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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om graden av inkludering i idrott och hälsa har 

ökat över tid. För att avgränsa området gäller undersökningen textanalyser av två 

kursplaner och två läromedel i ämnet. Kursplanerna som jämförs med varandra är LGR-69 

och LGR-11 medan ett läromedel för varje kursplans aktualitetstid jämförs med varandra: 

Skapande rörelse II - Gymnastisk för mellanstadiets pojkar och flickor samt Tummen upp! 

Idrott och hälsa – kartläggning åk 6. Intresset för att göra denna undersökning kommer 

från den rörelseglädje som jag alltid funnit genom idrott och hälsa, men som jag vet många 

inte delar med mig. En bakgrund till undersökningen är den undervisningshistoria som 

visat sig vara exkluderande för elever beroende på könstillhörighet och varierande 

funktionsförmåga. Uppsatsens frågeställningar är sammankopplade med studiens syfte och 

riktar sig mot hur graden av inkludering i kursplan och läromedel har förändrats över tid, 

hur denna förändring har sett ut samt hur sambanden ser ut mellan kursplan och läromedel. 

För att ge svar på dessa frågor har jag använt mig av tidigare forskning och teorier. Med 

hjälp av dessa har jag definierat relevanta begrepp för att sedan låta dem fungera som 

analysverktyg i resultat- och diskussionsavsnitten. Begreppen som används är kön, genus, 

jämställdhet, intersektionalitet, social rättvisa, funktionsnedsättning, funktionshinder och 

normkritisk pedagogik. Resultatet, diskussionen och slutsatsen av undersökningen visar att 

graden av inkludering till viss del har ökat över tid i både kursplan och läromedel samt att 

sambanden mellan kursplan och läromedel viarierar.  

 

 

Nyckelord: inkludering, funktionsförmåga, kön, genus, social rättvisa 
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1. Inledning 

Mitt intresse för idrott och hälsa uppstod innan jag visste att det fanns ett skolämne med 

samma benämning. Jag får bevis genom bilder på en tre år gammal flicka i overall, 

ståendes på ett par skridskor på Hertsjös uppspolade ishockeyplan. Samma flicka vill några 

år senare prova bandy, fotboll, dans, pingis, tennis, ridning, konståkning, simning och 

handboll. Det var där någonstans, mellan danslektioner, skridskoknytning och flygande 

pingisbollar i köket, som jag hittade en glädje i rörelse som genom alla skolår och 

fortfarande idag ger mig samma känsla som då. Vad jag inte viste då men som jag däremot 

vet nu, och vad mina föräldrar visste när de svarade (”ja”) varje gång de fick frågan om en 

ny aktivitet (”får jag prova?”), är att detta gjorde rörelse till ett livsvärde för mig. 

 

Eftersom många barn och unga känner sig långt ifrån så inspirerade av ämnet som jag känt 

mig, så ger det ett kontrasterande utgångsläge inför denna uppsats. Det känns orättvist att 

jag fått känna sådan glädje i ett skolämne där andra upplevt motsatsen. Dagens unga rör på 

sig i allt mindre utsträckning vilket SVTs serie Gympaläraren ger exempel på (2016). 

Serien, som hade premiär i mars, belyser hur elever upplever sig vara inkluderade i ämnet 

idrott och hälsa i allt mindre grad. Detta visar sig bero på bland annat fysisk och psykisk 

funktionsnedsättning, sociala faktorer och könstillhörighet. Programledaren och 

träningsprofilen Kalle Zackari Wahlström återvänder till den skola där han tidigare gått 

och gör en insats för att få eleverna på skolan att röra sig mer. Han tar sig an de elever som 

av olika anledningar inte är inkluderade i idrottsundervisningen och försöker förstå de 

bakomliggande orsakerna för att finna lösningar som ger individerna möjlighet och 

motivation att delta.   

 

Genom att ta avstamp i mina personliga erfarenheter av rörelseglädje samt de svårigheter 

och problemområden som TV-programmet lyfter fram vill jag rikta blicken mot 

styrdokumenten och läromedlen och undersöka dessa med ett fokus på inkludering. Utifrån 

detta perspektiv vill jag undersöka vilka brister och styrkor som finns i kursplaner och 

läromedel för idrott och hälsa. Jag vill också ta reda på om graden av inkludering i dessa 

material har förändrats över tid. 

 

I inledaningskapitlet redogör jag fortsättningsvis för uppsatsens bakgrund, syfte och 

frågeställningar. Därefter presenterar jag de avgränsningar som gjorts för att arbetet ska 

vara av rimlig omfattning i mån av tid och möjlighet till fördjupning inom ämnet. Tidigare 

forskning och teoretiska utgångspunkter definieras för att klargöra vilka ingångar som 

texten analyseras utifrån. I inledningens sista del beskriver jag analysmetoden samt urval 

av det material som ligger till grund för studien.  
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1.1. Bakgrund 

 

I detta avsnitt presenteras en historisk tillbakablick på utbildningens villkor för barn med 

olika förutsättningar för att ge en bakgrund till varför det kan ses som relevant att 

undersöka innehållet i styrdokument och läromedel utifrån ett perspektiv som berör 

inkludering. 

 

Vid införandet av folkskolan år 1842 fick allt fler barn chansen att utbilda sig i Sverige. 

Folkskolestadgan slog fast att landets flickor och pojkar hade rätt till elementär 

skolutbildning. Stadgan gav varje kommuns skolstyrelse rätten att avgöra hur flickors och 

pojkars utbildning skulle skilja sig åt. Normalkursen, som utgjorde grunden i folkskolan, 

gällde i allmänhet inte för flickor, mindre begåvade samt fattiga barn. För dem fanns 

istället en minimikurs med lägre kunskapskrav i jämförelse med normalkursen. Under 

folkskolans tid inrättades även särskilda flickskolor som var ämnade att ge flickorna en 

anpassad utbildning som pojkarna inte bedömdes behöva (Nordström 1987:24). Folkskolan 

förväntades motverka och förebygga motsättningar i det industrisamhälle som var på 

framfart. I och med ett ökat antal elever och större klasser blev olikheterna mellan 

individerna däremot allt fler. Detta sågs av många lärare som ett problem och de tog därför 

hjälp av skolledare och läkare för att urskilja vilka barn som inte ansågs passa in. Dessa 

barn skiljdes ut från de ordinarie klasserna och till grund för besluten låg exempelvis 

sjukdom, funktionsnedsättning och social olikhet (Skolverket 2015:21). År 1882 infördes 

allmän skolplikt för barn i åldrarna 7 till 14 i Sverige. Dock gällde detta inte alla barn till 

en början. Till exempel undervisades barn med hörselskada först från år 1889 och barn 

med synskada började tillhöra den obligatoriska undervisningen år 1896 (Eriksson 2006:3). 

 

I början av 1900-talet införde folkskolan särklasser och undervisningsgrupper för 

svagbegåvade. Samtidigt fann man även lösningar i att skapa institutioner för barn med 

funktionsnedsättning eller avvikande egenskaper. Institutionerna ämnade att med speciell 

pedagogik och tillvägagångssätt hjälpa barnen att bli ”nyttiga medborgare”. Denna struktur 

blev senare kritiserad för att skilja ut, särbehandla och hindra människor från att delta i 

sociala sammanhang. En ny inriktning, med betoning på integration, tog vid (Skolverket 

2015:21).  

 

Fram till år 1962 fanns i Sverige detta parallellskolesystem som innebar en indelning av 

skolväsendet i en elementär folkskola och en skola med nyhumanistisk inriktning för barn 

ur samhällets högre klasser. I det elementära skolsystemet innehöll utbildningen det som 

ansågs vara de mest nödvändiga baskunskaperna medan den nyhumanistiska skolan 

fokuserade på att bilda individen och att ge akademiska kunskaper. Även de ovan nämnda 

indelningarna av barn tillhörde denna struktur. Det som kom att förändra detta system år 

1962 var införandet av den gemensamma grundskolan (Burman 2014:149). Skolpolitiker 

ansåg inte längre att de könsskillnader som fanns var av sådan grad att de skulle rättfärdiga 

att skilja flickor och pojkar åt i grundskolan. Detta gjorde att flickskolorna lades ned, 

allmän samundervisning blev gällande och jämställdhet i skolan hamnade i fokus 
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(Nordström 1987:178). Även om läroplanen som infördes år 1962 fortfarande innehöll 

vissa segregerande indelningar vad gällde barn med någon form av funktionsnedsättning, 

så kom 60-talets styrdokument att förespråka färre sådana segregeringar i jämförelse med 

hur läget såg ut tidigare (Skolverket 2015:21). Den gemensamma grundskolan med 

samundervisning av flickor och pojkar är generellt en självklarhet i dagens samhälle. Idag 

går även majoriteten av elever med någon form av funktionsnedsättning i den ordinarie 

grundskolan och ingår i särskilda grupper eller ordinarie klasser. En del elever alternerar 

mellan båda varianterna av grupper (Skolverket 2015:15).  

1.2. Syfte 

Syftet med denna studie är att jämföra kursplanerna i LGR-69 och LGR-11 för ämnet idrott 

och hälsa i årskurs 4-6 ur ett inkluderingsperspektiv med fokus på kön och 

funktionsförmåga. Studien undersöker om fokus på inkludering i ämnets kursplan har 

förändrats över tid och i så fall på vilket sätt. Syftet med studien är även att jämföra graden 

av inkludering i läromedel som skapats under styrdokumentens respektive period samt att 

urskilja samband mellan kursplan och läromedel.  

 

Följande frågor kommer ställas till det insamlade materialet: 

– Har graden av inkludering i kursplanen för idrott och hälsa i årskurs 4-6 förändrats från 

1969 till 2011? Om en förändring har skett, hur ser den ut? 

– Har graden av inkludering i läromedel i idrott och hälsa i årskurs 4-6 förändrats över tid? 

Om en förändring har skett, hur ser den ut? 

– Hur ser sambandet ut mellan kursplan och läromedel för de båda tidsperioderna? 

