boken av tecknade figurer i områden såsom anatomi, träningslära och kost, där kön ej kan 

identifieras. Därmed skapas varken könsstereotyper eller heteronormativitet eftersom det ej 

går att tyda varken kön, genus eller sexuell läggning. Böckerna undviker därmed att förmedla 

budskap och normer om kön, genus och sexualitet som övriga läroböcker eftersom eleverna 

får svårare att själva identifiera sig med dessa figurer. Därigenom kan eleverna skapa sina 

egna sanningar som förhoppningsvis utvecklas utifrån egna drivkrafter och intressen. Dock 

anser jag det som något sorgligt att könlösa figurer ska behöva dominera i böckerna. Det mest 

lyckosamma, enligt min åsikt, vore att ha bilder på människor som utför olika aktiviteter och 

som utförs av en variation av köns- samt sexualitetsuttryck. Därmed skapas förutsättningar att 

dessutom utmana traditionella och stereotypa köns- och sexualitetsnormer.   

8.4 Resultatets påverkansgrad och framtida forskning 
Konsekvenser av ett normenligt läromedel är att det i många fall brukas utan ett kritiskt öga. 

Förmedlas dessa diskursiva budskap och normer utifrån upprepade stimuli uppfattas det 

slutligen som naturligt och självklart. Därmed kan verklighetsuppfattningar förändras och 

identiteter påverkas (Fahlgren 1999). Föreliggande studies resultat är viktig för att lyfta 

diskussioner om hur olika texter, bilder, bloggar osv är en del av en normerande 

konstruktionsprocess. Problematiken i detta anser jag vilar på att individer inte får ta del av 

mångdimensionella intryck, utan istället anammar diskursiva sanningar som i sin tur 

eventuellt formar och styr identitetsprocesser.  

          Studiens resultat är dessutom ett bevis för att budskap av text och bild bidrar till en 

inkluderande och exkluderande kultur. Ett viktigt synliggörande för att få en ökad förståelse 

för att vissa människor alltid kommer exkluderas eller osynliggöras när andra privilegieras. 

En viktig ståndpunkt för mig är att en större del människor och grupper i samhället känner sig 

inkluderade, då jag anser att läroböcker i skolan har möjlighet att vara med att påverka.  
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          Efter att ha identifierat diskurser som påvisar att läroböckerna i idrott och hälsa 

reproducerar, och i vissa fall förstärker, normer kring genus och sexualitet bör en diskussion 

kring framtida forskning föras. För att få en helhetsbild av hur läroböckernas budskap och 

normer påverkar elever anser jag att nästkommande steg är att lyfta fram eleverna. Här kan 

undersökas vad elever anser att läroböcker förmedlar och skapar för normer. Kanske upptäcks 

att elever upplever och identifierar dessa budskap och normer på helt andra sätt. Att lyfta fram 

elevernas röst anser jag skulle bidra med en mer nyanserad bild och en utökad förståelse för 

konsekvenser av läroböcker med stereotypa genus- samt sexualitetsnormer. 

          Ytterligare ett forskningsfält som jag anser bör fokuseras vid är kvalitetssäkring av 

läroböcker. Jag skulle vilja veta mer om hur processen går till när en lärobok väljs ut och 

vilka kriterier som följs. Möjligen är det så att enskilda idrottslärare inte är i position att göra 

detta val. Istället kanske val av läroböcker är något som bör vila på rektorn och 

skolledningens ansvar eller kanske till och med vara ett statligt ansvar? För att gå ytterligare 

ett steg i kvalitetsfrågan ställs möjligen störst krav på författare av läroböcker. Här vore 

intressant att undersöka vilka krav och kriterier som ställs och vilka förkunskaper som krävs, 

exempelvis utifrån genuskunskap. Inom detta forskningsfält tror jag det finns mycket att 

studera och även mycket att kritisera. 

8.5 Avslutande reflektioner 

För att idrottslärare ska kunna uppfylla skolans uppdrag i frågor som rör genus och sexualitet 

krävs genusmedvetenhet. En hjälp på vägen är att vald lärobok uppnår krav som 

överensstämmer med skolans värdegrund samt ämnesplanen för idrott och hälsa. Frågan som 

skolledning och enskilda lärare bör ställa sig är ”har alla elever möjlighet att spegla sig i 

läromedlet?” Besvaras svaret med ett nej; vilken effekt ger då det generella normkritiska 

arbetet om skolans artefakter sänder ut helt motsatta ideal? Att föra in mer genuskunskap och 

normkritiska utmaningar och möjligheter i lärarutbildningen kan vara en åtgärd. Att dessutom 

kontinuerligt fortbilda sig inom ämnet som arbetande lärare samt regelbundet lyfta 

diskussioner med lärarkåren kan utmana våra rådande strukturer om genus och sexualitet. 

Effekter som kan generera i ett ökat lärande för eleverna samt att en större andel elever 

inkluderas i skolans värld. 
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