1.2.1 Avgränsningar 

Uppsatsen har avgränsats till att omfatta kursplanen i gymnastik från år 1969 samt 

motsvarade kursplan för ämnet idrott och hälsa från år 2011. Skillnaden i benämning av 

ämnet har ändrats flera gånger genom tiden. Gymnastik, som det kallades mellan år 1962 

och 1980, är samma skolämne som började kallas idrott och hälsa år 1994. Det har 

däremellan även kallats enbart idrott (Carli 2004:13). Oavsett vilken av dessa tre 

benämningar som används i texten åsyftas samma skolämne.  Urvalet av två styrdokument 

har gjorts för att skapa möjlighet att analysera dem på ett djupare plan i jämförelse med om 

urvalet skulle gälla flera kursplaner. Anledningen till att LGR-11 inkluderas i arbetet är att 

det är den aktuella och gällande läroplanen idag. LGR-69 har valts för att göra det möjligt 

att jämföra och se eventuella förändringar över en relativt lång tid, där också det svenska 

samhället har förändrats på många sätt. Studien av läromedel har avgränsats till att omfatta 

en bok från varje läroplans tidsperiod; Skapande rörelse II - Gymnastik för Mellanstadiets 

pojkar och flickor (Näsman, Nilsson, Lindén 1971) och Tummen upp! Idrott och hälsa – 

kartläggning åk 6 (Qwist och Johansson 2015). Det äldre läromedlet var ett av få material 

som var möjligt att finna från den valda tidsperioden och som kunde analyseras utifrån 

syftet med uppsatsen. Det senare läromedlet valdes ut för att det är det senaste i sitt slag, 

för att det är väldigt omfattade och för att jag haft ett eget intresse a att skapa ett läromedel 
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med liknande uppbyggnad. Dessa två läromedel är inte ämnade att vara varandras 

tidstypiska motsvarigheter och utgångspunkten inför studien är att dessa två är helt 

frisående från varandra.  Studien har avgränsats till att omfatta dessa fyra material för att 

de inom avsatt tid ska vara möjliga att analysera på ett djupare plan. De är alla kopplade till 

en nationell nivå utan uttalade begränsningar till lokala geografiska områden. Relevant för 

studiens resultat hade varit att inkludera fler kursplaner och läromedel från åren mellan 

1969 och 2015 i analysen. Detta hade exempelvis gett underlag för att se om 

inkluderingskurvan varit linjär eller inte. Det hade även möjliggjort en bredare diskussion 

och upptäckter av fler mönster. Valet att inte inkludera fler än fyra material beror på att 

tiden inte gett utrymme för att genomföra en sådan analys och samtidigt hålla hög 

vetenskaplig nivå med god kvalitet på uppsatsen.    

 

Denna uppsats har ett genomgående fokus på inkludering. Det är ett brett begrepp som kan 

tolkas på olika sätt och därför behöver det definieras för att det tydligt ska framgå vad som 

avses. I avhandlingen Social rättvisa i inkluderande idrottsundervisning för elever med 

rörelsehinder – en utopi? beskriver Jerlinder (2010) inkludering på följande sätt: 

”Inklusion kan inom skolans värld ses som en ideologisk strävan att alla barn undervisas 

tillsammans under sin skoltid oberoende av barnens religion, kön, etnicitet eller 

funktionsförmåga.” (Jerlinder 2010:13). Vidare utvecklar hon begreppet med att barn med 

funktionsnedsättning ska ges undervisning i den skola som han eller hon hade valt om 

funktionshindret inte hade existerad hos personen. Texten som följer kommer att innehålla 

en avgränsad definition av det som ovan räknas som en mer fullständig beskrivning av 

inkludering. Jag har i denna studie begränsat mitt analysområde till att omfatta de delar av 

inkludering som berör kön och funktionsförmåga. Valet att ta ut två delar inför analysen 

beror på att en större undersökning skulle vara för tidskrävande och/eller ge ett ytligt 

resultat. Att just dessa delar väljs ut beror dessutom på mina egna erfarenheter av skolgång, 

verksamhetsförlagd utbildning och vikariat. Där har jag tyckt mig se mönster och 

strukturer som har gjort att avgränsningen till kön och funktionsförmåga är relevant att 

analysera i idrott och hälsa, med utgångspunkt i kursplaner och läromedel. Eftersom 

didaktikaspekten är betydande kommer den ingången finnas med under arbetet. Om inte 

annat anges syftar textens innehåll till grundskolan. 

1.3. Tidigare forskning  

Under denna rubrik presenteras tidigare forskning utifrån inkluderingsbegreppets 

avgränsning till kön och funktionsförmåga. Här ligger fokus på att framföra resultat från 

vetenskapliga undersökningar som inriktat sig mot områden som är relevanta för denna 

uppsats. 

1.3.1. Forskning relaterat till kön 

Grahn (2008) konstaterar att synen på kön kan påverkas genom hur språket används i 

läromedelstexter. En liten förändring i texten kan påverka hela uppfattningen av 

sammanhanget. Här talas det om skillnaden mellan att specificera och att neutralisera 
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språket. Att specificera betyder i detta sammanhang att kön eller genus framkommer 

tydligt i texten medan att neutralisera är det samma som att inte uttrycka sig om kön eller 

genus. Det har visats att specificering har förekommit i läromedel i försök att representera 

kvinnor eller flickor ur ett jämställdhetsperspektiv (Grahn 2008:29). I stor utsträckning 

förknippas det neutrala språket med det manliga medan ett specificerat språk krävs för att 

beskriva det kvinnliga. Detta bidrar till den manliga normen inom idrotten där man 

exempelvis talar om fotboll för män och pojkar medan man talar om dam- eller flickfotboll 

för kvinnor och flickor (Grahn 2008:30).  

Grahns kvantitativa innehållsanalys av läromedel i olika idrotter ämnade för 

ungdomstränare, som gjordes år 2002 och 2003, visade att flickor och pojkar var 

representerade i princip i lika stor utsträckning i texterna med en liten fördel för antalet 

flickor. Däremot visade undersökningen att pojkarna visades oftare än flickorna i 

läromedlens bilder. Även om texterna visade sig jämställt representera både flickor och 

pojkar så visar undersökningen på en manlig norm i böckerna då pojkarna oftare förkom i 

egenskap av idrottare i anvisningar av hur övning ska utföras. Flickorna visades oftare just 

i egenskap av att vara just kvinna, och inte som den typiska idrottaren. Det visar på den 

feminina specificeringen som förtydligats i texten ovan (Grahn 2008:48–49).  

 

Skolverket (2005) presenterar forskningsrapporten I enlighet med skolans värdegrund? En 

granskning av hur etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, religion och sexuell läggning 

framställs i ett urval av läroböcker. Rapporten har skrivits utifrån en granskning av 

läroböcker i biologi/naturkunskap, historia, religionskunskap och samhällskunskap i 

grundskolans senare år. Berge och Widding har granskat delen som handlar om kön och i 

deras ämnesövergripande analys av läroböckerna slår de fast att män och pojkar är 

överrepresenterade i förhållande till kvinnor och flickor. De menar vidare att läroböckerna 

överlag visar på jämställdhet mellan könen, men att flera faktorer ändå gör att läroböckerna 

har en manlig norm (Berge och Widding 2005:31). Dessa faktorer beskriver de som att: 

 

Kvinnor och flickor får göra samma saker som män och pojkar utifrån 

samma positioner, men männen har fler representanter och får göra fler 

saker. När kvinnor i undantagsfall är i kvantitativ majoritet tenderar deras 

övertag att vara marginell. (Berge och Widding 2005:31).  

 

I samma rapport fastslås att transpersoner är de som är mest underrepresenterade och 

oprioriterade i bild och text i de granskade läroböckerna. Berge och Widding menar att 

majoriteten av det analyserade materialet är heteronormativt (Berge och Widding 2005:30–

31). 

 

Fagrells (2000) intervjustudie undersöker hur 60 barn i sju-åtta års ålder ser på kropp, 

idrott, familj och arbete i relation till kvinnligt och manligt. Resultatet visar att pojkarna 

och flickorna har ungefär samma idé om vilka egenskaper som är ideala för män respektive 

kvinnor (Fagrell 2000:104). Fagrell presenterar även, med inspiration av Koivula, ett antal 

idrotter och benämner vissa av dem genusmärkta. I hennes studie undersöker hon, genom 

olika intervjumetoder, om barnen upplever dem som neutrala eller som tjej- respektive 
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pojkidrotter. De som lyftes fram som neutrala avseende genus var simning, badminton, 

tennis, bordtennis, golf, löpning, skidor och orientering. Under kategorin genusstereotypa 

idrotter fanns dans/balett, konståkning, ridning, gymnastik, tyngdlyftning, boxning, 

fäktning, rally, backhoppning och skytte. De som benämndes vara ”mer eller mindre” 

genusstereotypa idrotter var hockey och fotboll. Resultatet visade enligt hennes tolkning att 

flickorna var ganska överens om vad de trodde att pojkarna ville ägna sig åt, medan 

pojkarna var överens om vad de trodde att flickorna ville utöva. De neutrala sporterna 

förblev även hos barnen neutrala. Dans/balett, kontåkning, ridning och gymnastik utsågs av 

pojkarna som typiska tjejidrotter medan tyngdlyftning, boxning, fäktning, rally, 

backhoppning och skytte av flickorna ansågs passa pojkarna bättre. Vad som däremot 

utmanar denna genusstruktur är vad barnen själva sa att de var intresserade av eller skulle 

vilja prova, vilket inte stämde överens med idén om de genusstereotypa idrotterna (Fagrell 

2000:140).  

 

1.3.2. Forskning relaterat till funktionsförmåga 

Skolverkets (2005) rapport som innehåller resultat av forskares läroboksgranskning, vilken 

refererades i avsnittet ovan om kön, har även granskat förekomsten av personer med 

funktionshinder i läroböcker. Gustavsson och Nyberg presenterar en ämnesövergripande 

granskning av 24 läroböcker som visar att då funktionshinder förekommer så är det i de 

allra flesta fall i ett perspektiv som lyfter fram funktionshindret som något felaktigt och 

något som skiljer sig från det ”normala”. Resultatet av analysen visar även att vid de 

tillfällen personer med funktionshinder förekommer i läroböckerna så är det med anledning 

av funktionshindret. Dessa personer presenteras inte i läroböckerna med fokus på någon 

annan sida hos människan, som exempel val av yrke eller utbildning (Gustavsson och 

Nyberg 2005:25).   

1.3.3. Forskning relaterat till kön och funktionsförmåga 

I Swartling Widerströms (2005) doktorsavhandling presenteras en textanalytisk studie av 

skolämnet idrott och hälsa. Efter att ha analyserat kroppsliga aspekter i kursplanen för 

idrott och hälsa i LGR-80 kommer hon fram till resultat samt drar slutsatser kring hur dessa 

aspekter framställs. Hon menar att motiv, mål och huvudmomenten i kursplanen kan läsas 

och förstås på olika sätt beroende av individens kroppsuppfattning. Att denna 

tolkningsmöjlighet finns beror enligt Swartling Widerström på att kursplanens begrepp inte 

ges någon definiering.  Vidare sammanfattar hon att rörelse är ett frekvent förkommande 

begrepp i det analyserade materialet, men att det även där ges utrymme till tolkning då 

betydelsen av ordet inte uttrycks klart. Vilken betydelse begreppet rörelse får, är beroende 

av den uppfattning som läsaren har. Utifrån analysen drar Swartling Widerström slutsatsen 

att det finns en distinktion mellan kunskap och färdighet i kursplanens kunskapssyn. 

Kunskap likställs med teoretisk kunskap medan färdighet tolkas som något enbart 

kroppsligt (Swartling Widerström 2005:112).    
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1.4. Teoretiska utgångspunkter 

Under denna rubrik klargörs de teoretiska utgångspunkterna. Det avgränsade 

inkluderingsbegreppets två huvuddelar kön och funktionsförmåga delas in i ytterligare 

underrubriker för att göra det möjligt att analysera det empiriska materialet på ett nyanserat 

sätt med många infallsvinklar. De nedan presenterade begreppen används sedan i resultat 

och analys-avsnittet för att göra text- och bildanalyser av kursplaner och läromedel (se 

s.15).  

1.4.1. Kön: Genus, jämställdhet och intersektionalitet 

Med kön menas den biologiska uppdelning som görs mellan kvinna och man, flicka och 

pojke. Genus, däremot, är något som skapas i den kulturella och sociala uppfattningen av 

kön. Detta gör att genus har en varierande betydelse beroende på i vilket sammanhang det 

skapas eller uppfattas. Beroende på hur man exempelvis talar om kvinnligt och manligt 

skapas föreställningar om vad som respektive könstillhörighet innebär, språket både 

representerar och konstruerar idéerna (Grahn 2008:21–22).  Fagrell (2000) beskriver i sin 

avhandling hur hon använder begreppet genus som ett analysverktyg för att få ett grepp om 

hur kön ”fortmats inom institutioner och praktiker” (Fagrell 2000:31).  

 

Sammanhanget gör det relevant att citera Widding som i sin doktorsavhandling skriver 

följande angående genus i det befintliga forskningsfältet: 

 

Att forskning som använder genus som analysredskap är så sparsamt 

förekommande, kan ses som en yttring av exkluderande processer i 

forskningen och i samhället. Om genus osynliggörs, konstruerar 

processerna exkluderande inslag som exempelvis svårigheter att få 

tillträde till forskningsfältet. Och omvänt: om genus syns, kan tillträde till 

forskningsfältet ses som en del av samhällets inkluderande processer. Då 

ses genus som en del i en mångfald som kan bidra till samhällets 

kunskapstillväxt, (Widding 2013:60) 

 

Idrottens genusordning syftar på den struktur som innebär maktrelationer och uppfattningar 

rörande kön, femininitet och maskulititet. Inom denna genusordning finns en idé om att 

hålla isär könen, vilken visar sig i strukturen som innebär att kvinnor och män tävlar, och 

även tränar, åtskiljda. Denna idé motiveras med att det finns både fysiska och psykiska 

olikheter mellan könen. Utifrån detta skapas även en rangordning, vilken ger tävlan stor 

betydelse i sammanhanget. Detta handlar i grunden om att utifrån fysisk prestation ranka 

personer från bäst till sämst. Rangordningen är i sitt ursprung inte beroende av en 

könsuppdelning, men en föreställning om att män har bättre fysiska förutsättningar än 

kvinnor har gjort att de förväntas tävla, och i stor utsträckning träna, åtskiljda. Denna 

struktur leder i sin tur till att kvinnor och män, flickor och pojkar, delas in i olika grupper 

även i idrottssammanhang där det inte finns något behov av särskiljning på grund av 

fysiska förutsättningar. Genus representeras och konstureras även genom idrotten (Grahn 

2008:23).  
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Då maktstrukturerna inom idrotten ofta bygger på det som anses vara maskulint och 

feminint är det nödvändigtvis inte könen som avgör hierarkin, även om kvinnokroppen i 

allmänhet är sammankopplad med femininitet och manskroppen med maskulinitet. Det 

traditionellt maskulina rangordnas över det feminina, då egenskaper som är önskvärda 

inom idrotten generellt är förknippade med den manliga kroppen. I enlighet med denna idé 

kan en kvinnas maskulina egenskaper ge henne mer makt inom idrotten. Om hon å andra 

sidan överträder könsnormerna ”för mycket” och upplevs vara ”för maskulin” ger det 

negativa följder för hennes maktposition och hon rangordnas istället lägre än en kvinna 

som uppvisar fler feminina egenskaper (Grahn 2008:25). Fagrell (2000) uttrycker en 

liknande teori som inte bara gäller inom idrotten utan riktar sig mot allmänna strukturer. 

Hon menar att inom en normalitetsdiskurs är vissa egenskaper och drag av positiv 

betydelse så länge de tillhör en man, men att samma egenskaper och drag saknar en positiv 

betydelse om de istället tillhör en kvinna (Fagrell 2000:69).  Denna idé förtydligas genom 

uppfattningen om att idrotten har skapats av män och riktat sig mot män. Denna 

uppfattning belyser att idrotten förutsätter att män har starka och uthålliga kroppar som kan 

utföra en viss typ av aktiviteter på ett visst sätt. Detta nyanserar det maskulina och 

genererar en förväntning av hur män ska vara (Grahn 2008:31). ”Vad som kvinnor och 

män skulle kunna tillåtas vara begränsas inte av biologi utan av relationer där makt utgör 

en faktor av betydelse” (Fagrell 2000:62). Genusbegreppet och normalitetsdiskursen har en 

betydande roll i analysavsnittet för att undersöka om könsnormerna påverkar om, var, hur 

och när pojkar respektive flickor kan ses som inkluderade i materialet eller inte.  

 

Jämställdhet kan förstås som den del av jämlikhet som berör kvinnor och män, d.v.s. att 

båda könen ska ha rätt till lika värde (Nordberg 2005:66). Då ett modernt förhållningssätt 

innefattar jämställdhet, framtid och positivitet får ordet traditionell den motsatta betydelsen 

och blir förknippat med negativa mönster och förlegade värderingar. Detta kopplas ofta 

ihop med strukturer vad gäller arbeten, sysslor och intressen som inte är jämställda. 

Exempel på detta som skulle stämma in i en traditionell, negativ, norm är det manliga 

intresset för bilar, alkohol och sport samt det kvinnliga intresset för matlagning, bakning 

och kläder. När rollerna är omvända och kvinnor uttrycker sig om det normativt manliga 

eller arbetar inom en mansdominerad bransch, och detsamma för män inom det 

traditionellt kvinnliga, uppmärksammas det istället som ett tecken på jämställdhet på grund 

av att det anses modernt och normbrytande (Nordberg 2005:68). Vad som ryms inom 

begreppet jämställdhet är brett, stort och innefattar många förväntningar, föreställningar 

och idéer. Sammantaget kan det beskrivas som likvärdighet mellan kvinnor och män. 

Oavsett kön ska förutsättningar vad gäller skyldigheter, möjligheter och rättigheter vara 

desamma (Nordberg 2005:78). Jämställdhetsperspektivet används i denna uppsats för att 

undersöka om kursplaner och läromedel visar tydliga tecken på att flickor och pojkar är 

inkluderade enligt definitionen av begreppet.     

 

Intersektionalitet handlar om interaktionen mellan maktrelationer och olika sociala 

kategoriseringar i samhället. Ahrne (2010) beskriver att detta begrepp innefattar hur 

människors upplevelser, identiteter och förutsättningar beror på vilken sammansättning av 
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olika sociala positioner de tillhör (Ahrne 2010:149). En position som självständigt är 

under- eller överordnad en annan kan i kombination med en andra positionstillhörighet 

hamna antingen högre eller lägre i makthierarkin. Enligt denna teori kan exempelvis två 

människor som tillhör samma klass men har olika kön tilldelas mer eller mindre makt, i 

regel till mannens fördel. Intersektionalitet betyder att någon som tillhör en viss 

kombination av positioner som är överordnade i samhället ges bättre förutsättningar, större 

chans att påverka och fler valmöjligheter i sitt liv i jämförelse med en person som besitter 

en kombination av positioner som är underordnade (Ahrne 2010:146). Detta perspektiv 

kommer att användas i analysen för att undersöka hur tillhörigheter eller egenskaper 

sammankopplade med varandra finns medräknade och påverkar inkluderingen i läromedel 

och kursplan.  

1.4.2. Funktionsförmåga: Social rättvisa 

Haug (1998) menar att vad som ryms inom social rättvisa varierar beroende på tid, 

tolkning och kontext. Enligt honom finns det genom historien fyra olika sätt att se på 

begreppet. Dessa fyra sätt har alla syftat att nå jämlikhet inom utbildningen i skolan. Det 

första sättet att ta sig an social rättvisa var att införa formell rätt till utbildning för de flesta 

barn. Denna utbildning skiljde sig åt mellan barn beroende på bland annat samhällsklass, 

kön och geografi. Utvecklingen av denna idé, och det andra försöket att nå social rättvisa, 

var att införa formell rätt till samma utbilning för barnen. Detta tillvägagångssätt benämns 

som marknadsliberalt på grund av att likvärdiga skolsystem för alla skulle göra att varje 

individs insats avgjorde studieresultatet. Med lika grundvillkor skulle de elever som var 

mest ambitiösa nå längst, vilket ansågs rättvist. Dessa synsätt på social rättvisa benämner 

Haug som två komplementära definitioner.  

 

Förutom de komplementära definitionerna presenteras en kompensatorisk lösning vilken 

var avsedd att vara orienterad mot behov, nytta och effekt (Haug 1998:13–15). Det innebar 

i praktiken att fokus låg vid att identifiera individers svårigheter och ställa diagnoser för att 

sedan kompensera för dessa genom särskilda insatser. Slutligen presenterar Haug det 

demokratiska deltagarperspektivet. Med detta menas att kunskap är beroende av i vilket 

sammanhang det existerar. Sociala aspekter och personliga fallenheter påverkar individens 

uppfattning vilket leder social rättvisa från att vara något objektivt till att bli subjektivt och 

kontextbundet. Det demokratiska perspektivet bygger på interaktion mellan individer och 

grupper där alla deltagare har möjlighet att påverka situationen. Det bygger på ömsesidig 

respekt, lyhördhet och ett gemensamt ansvar att bidra utifrån förmåga. Inom detta 

perspektiv bör skolan inte försöka anpassa individen efter verksamheten, tvärt om ska 

verksamheten anpassas utifrån den sammansättning av individer som interagerar med 

varandra inom institutionen. Skolan ska spegla samhället och de olika människor som 

existerar och samspelar där (Haug 1998:18). I första hand kommer de två senare förslagen 

för att nå social rättvisa att lyftas i resultatdelen, dvs. den kompensatoriska lösningen samt 

det demokratiska deltagarperspektivet. Inom inkluderingstemat är det relevant att se om, 

och i så fall vilka, svårigheter eller diagnoser som lyfts fram samt att undersöka om 

materialen speglar det samhälle och den variation av människor som interagerar där.  
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1.4.3. Funktionsförmåga: Funktionsnedsättning och funktionshinder 

För att göra det möjligt att analysera urvalet av material behöver centrala begrepp som rör 

funktionsförmåga definieras. En funktionsnedsättning är ett bestående fysiskt, psykiskt 

eller begåvningsrelaterat hinder av en persons funktionsförmåga som antingen funnits 

sedan födseln, uppstått vid skada eller av någon anledning kan väntas uppkomma. Denna 

definition skiljer sig från begreppet funktionshinder som kan förklaras genom följande 

citat: ”Funktionshinder kan ses som en process snarare än ett tillstånd, där individuella 

omständigheter samspelar med omgivningens krav och anpassningsförmåga och som får 

sociala och personliga följder.” (Skolverket 2015:16).  

 

Hydén, Nilholm och Karlsson (2003) beskriver forskningsläget inom området för 

variationer av funktionsförmåga som otillräckligt och föreslår en ny inriktning för studier. 

De menar i sin artikel att forskning traditionellt sett har fokuserat på kroppen som skild 

från sitt sociala sammanhang, och att de resultat man funnit ofta har visat på problem hos 

individer men inte hos sammanhangen. Inte minst gäller detta resultat för barn med 

neuropsykiatriska diagnoser som ADHD, Aspergers syndrom och autism. 

Artikelförfattarna menar att det finns en avsaknad av forskning kring den problematik som 

ibland uppstår för dessa barn vid interaktion i skolsituationer (Hydén, Nilholm och 

Karlsson 2003:324). De menar att både möjligheter och svårigheter är beroende av sin 

kontext och den interaktion som individen är en del av. Istället för att koncentrera sig på att 

urskilja vad som är avvikande från det som utgör normen bör utgångsläget vara att alla är 

olika men att det sociala sammanhanget är det som är avgörande för om något blir ett 

problem eller en möjlighet. Artikelförfattarna resonerar kring de pedagogiska valen i 

skolan som avgörande faktor för att möta elevers olikheter och behov. Vad som gör en elev 

till svag alternativt stark kan i vissa fall ligga i skillnaden mellan att arbeta enskilt och i 

grupp (Hydén, Nilholm och Karlsson 2003:323).  

1.4.4. Normkritisk pedagogik 

Den normkritiska pedagogiken beskrivs som ett sätt att uppmärksamma och ifrågasätta 

normer och maktstrukturer (Kalonaityté 2014:14). Om begreppet står följande att läsa: ”… 

normkritisk pedagogik, som samlingsbergrepp, ger utrymme för epistemologiska val, och 

utgör därför en skärningspunkt där spänningar mellan olika perspektiv kan bli tydliga” 

(Kalonaityté 2014:14).  Enligt detta perspektiv är den sociala kategoriseringen ett sätt att 

ordna eller förstå yttre och inre egenskaper hos människor, vilket behöver ifrågasättas. 

Kalonaityté (2014) menar att både uppdelningen av människor i olika grupper samt 

föreställningarna om dessa grupper är problematiska. Ur en didaktisk synpunkt menar hon 

att den pedagogik som existerar i skolan inte bör bidra till att befästa individers 

grupptillhörigheter genom stereotypa normer. Elever bör själva ha rätten och möjligheten 

att bestämma sin identitet vad gäller exempelvis kön, nationell tillhörighet och 

funktionsförmåga (Kalonaityté 2014:72). Detta perspektiv används i resultatavsnittet för att 

undersöka om materialet kan vara en källa till att befästa eller utmana normer. Det är 

relevant utifrån temat att undersöka om dessa pedagogiska material öppnar för inkludering 

av olikheter och ger individuella valmöjligheter.  
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1.5. Metod.     

Det här avsnittet redogör för studiens urval av material samt på vilket sätt materialet har 

bearbetats. Materialet består av två kursplaner och två läromedel. För att möjliggöra en 

jämförelse av materialen utifrån ett inkluderingsperspektiv har jag analyserat alla fyra 

objekten självständigt. Först har jag läst varje del av materialet noggrant medan jag fört 

anteckningar över upptäckter som varit relevanta för arbetets syfte och frågeställningar. 

Det som kan kategoriseras under inkluderingsperspektivets teoretiska utgångspunkter kön 

och funktionsförmåga har i detta avseende räknats som relevant för studien. Efter noggrant 

utbenande av materialens olika delar har jag ställt kursplanerna mot varandra för att 

undersöka om graden av inkludering har förändrats över tid. Därefter har jag gjort samma 

sak med läromedlen samtidigt som jag undersökt sambandet med respektive kursplan. Bell 

(2006) menar att en jämförelse ska ställa lika mot lika för att den ska vara giltig. Att jag 

analyserat två nationellt gällande kursplaner som avser samma ämne från olika tider kan 

ses som ett exempel på en giltig jämförelse från detta arbete. Vad som däremot kan 

diskuteras är de läromedel som utgör delar av det analyserade materialet. Läromedlen är 

inte varandras tidsbundna motsvarigheter och de är inte ämnade att fungera på samma sätt. 

Av den anledningen skulle de kunna ses som olika och ojämförbara. Varför jag ändå anser 

att de kan användas inom samma arbete är att jag använt mig av samma analytiska 

ingångar vid granskningen av båda böckerna, vilket bör ge en tillräckligt tydlig och rättvis 

bild för analysen. Läromedlen är dessutom avsedda för samma skolämne och för samma 

årskurser.  

 

Jag har använt mig av text- och bildanalys som metoder för att undersöka kursplaner och 

läromedel, från de minsta beståndsdelarna till helheterna. Analysen är kvantitativ i 

avseendet att jag exempelvis har räknat antalet gånger som pojkar och flickor förekommer 

i bilder. I övrigt är analysen kvalitativ då jag har gjort djupare undersökningar av ett fåtal 

texter och bilder genom att tolka dem utifrån tidigare forskning och teorier. I enlighet med 

Bells (2006) beskrivning av hur dokument ska analyseras så har allt material ifrågasatts 

och kritiskt granskats (Bell 2006:133).  Metoder som observation, intervju och enkät har 

valts bort till fördel för en djupdykning i texterna genom teoretiska utgångspunkter. Syftet 

har inte varit att undersöka hur lärare, elever eller andra personer upplever eller påverkas 

av styrdokumenten eller läroplanerna. Syftet har varit att studera texterna i sig och att se 

om (och hur) graden av inkludering har förändrats över tid, utifrån definitionerna för kön 

och funktionsförmåga, samt genom didaktiska aspekter. 

1.5.1. Metoddiskussion 

 

Tidigare forskning, begrepp och teorier har blivit viktiga verktyg för att tolka materialet på 

ett så rättvisande sätt som möjligt. Konsekvenserna av detta blir att studiens resultat inte 

kommer kunna visa hur graden av inkludering i kursplan och läromedel återspeglas ute i 

verksamheten. Det kommer inte att vara möjligt att se praktikens verkliga (eventuella) 

förändring av inkludering över tid. Analysen har resulterat i en tolkning av vad materialet 

innehåller avseende inkludering, hur det har förändrats och på vilket sätt det kan läsas. 
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Resultatet kan inte redogöra för hur något av matrialen används eller har använts. Jag 

skulle kunna utveckla arbetet och gå vidare med denna studie genom att undersöka hur 

graden av inkludering i kursplaner och läromedel påverkar skolors dagliga verksamhet. Ett 

förslag för att få syn på denna verklighetsanknytning mellan kursplan, läromedel och skola 

skulle kunna vara att genomföra intervjuer med lärare, elever och skolledning. Denna 

metod skulle i sin tur kunna utvecklas genom observationer. Intervjuerna skulle i detta fall 

syfta att redogöra för hur personal och elever anser sig arbeta med inkludering. 

Observationerna skulle ge möjlighet att se vad personerna faktiskt gör, inte endast vad de 

tror sig göra (Bell 2006).  

1.5.2. Etiska överväganden 

 

Angående den etiska aspekten av mitt metodval finns inga specifika redogörelser att 

presentera. Då detta är en analys av fyra publicerade texter får jag anta att författarna är 

redo att stå för det som är skrivet i deras respektive namn. En publicerad text ger läsaren 

utrymme att granska och sätta in den i perspektiv som möjligtvis inte är önskade av 

författaren. Läsare av denna uppsats bör ha i åtanke att denna studie innehåller kritisk 

granskning av materialet, vilket gör att minsta del blir ifrågasatt på ett sätt som författarna 

eventuellt inte förväntat sig. Vad som är relevant att ha i åtanke är att analysen äger rum 

många år efter att delar av materialet producerats. Både samhället och skolan har 

förändrats på många sätt sedan kursplanen från 1969 och läromedlet från 1971 skapades. 

Analysen syftar inte att peka ut eller kritisera enskilda författare eller utgivare, varken de 

som skapat det äldre eller det nyare materialet. Det skulle kräva att sätta arbetet i ett 

mycket större sammanhang och undersökningen skulle ta en helt annan riktning, Denna 

undersökning fokuserar innehållet i kursplaner och läromedel samt vad som går att utläsa 

av detta.  

 

Eftersom detta arbete behandlar just inkludering och dess faktorer har det varit viktigt att 

jag förhållit mig till begrepp och uttryck med respekt. Det har inte varit min mening att 

förminska någon eller något genom att benämna grupper, förmågor eller svårigheter på ett 

felaktigt eller nedvärderande sätt. Metoden för att minska risken för detta har varit att 

använda ett neutralt språk samt att definiera och använda begrepp som enligt forskning, 

relevant litteratur och styrdokument är de som bör användas.    
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2. Resultat och analys 

Under denna rubrik presenteras resultatet av den analys som gjorts av två kursplaner och 

två läromedel. Resultatet är indelat i underrubriker som motsvarar de fyra materialen. Vad 

som fokuseras är inkludering i form av kön och funktionsförmåga, vilket är kopplat till 

uppsatsens syfte och frågeställningar.  

2.1. Kursplanen i gymnastik i LGR -69  

Kursplanen i gymnastik existerar inte som ett självständigt dokument utan är en del av 

läroplanen för grundskolan. Övergripande mål och riktlinjer samt allmänna anvisningar för 

skolans verksamhet ligger till grund för de enskilda ämnenas kursplansutformning. Därför 

kommer det att finnas anledning att nämna andra delar av läroplanen i analysen. 

Kursplanen i gymnastik är i sin tur indelad i underrubrikerna mål, huvudmoment samt 

anvisningar och kommentarer gällande fysisk, social och estetisk utveckling, hälsa och 

hygien, planering och samverkan, arbetssätt och läromedel (Skolöverstyrelsen 1969:166–

169). 

2.1.1. Är båda könen likvärdigt inkluderade? 

Vid endast ett tillfälle nämns begreppet kön i kursplanen för gymnastik. Det går att finna i 

anvisningen att ”undervisningen skall inriktas på en till stadier och kön anpassad metodisk 

utveckling av styrka och uthållighet.” (Skolöverstyrelsen 1969:167). Hur undervisningen 

ska anpassas till kön eller hur styrke- och uthållighetsutvecklingen ska se ut för pojkar 

respektive flickor sägs ingeting om. Av den anledningen och eftersom värderingar kring 

kön inte framgår så går det inte att säga så mycket om graden av jämställdhet i texten 

(Nordberg 2005). Det blir upp till den verksamma läraren att tolka anvisningen och avgöra 

hur denna anpassning ska se ut. Det finns ej utskrivet att flickor och pojkar ska undervisas 

åtskiljda under något av momenten under gymnastiklektionerna, vilket är ett tecken på en 

inkluderande undervisning (Jerlinder 2010).  

 

Någon koppling till genus går inte att urskilja då det sociala könet är osynligt i texten. Det 

finns inga tecken på att något benämns som manligt eller kvinnligt, inte heller 

framkommer begrepp som närmar sig idrottens genus- eller maktordning. Därför går det 

inte att urskilja någon manlig norm och således inte någon normalitetsdiskurs (Fagrell 

2000). Över huvud taget fokuseras inte könsnormer då kursplanen till allra största del är 

inriktad på vad som ska göras, men tydliggör inte vem eller vilka som ska göra vad och 

hur. Texten kan tolkas som könsblind och är öppen för en normkritisk pedagogik där det är 

upp till den enskilde läraren att tolka texten för att omsätta den i praktik (Kalonaityté 

2014).   
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Om blicken istället riktas mot ett tidigare avsnitt i läroplanen som handlar om 

undervisningens innehåll så är fokus på könsaspekter desto tydligare. Detta avsnitt är tänkt 

att gälla för alla kursplaner och upprepas därför inte specifikt inom gymnastikdelen. 

”Undervisningens innehåll” lyfter ämnet om könsrollsfrågor och uttrycker att skolan bör 

arbeta för att skapa jämställdhet mellan könen. Det framhålls att skolan bör motarbeta 

traditionella könsrollsattityder och inspirera eleverna att ifrågasätta könsskillnader i 

förutsättningar att påverka samhället (Skolöverstyrelsen 1969:50). Tydligt går att läsa att 

pojkar och flickor inte behöver bli bemötta på olika sätt samt att de bör undervisas 

tillsammans under samma premisser. Här utmanas genus genom att det framhålls att 

sociala förväntningar bör vara oberoende av kön, lika så möjligheterna för eleverna att 

engagera sig i samma ämnen och samma typer av uppgifter (Grahn 2008). Det kan tolkas 

som tecken på en öppet normkritisk pedagogik i enlighet med Kalonaityté (2014) och en 

inkluderande undervisning i enlighet med Jerlinder (2010). Skolan ska även göra eleverna 

medvetna om vilken påverkan som samhället kan ha vad gäller könsroller och stereotyper 

för pojkar respektive flickor. Maktstrukturer nämns inte vid begrepp, men går att urskilja i 

det faktum att det finns ett behov av att olikheter mellan könen ska förebyggas och 

likvärdighet främjas. Fastän flera av skolämnena nämns som möjliga forum för 

könsrollsfrågan att lyftas och aktualiseras i undervisningen så förekommer inte 

gymnastiken som ett av dessa forum (Skolöverstyrelsen 1969:50). Med detta avsnitt i 

åtanke kan kursplanen i gymnastik tolkas som inkluderande avseende kön. Genus utmanas, 

jämställdhet förespråkas och samhällets maktstrukturer ifrågasätts.  

2.1.2. Är kursplanen inkluderande avseende olika funktionsförmågor? 

Under denna rubrik blir det relevant att inleda med att se på läroplanens första avsnitt där 

skolans mål och riktlinjer som ska gälla för all grundskoleverksamhet klargörs. Följande 

citat ur detta avsnitt kan användas för att visa prov på den inställning som 

skolöverstyrelsen har till elevers olikheter: 

 

Verksamheten måste inriktas på skolans samtliga elever, en heterogen 

grupp människor, stadda i ständig utveckling och företrädande skilda 

personlighets- och begåvningstyper. Den yttre organisationen och det 

inre arbetet måste därför formas så, att det blir möjligt för varje enskild 

elev att under uppväxtåren med skolans hjälp tillvarata sina anlag och 

möjligheter och finna studievägar och arbetssätt, som främjar den 

personliga utvecklingen. Ett särskilt ansvar har skolan för de elever som 

av fysiska, psykiska eller andra skäl har svårigheter i skolarbetet. 

(Skolöverstyrelsen 1969:10) 

 

Inom detta mål/denna riktlinje, som ska gälla för kursplanen i gymnastik, går det att läsa in 

begrepp som är kopplade till inkludering avseende funktionsförmåga. Exempelvis kan 

definitionerna för (varierande) funktionsförmåga, funktionsnedsättning, funktionshinder 

samt den kompensatoriska lösningen och det demokratiska deltagarperspektivet för social 

rättvisa tydas ur texten. Att skolöverstyrelsen utgår ifrån att det är en heterogen grupp 
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människor som utgör sammansättningen av elever inom skolan visar att utgångsläget är att 

funktionsförmågan hos dessa elever varierar. Även om begreppen inte lyfts i citatet så 

framkommer både funktionsnedsättning och funktionshinder i formuleringen att elever kan 

ha svårigheter på grund av ”fysiska, psykiska och andra skäl” (Skolverket 2015). Den 

kompensatoriska lösningen kan delvis tolkas in då det framgår att elever på grund av olika 

skäl kan tillskrivas svårigheter, vilket kan bero på både fysiska och neuropsykiatriska 

variationer. Å andra sidan finns även det demokratiska deltagarperspektivet inkluderat då 

skolöverstyrelsen förespråkar ett arbetssätt som gynnar utvecklingen av den individuella 

förmågan inom en heterogen grupp av människor (Haug 1998). Denna inriktning av 

läroplanen möter inkluderingens definition för att den lyfter idén om att eleverna ska 

undervisas tillsammans i skolan oavsett funktionsförmåga (Jerlinder 2010). Detta utgör en 

del av de mål och riktlinjer som kursplanerna ska förhålla sig till och utgå från.  

 

Beskrivningen av kursplanens huvudmoment visar att utgångsläget är att eleverna har både 

fysisk och psykisk förmåga att delta till fullo utan hinder. Under de andra underrubrikerna 

finns däremot flertalet formuleringar som fokuserar på arbetet med att inkludera de elever 

som har funktionsvariationer som avviker från normen. I dessa anvisningar förspråkas ett 

samarbete mellan skolans läkare, skolsköterska, psykolog och gymnastiklärare, särskilt för 

att stötta ”fysiskt och psykiskt särpräglade elever” i deras medverkan i undervisningen. 

Kursplanen lyfter en problematik i att vissa elever har svårigheter med att delta i 

gruppaktiviteter på grund av ”psykiskt eller fysiskt handikapp” (Skolöverstyrelsen 

1969:168). Det uttrycks att dessa elever ska ges särskild omsorg och att undervisningen ska 

anpassas för att eliminera svårigheterna så att även dessa elever får ta del av rörelseglädjen. 

Ur formuleringarna går det att se tecken på den kompensatoriska lösningen (Haug 1998) då 

utgångsläget i kursplanen är att problematiken finns hos eleven, vilket kan ställas i kontrast 

mot Hydén, Nilholm och Karlsson (2003) som förespråkar en idé om att alla elever är olika 

och att det är kontexten som avgör förutsättningarna. Detta kan även problematiseras 

utifrån forskningen av Swartling Widerström (2005). Studien som riktade sig mot 

kursplanen LGR-80 visade att viktiga begrepp inte definierades och därför lämnades åt 

individen att tolka. På samma sätt ges det möjlighet att uppfatta kursplanen i LGR-69 på 

olika sätt beroende på hur läsaren förstår begreppen. Det framgår inte vad som specifikt 

menas med ”psykiskt eller fysiskt handikapp” eller ”psykiskt eller fysiskt särpräglade 

elever”. Vad som däremot får antas i och med dessa formuleringar är att det, oavsett om 

utgångsläget är att alla är olika, finns en inställning om att vissa elever besitter större 

variationer i funktionsförmåga än andra. Det lyfts som en större utmaning att inkludera 

elever som avviker från normen. Kursplanen följer Jerlinders (2010) definition för 

inkludering då det inte framhålls att elever ska undervisas åtskiljda på grund av varierande 

funktionsförmåga.  
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2.2. Kursplanen i idrott och hälsa i LGR -11 

I likhet med 1969 års upplaga är kursplanen i idrott och hälsa från år 2011 en del av 

läroplanen från samma år. Grundskolans läroplan innehåller, förutom kursplaner med 

kunskapskrav, skolans värdegrund och uppdrag, övergripande mål och riktlinjer för 

utbildningen. Delar av dessa kommer att vara nödvändiga att lyfta för att förstå kursplanen. 

Kursplanen för ämnet idrott och hälsa är i sin tur indelad i syfte, centralt innehåll och 

kunskapskrav.  

2.2.1. Är båda könen likvärdigt inkluderade? 

Kursplanen är könsneutral i sitt språk. Det beskrivs ingen skillnad i förväntningar eller 

förutsättningar för pojkar eller flickor. Kursplanens syfte, centrala innehåll och 

kunskapskrav visar inte på några specifika villkor för det ena eller andra könet. Därav blir 

även genus, maktstrukturer och normalitetsdiskursen osynliga i texten. Om fokus istället 

riktas mot läroplanens övergripande värderingar, som gäller för hela styrdokumentet och 

således även för alla kursplaner, finns formuleringar om jämställdhet att läsa. Det slås fast 

att utbildningen ska vara jämställd. Pojkar och flickor ska ha samma rättigheter, 

skyldigheter och möjligheter. Förväntningar, krav och bemötande ska vara oberoende av 

kön (Skolverket 2011:8). Läroplanen lyfter begreppen ”kvinnligt” och ”manligt”, samt att 

dessa begrepp får sin innebörd utifrån sociala och strukturella förväntningar (se även 

Grahn 2008). Det framhålls att skolans ansvar är att ifrågasätta och motarbeta traditionella 

könsmönster genom att låta eleverna utveckla sina identiteter och kunskaper oberoende av 

vilket kön de tillhör. I denna upplaga finns det inte uttryckt att några anpassningar ska 

göras till kön, i motsats till den tidigare analyserade kursplanen.  

2.2.2. Är kursplanen inkluderande avseende olika funktionsförmågor? 

I kursplanen finns det inga tydliga tecken på ett utgångsläge där man förutsätter att alla 

elever har samma psykiska och fysiska förmåga att delta i undervisningen. Tvärt om 

lämnas formuleringarna öppna och blir därmed möjliga att anpassa i kontext utifrån elevers 

olikheter (Hydén, Nilholm och Karlsson 2003). Den kompensatoriska lösningen som syftar 

att urskilja elevers svårigheter och diagnostisera dessa lyfts inte fram. Istället är 

kursplanens syfte och centrala innehåll mer orienterade mot det demokratiska 

deltagarperspektivet i det avseende att de låter sig anpassas efter den sammansättning av 

elever som ska undervisas (Haug 1998). Det centrala innehållet är anpassningsbart utifrån 

socialt sammanhang och är applicerbart oavsett funktionsvariationer eftersom det inte ger 

specifika anvisningar på vad som ska göras eller hur något ska göras inom ämnet. Detta 

gäller däremot inte de kunskapskrav som gäller för elever i slutet av årskurs 6. Där ges 

specifika anvisningar för fysiska och psykiska färdigheter som eleven ska visa för att få 

betyg i ämnet. Exempel på sådana anvisningar som är beroende av funktionsförmåga är att 

eleven ska ha förmåga att simma 200 meter och 50 meter av dessa på rygg, han/hon ska 

kunna samtala om fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer vid vatten (Skolverket 

2011:54). Formuleringar kring psykiska eller fysiska funktionsnedsättningar och 

funktionshinder finns ej uttryckta specifikt i kursplanen för idrott och hälsa till skillnad 
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från motsvarande del av LGR-69. Vad som å andra sidan är överordnat kursplanen är 

inledningskapitlet som behandlar skolans värdegrund och uppdrag. Där står följande att 

läsa. 

Hänsyn ska tas till elevers olika förutsättningar och behov. Det finns 

också olika vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever 

som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. 

Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla (Skolverket 

2011:8). 

 

Eftersom skolans värdegrund och uppdrag ska genomsyra all undervisning får den 

även antas gälla kunskapskraven. Detta skulle betyda att läraren ges frihet att 

utforma undervisningen på ett sätt som gör att varje individ klarar av att uppfylla 

kunskapskraven i slutet av årskurs 6. I detta citat återkommer ordet ska vilket inte 

lämnar utrymme för kompromiss eller förbiseende. Däremot lämnas 

formuleringarna ospecificerade kring hur läraren förväntas ta hänsyn, ta ansvar 

samt utforma undervisingen beroende på svårigheter.  

2.3. Skapande rörelse II - Gymnastik för mellanstadiets pojkar och 

flickor 

Materialet ger förslag på aktiviteter som kan göras under inomhuslektioner och riktar sig 

mot gymnastiklärare som undervisar elever i årskurs 4-6. Läromedlet presenterar totalt sex 

gymnastiskprogram för fem olika gruppindelningar: årskurs fyra i en blandklass, årskurs 

fem för pojkar respektive flickor samt årskurs sex för pojkar respektive flickor. I slutet av 

boken finns ett avsnitt som innehåller metodiska anvisningar för olika typer av 

kullerbyttor, handstående och hjulning. 

2.3.1. Är båda könen likvärdigt inkluderade i läromedlet från år 1971?  

I gymnastikläromedlets inledning framgår att författarna räknar med att flickor och pojkar 

undervisas tillsammans i årskurs fyra, medan de förväntas undervisas åtskiljda i årskurs 

fem och sex. Den, för tiden, aktuella kursplanen ger däremot inga riktlinjer för uppdelning 

av flickor och pojkar utan uttrycker tvärt om att de bör undervisas gemensamt 

(Skolöverstyrelsen 1969). Någon motivering eller förklaring till den uppdelningen som 

görs i läromedlet presenteras inte och möter heller inte Jerlinders (2010) definition av 

inkludering som framhåller att eleverna ska undervisas tillsammans oavsett kön. 

Övningarna i läromedlet är utformade för att eleverna i årskurs fyra ska arbeta med 

gemensamma aktiviteter medan de äldre eleverna ska undervisas genom stationsbundna 

övningar. Att elever i årskurs fem och sex ska arbeta i stationer motiveras med att ett 

sådant upplägg främjar både självständigt arbete och arbete i grupp. Det framgår däremot 

inte varför detta arbetssätt inte riktar sig mot årskurs fyra, inte heller förklaras varför 

eleverna i årskurs fyra förväntas ha gemensamma aktiviteter utan stationer. I avsnittet som 

riktar sig mot undervisning av årskurs fyra benämns deltagarna som ”barnen” medan de 
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äldre eleverna benämns som ”pojkar” och ”flickor” beroende på vilka elever avsnitten 

riktar sig mot. Det som är i huvudfokus i språket är framför allt aktiviteterna och hur dessa 

ska utföras. Personen som utför aktiviteten, dvs. pojken eller flickan, kommer sällan fram i 

texten men är däremot representerad i bilder i varje övning.  

 

Följande diagram presenterar resultatet av en innehållsanalys som visar antalet gånger 

flickor respektive pojkar förkommer på bild i varje avsnitt samt på läromedlets framsida 

och baksida.  

 

 
 

Diagram nummer 2 visar en sammanställning av läromedlets totala antal bilder på flickor 

och pojkar. 

 

Vad som är problematiskt med att räkna bilder på pojkar respektive flickor är att resultatet 

inte kan bli fullständigt objektivt. Det är betraktarens öga som avgör vilka av bilderna som 

representerar vilket kön. För att nå ett så objektivt resultat har jag utgått från avsnitten som 

uttryckligen riktar sig mot pojk- eller flickundervisning och dragit slutsatsen att de elever 

som visas på bilderna tillhör det kön som avsnittet avser att rikta som mot. När jag sedan 

räknat antalet flickor och pojkar i avsnittet för blandklassen har jag utgått från att pojkarna 

är de elever som ser likadana ut som bilderna i avsnitten riktade specifikt mot pojkar. 

Samma sak för flickorna.   
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Flicka till vänster och pojke till höger (Näsman, Nilsson och Lindén 1971:27,99) 

 

Resultatet av denna innehållsanalys visar ett övertag i bilder på pojkar (393) i jämförelse 

med antalet bilder på flickor (253) sett till det totala antalet i läromedlet. Procentuellt ger 

detta pojkarna 61 % av bildutrymmet medan flickorna får 39 %. Sett till endast 

blandklassen i årskurs fyra utgör pojkarna 85 % av bilderna medan flickorna utgör 22 %. 

Pojkarna är överrepresenterade flickorna och bekräftar i det avseendet den manliga normen 

inom idrotten (Grahn 2008). Detta kan tolkas som en ojämn framställning av könen och en 

icke-jämställd representation (Nordberg 2005). Med normkritisk pedagogik som verktyg är 

det relevant att ifrågasätta om läromedlet utmanar eller befäster stereotyper kopplade 

exempelvis till genus. Pojkarna är klädda i shorts och t-shirt och har kortklippt hår medan 

flickorna bär baddräkt och har långt hår. Enligt den normkritiska pedagogikens definition 

kan sådan framställning bidra till att befästa genus snarare än att utmana den (Kalonaityté 

2014).  

 

Utifrån Fagrells (2000) presentation av genusstereotypa och neutrala idrotter så 

förekommer endast dans och gymnastik i läromedlet. De båda formerna av idrott 

förekommer i avsnitten för blandklassen och för de åtskiljda pojk- och flickgrupperna. Det 

finns ingen betydande skillnad i representation av det ena eller det andra könet varken i 

bild eller i antal övningar: både pojkar och flickor förväntas utöva dans och gymnastik i 

lika stor utsträckning. Vid ett tillfälle beskrivs i läromedlet en övning för en av 

flickgrupperna där det föreslås att ”starka flickor” gör en mer fysiskt utmanande variant, 

medan ”övriga” gör en lättare variant (Näsmark, Nilsson och Lindén 1971:64). 

Utgångsläget att ”övriga” är normen och att ”starka flickor” är ett undantag kan 

representera de maktstrukturer samt föreställningar kring kön och genus som Grahn (2008) 

och Fagrell (2000) lyfter.  

2.3.2. Är läromedlet från år 1971 inkluderande avseende olika 

funktionsförmågor?  

Materialet möter några av de begrepp som fokuserat på variation i funktionsförmåga under 

teori- och forskningsavsnitten i denna uppsats. Det finns inga tecken på att en 

kompensatorisk lösning förespråkas, men däremot går det att urskilja inslag av det 

demokratiska deltagarperspektivet (Haug 1998). I inledningen förklaras att syftet med 

stationssystemet är att utveckla förmågan ”till självständigt arbete och samarbete i grupp” 
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(Näsmark, Nilsson och Lindén 1971:7). En variation av funktionsförmåga benämns som 

”disciplinproblem” och att detta går att undvika genom att låta eleverna vara fullt 

sysselsatta. Vad det är för typ av disciplinproblem eller hur de yttrar sig framkommer inte. 

Däremot slås det fast att organisationen av lektionerna är viktig för att förebygga 

problemen och nå full aktivitet. Om författarna med detta menar att planeringen av 

lektionen och den sociala situationen är avgörande för om något blir ett problem eller en 

möjlighet så går det att se en koppling till den inställning till olikhet som Hydén, Nilholm 

och Karlsson (2003) visar i sin artikel. Å andra sidan finns ingen formulering om att 

utgångsläget för undervisningen är att alla elever är olika och har olika behov, vilket 

artikelförfattarna anser. Istället visar det analyserade materialet på en bild som generellt 

kan tolkas som att alla elever ser likadana ut och klarar av samma typer av övningar. Det 

ges inga förslag på aktivitetsvariationer som skulle möta en fysisk eller psykisk olikhet 

från den ”norm” som visas upp i bild och text. Enligt den för tiden aktuella kursplanen i 

gymnastik bör särskild omvårdnad och uppmärksamhet ges till de elever som är ”psykiskt 

eller fysisk särpräglade”, vilket däremot inte återspeglas i läromedlet. Om det är ett resultat 

av att tanken om elevers olikhet är så självklar att det inte behöver nämnas eller om det 

beror på någon form av förbiseende av funktionsvariationer förblir en subjektiv 

tolkningsfråga.   

2.4. Tummen upp! Idrott och hälsa - kartläggning åk. 6 

Läromedlet riktar sig mot idrottslärare som undervisar elever i årskurs 4-6. Det är utformat 

för att vara ett stöd i bedömnings- och kartläggningsarbetet av varje elev och följer den 

aktuella läroplanenes struktur med syftesformulering, centralt innehåll och kunskapskrav. 

Materialet ger konkreta förslag på aktiviteter, innehåller matriser för kartläggning och 

bedömningsstöd samt ger förslag på framåtsyftande planering för varje kunskapsområde.     

2.4.1. Är båda könen likvärdigt inkluderade i läromedlet från år 2015? 

Materialet utgår från att pojkar och flickor undervisas tillsammans och detta är i enlighet 

med Jerlinders (2010) definition av inkludering. Följande diagram presenterar resultatet av 

en innehållsanalys som visar antalet gånger flickor respektive pojkar förkommer på bild i 

läromedlet.  
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Utifrån min tolkning finns 40 flickor och 30 pojkar representerade i bilder. Procentuellt får 

flickorna 57 % av bildutrymmet medan pojkarna får 43 %. Övertaget av antalet bilder på 

flickor visar ett icke-jämställt resultat, om än aningen mer jämställt i jämförelse med det 

tidigare läromedlet (Nordberg 2005). Genom hela materialet utövar pojkar (min tolkning) 

genusstereotypa aktiviteter som dans och genomgående finns ingen skillnad i vad pojkar 

och flickor tillåts eller förväntas göra (Fagrell 2000). Hela strukturen låter både kön och 

genus vara outtalade vilket lämnar värderingar osynliga och öppnar för den normkritiska 

pedagogiken (Kalonaityté 2014).  Språket är genomgående neutralt och låter varken det 

ena eller andra könet få mer plats genom att benämna deltagarna som ”eleverna”, ”eleven”, 

”han/hon”, ”han eller hon”, ”man” och ”kamrater”. Till följd av detta neutrala utgångsläge 

och genusneutrala förhållningssätt finns ingen form av maktstruktur eller 

normalitetsdiskurs att kommentera eller ifrågasätta. Det finns inga tecken på att den ena 

könet skulle vara överordnat det andra eller att utgångsläget är att det manliga utgör 

normen (Fagrell 2000 och Grahn 2008).  

2.4.2. Är läromedlet från år 2015 inkluderande avseende olika 

funktionsförmågor?  

Eftersom detta material utgår från, och till stor del behandlar samma formuleringar som, 

kursplanen för idrott och hälsa i LGR-11 så kan analysen som gäller styrdokumentet även 

appliceras på många ställen i detta avsnitt.  

 

Upplägget av aktiviteter och framåtsyftande planering lägger inte något märkbart fokus vid 

Haugs (1998) definition för den kompensatoriska lösningen, men visar desto större tecken 

på det demokratiska deltagarperspektivet. Aktiviteterna är anpassningsbara utifrån kontext 

och gruppsammansättning vilket gör att det lämnas utrymme för både lärare och elever att 

påverka utformningen. Däremot ges inga konkreta förslag på variationer som ger elever 

med någon form av funktionsnedsättning ett alternativ inom grundaktiviteten. Varken 

fysiska eller psykiska variationer går urskilja i texterna eller i bilderna, vilket gör att 

Jerlinders (2010) definition för inkludering beroende på funktionsförmåga blir osynlig. I 

majoriteten av övningarna krävs av eleverna att de har förmåga att använda hela kroppen i 

rörelse samt att de kan interagera med andra elever, vilket kan bidra till att en 

funktionsnedsättning blir ett funktionshinder under lektionerna (Skolverket 2015). I den 

framåtsyftande planeringen, som finns med efter varje aktivitetsavsnitt, ges idéer för hur 

läraren kan arbeta för att utveckla förmågorna hos de elever som inte uppnått målen genom 

grundaktiviteterna. Specifika svårigheter hos eleven pekas inte ut. Istället fokuseras de 

förmågor och mål som inte uppnåtts. Det uttrycks inte att det är eleven som ska anpassas 

till verksamheten (jämför med den kompensatoriska lösningen).  Inställningen är, tvärt om, 

att verksamheten ska anpassas efter elevernas behov och visar tecken på Haugs (1998) 

demokratiska deltagarperspektiv. Förhållningssättet överensstämmer med läroplanens 

anvisning att det finns olika vägar att nå målet och att undervisningen inte behöver se 

likadan ut för alla elever (Skolverket 2011:8).  
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Med blicken riktad mot det som Hydén, Nilholm och Karlsson (2003) skriver om elevers 

olikheter och möjligheter beroende av social kontext i sin artikel finns en del relevanta 

kopplingar att göra. Tanken om att svårigheter och möjligheter beror på sitt sammanhang 

går att urskilja i den framåtsyftande planeringen. De elever som av olika anledningar inte 

når målen genom grundaktiviteterna får nya chanser genom varianter av övningar som 

syftar att utveckla samma förmågor. Skillnaden ligger i de sammanhang i vilka förmågorna 

övas. I den framåtsyftande planeringen finns exempelvis förslag som innebär att 

svårighetsnivån eller tempot sjunker, att eleverna delas in i stora eller små grupper samt 

användning av sång och rytm. Förslag som särskilt kan tolkas som nödvändiga för elever 

med neuropsykiatriska variationer är exempelvis att läraren noggrant ska förbereda 

eleverna på vad som ska hända samt att regler justeras och anpassas (Qwist och Johansson 

2015:13).  
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3. Diskussion och slutsats 

Under denna rubrik kommer uppsatsens resultat diskuteras utifrån de teoretiska 

utgångspunkterna och den tidigare forskningen. Här kopplas även resultatavsnittets analys 

till syftet och frågeställningarna. Utifrån tidigare definierade begrepp diskuteras om 

inkluderingsgraden har ökat, samt vilka samband som går att finna mellan kursplan och 

läromedel. Läromedlen och kursplanerna bör förstås utifrån sin samtid och det samhälle 

som de skapats i. Kursplanen från 1969 och läromedlet från 1971 skapades bara några år 

efter att den gemensamma grundskolan med samundervisning officiellt infördes i Sverige. 

Denna tid låg inte långt ifrån en struktur där det på många håll var självklart att pojkar och 

flickor skulle delas upp i undervisningen (Nordström 1987). Det senare läromedlet och den 

idag aktuella läroplanen representerar istället en tid där samundervisningen är en 

självklarhet i samhället och sällan ifrågasätts. Resultatet bör förstås utifrån de teoretiska 

ingångar och den tidigare forskning som jag funnit relevant att presentera i denna uppsats. 

I en annan tid eller ur en annan människas perspektiv skulle resultatet förmodligen se 

annorlunda ut, vilket påverkar både validiteten och reliabiliteten av studien (Bell 2006). 

3.1. Kursplaner 

Har graden av inkludering i kursplanen för idrott och hälsa i årskurs 4-6 förändrats från 

1969 till 2011? Om en förändring har skett, hur ser den ut? 

 

Utifrån analysens resultat går det att se många likheter i kursplanernas inkludering av 

elever avseende kön och funktionsförmåga. Med utgångspunkt i de begrepp som använts 

som analysverktyg har graden av inkludering ökat något från LGR-69 till LGR-11. 

Inställningen till kön och genus är till synes oförändad och även om begreppen är osynliga 

i båda kursplanerna finns de med i respektive läroplan. Det går att urskilja en skillnad i 

fokus på jämställdhet. I jämförelse med 1969 års läroplan som hävdar att det bör råda 

jämställdhet mellan könen (Skolöverstyrelsen 1969:49–50), så är formuleringen förstärkt i 

2011 års upplaga med att utbildningen ska vara jämställd (Skolverket 2011:8). Avsnitten 

om jämställdhet och kön är i övrigt väldigt lika varandra i de båda läroplanerna, med den 

genomgående skillnaden där ordet ”bör” har bytts ut mot den mer definitiva anvisningen 

”ska”. Detta kan ses som att den senare upplagan lämnar mindre utrymme för tolkning i 

det avseendet. Den antydan till att undervisningen ska anpassas efter kön som går att finna 

i kursplanen i LGR-69 har ingen motsvarighet i LGR-11. Detta gör att den senare upplagan 

visar fler och tydligare tecken på inkludering.   

 

Graden av inkludering med fokus på variation av funktionsförmåga går att tolka utifrån de 

teoretiska perspektiven. Ett mönster som går att urskilja är att den tidigare kursplanen 

tydligt uttalar att särskild hänsyn ska tas till de elever som av psykiska och fysiska skäl har 

svårigheter i skolan. I den senare kursplanen läggs mindre tyngd vid elevens eventuella 
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svårigheter och språket fokuserar mer på verksamhetens anpassning. Utifrån denna 

tolkning motsvarar den tidigare kursplanen den kompensatoriska lösningen medan den 

senare upplagan riktas mer mot ett demokratiskt deltagarperspektiv. Detta skulle enligt 

Haug (1998) tyda på att graden av inkludering i kursplanen för idrott och hälsa har ökat 

från 1969 års upplaga till 2011 års motsvarighet. 

3.2. Läromedel 

Har graden av inkludering i läromedel i idrott och hälsa i årskurs 4-6 förändrats över tid? 

Om en förändring har skett, hur ser den ut? 

 

Utifrån de två analyserade läroböckerna går det att se tecken på att graden av inkludering 

är större i det material som skapats senare i tiden. En viktig skillnad mellan materialen är 

att den tidigare varianten förutsätter att pojkarna och flickorna undervisas åtskiljda i 

årskurs fem och sex. Detta går emot definitionen för inkludering som Jerlinder (2010) 

presenterar, till skillnad från det senare materialet som förespråkar samundervisning. Om 

man å andra sidan ser på detta utifrån tv-programmet Gympalärararen (SVT 2016) så lyfts 

där en problematik i att flickor och pojkar undervisas tillsammans idag. Flertalet flickor 

uttrycker att de inte känner delaktighet i lektionerna då de förväntas genomföra aktiviteter 

gemensamt med pojkarna, och att de istället skulle känna större rörelseglädje om de endast 

hade idrott i en flickgrupp. Detta exempel ger en indikation på hur teori och praktik inte 

alltid går hand i hand. Det kan finnas en nytta med att ha en bild av vad ett begrepp innebär 

i allmänhet, men utifrån individuella upplevelser och erfarenheter kan definitionen ibland 

behöva anpassas för att fungera. Det är inte möjligt att göra en fullständigt objektiv och 

allmän analys ur ett subjektivt inkluderingsperspektiv. Det som för en människa krävs för 

att känna sig inkluderad är nödvändigtvis inte detsamma för en annan människa, likt 

exemplet från tv-programmet. Ur ett individuellt perspektiv kan därför läromedlet från 

1969 vara mer inkluderande än materialet från 2015 medan teorierna i denna uppsats pekar 

på motsatsen. 

 

Innehållsanalysen av antalet bilder på pojkar och flickor i Tummen upp! (Qwist och 

Johansson 2015) ger ett vagare resultat i jämförelse med motsvarade diagram för 

läromedlet Gymnastik för mellanstadiets pojkar och flickor (Näsmark, Nilsson och Lindén 

1971). Innehållsanalysen av bilder i det tidigare materialet visar samma manliga norm som 

Grahns kvantitativa innehållsanalys (Grahn 2008:48–49). I en jämförelse är det senare 

resultatet mer jämställt än i det tidigare läromedlet (Nordberg 2005). I det tidigare 

materialet framgår det tydligt i texten vilka bilder som representerar pojkar och flickor, 

vilket inte är fallet i Tummen upp!-materialet. För att på ett så rättvist sätt som möjligt göra 

innehållsanalysen var utgångsläget detsamma som i avsnittet om läromedlet från 1971. De 

bilder på elever som utifrån det läromedlet skulle räknas till respektive kön gör det även i 

den senare sammanställningen. Denna tolkning av könstillhörighet kan vara felaktig och 

visa en förlegad könsstereotyp uppfattning. Ett sätt att tolka bildpresentationerna i det 

senare läromedlet är att författaren inte lägger någon vikt alls vid just kön. Detta gör att 

min tolkning och innehållsanalys kan bidra till att bekräfta stereotypa könsnormer genom 
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att vem som räknas till vilket kön varit beroende av exempelvis kläder och hår, medan 

författaren eventuellt syftat att anta en normkritisk pedagogik (Kalonaityté 2014). 

I resultatavsnittet uppmärksammades en avsaknad av aktivitetsanpassningar för elevers 

psykiska och fysiska olikheter i Gymnastik för mellanstadiets pojkar och flickor. I både 

bild och text visas elever med full förmåga att utföra rörelser med alla kroppsdelar.  Utifrån 

Jerlinders (2010) definition för inkludering visar läromedlet på ett exkluderande av elever 

med fysiska funktionsvariationer. Denna icke-existerande framställning av varierande 

funktionsförmågor i läromedel är i enlighet med den forskning som gjorts av Gustavsson 

och Nyberg (2005:25). Eventuella psykiska funktionsvariation ges heller inget utrymme 

och förstärker den exkluderande trenden. Samtidigt förmedlar författarna i materialets 

inledning att denna lärobok syftar att ge förslag på aktiviteter till inomhusgymnastiken. 

Även om materialet i sin helhet visar på brister i inkluderingen så behöver praktiken inte 

nödvändigtvis vara exkluderande. Läraren har alltid utrymme i sin profession att göra de 

anpassningar eller variationer som han eller hon finner nödvändiga. I lektionssituationer 

uppstår i allmänhet både förutsedda och oförutsedda händelser som kräver ett flexibelt 

förhållningssätt till den ursprungliga planen. I detta sammanhang kan det handla om 

flexibiliteten att anpassa teorin i läromedlet till den heterogena elevgrupp som förväntas 

utföra aktiviteterna. Bedömningen av materialet från 2015 är att det generellt möter elevers 

varierande funktionsförmåga men att det finns en avsaknad av förslag på anpassningar av 

verksamheten för att nå de elever som har någon form av fysisk funktionsnedsättning. I 

många övningar blir en nedsättning istället ett hinder för att kunna delta (Skolverket 2015). 

Förslagen som ges för att ge variation till övningarna kan däremot verka för att göra att 

psykiska variationer blir en möjlighet och inte en svårighet. För att förebygga eventuell 

förvirring och oro uppmuntras läraren att noggrant gå igenom vad som ska hända samt 

reglera regler och svårighetsgrad, vilket tyder på en inställning om att inkludera elever trots 

olikheter i förmåga (Qwist och Johansson 2015:13). Utifrån analysen har graden av 

inkludering i läromedlen ökat från produktionen av Gymnastik för mellanstadiets pojkar 

och flickor till Tummen upp!, även om skillnaderna inte är övertygande stora.  

 

3.3. Samband mellan kursplan och läromedel 

Hur ser sambandet ut mellan kursplan och läromedel för de båda tidsperioderna? 

 

I LGR-69 står det att flickor och pojkar bör undervisas gemensamt och ha samma 

förutsättningar att utvecklas (Skolöverstyrelsen 1969). Läromedlet som producerats under 

denna läroplans aktuella tid föreslår att pojkar och flickor undervisas åtskiljda och möter 

därför inte denna anvisning för likvärdig inkludering av båda könen (Jerlinder 2010). I 

kursplanen för gymnastik menas dock att undervisningen ska anpassas efter ålder och kön, 

vilket lämnar tolkningsutrymme för den lärare som har i uppgift att omsätta både läroplan 

och läromedel i praktik. Det finns inte något samband mellan kursplanens anvisningar för 

samundervisning och läromedlets pojk- och flickgrupper. På samma gång går det inte att 
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frånkomma det faktum att formuleringen om att undervisningen bör anpassas till kön också 

kan tolkas som att pojk- och flickgrupper är nödvändiga för att göra en anpassning. Genom 

en sådan tolkning skulle könsuppdelningen visa på ett samband mellan kursplan och 

läromedel. Vidare betonar läroplanens avsnitt om könsroller att stereotypa förväntningar 

kopplade till könstillhörighet ska ifrågasättas och motarbetas. Denna idé om en normkritisk 

pedagogik (Kalonaityté 2014) återspeglas inte i lärobokens bildrepresentation då pojkar 

och flickor framträder med traditionella attribut genom kläder och frisyrer. I övrigt görs 

ingen större skillnad på vilka aktiviteter eller övningar som pojkar och flickor förväntas 

göra i läroboken. Det går inte att se några tecken på att Fagrells (2010)  genusstereotypa 

och neutrala idrotter riktas mer eller mindre mot det ena eller andra könet. Detta är i 

enlighet med läroplanens anvisningar för en jämställd undervisning.  

 

Ur ett intersektionellt perspektiv ställs de sociala positionerna av könstillhörighet och 

funktionsförmåga bredvid varandra i detta sammanhang. Utifrån begreppets definition 

skulle utgångsläget i maktrelationerna göra att en flicka är underordnad en pojke. Sannolikt 

skulle en elev med en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning vara underordnad en elev 

som inte har en funktionsnedsättning (Ahrne 2010). En elev med kombinationen av de 

sociala underordnade positionerna skulle per definition sjunka lägre i maktordningen i 

jämförelse med om eleven endast besatt en av positionerna. I sammanhanget för uppsatsen 

är det av den anledningen relevant att lyfta diskussionen kring hur inkluderande kursplanen 

och läromedlen skulle vara för exempelvis en flicka med en neuropsykiatrisk diagnos. Det 

intersektionella utgångsläget skulle vara att en pojke utan diagnostiserade 

funktionsvariationer utgör en kontrast i maktpositionen. Utifrån både köns- och 

funktionsförmågeaspekten är inkluderingsgraden i LGR-11 högre i jämförelse med LGR-

69. Samma sak gäller läromedlen: det senare producerade läromedlet är i högre grad 

inkluderande i jämförelse med det tidigare materialet. Detta kan betyda att det 

intersektionella perspektivet följer samma trend och att kombinationen av två traditionellt 

underordnade sociala maktpositioner skulle ge en elev större chans att påverka situationen 

idag i jämförelse med tidigare (Ahrne 2010).   

 

Urvalet i denna studie omfattar endast ett läromedel från varje tidsperiod och kan därför 

inte säga något om den generella graden av inkludering i läromedel för idrott och hälsa. I 

undersökningen framgår det inte om och till vilken grad dessa läromedel har använts i 

praktiken ute i verksamheten. Denna analys kan inte säga någonting om 

idrottsundervisingen i verkligheten, eftersom blicken riktats mot texter och dess innehåll. 

Som tidigare nämnts krävs andra metoder för att ta reda på hur det analyserade materialet 

har använts och bidragit till, eller försvårat, inkludering.  Det går heller inte att frånkomma 

det faktum att teorierna och analysingångarna är utvalda utifrån min uppfattning om vad 

som är relevant, vilket gör att valen av begrepp och teori kan variera beroende på vem som 

skriver och i vilket syfte. 
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4. Källförteckning 

Nedan följer en källförteckning indelad i två underrubriker. Under den första av dessa 
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