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Sammanfattning: Mitt syfte med denna undersökning var att titta närmare på hur 
kurslitteraturen i kursen idrott och hälsa med didaktisk inriktning A 30hp ser ut ifrån ett 
genusperspektiv. Jag valde att titta närmare både på text och bild och har räknat förekomsten 
av pojkar respektive flickor på bilder men även undersökt hur texten är utformad. Mitt resultat 
visade att pojkar normaliseras och lyfts fram i texten medan flickor får utföra aktiviteter som 
anses typiska för dem. Min slutsats är att även om böckerna är relativt nyskrivna så är bilden 
av flickor och pojkar i litteraturen gammeldags och onyanserad.  
 
Nyckelord: Genus, Idrott, Läromedelsanalys,Textanalys 
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1 INLEDNING 
Under den andra terminen av utbildningen läste jag Idrott och hälsa med didaktisk inriktning 
A 30 hp och jag kommer så väl ihåg kursstarten då kursansvariga påpekade att denna 
inriktning inte var som andra inriktningar på lärarutbildningen då här gick fler män än 
kvinnor. Att just detta togs upp kändes för mig olustigt, jag hade inte funderat över det faktum 
att på de andra inriktningarna läste endast kvinnliga eller väldigt få manliga studenter. Efter 
detta kom jag att intressera mig för denna typ av situationer. Genus och jämställdhet blev 
något jag fann intresse i och det kändes självklart att skriva mitt examensarbete i ämnet. 
 
Till grund för examensarbetet ligger en mycket kort förstudie i form av en fältstudie, i vilken 
jag tillsammans med en kurskamrat undersökt hur många flickor respektive pojkar som fanns 
avbildade i två böcker. Dessa böcker var kurslitteratur under den senare delen av kursen idrott 
och hälsa med didaktisk inriktning. Det vi fann då i denna mycket begränsade fältstudie var 
att pojkar var klart överrepresenterade bland de barn som fanns avbildade. Pojkarna var även 
de som var ”starkast”, ”snabbast” samt ”modigast” och de representerade även sådana 
aktiviteter som anses vara ”manliga”. För flickor var det oftast tvärt om, de höll sig i 
bakgrunden eller utförde sådant som kan tolkas som typiskt kvinnligt. Det fanns ett intresse 
kvar hos mig även efter undersökningen att på riktigt få sätta mig in i ämnet och få undersöka 
mer material på djupet. På detta sätt har examensarbetet växt fram. 
 
Helena Sandberg, medie- och kommunikationsforskare vid Lunds universitet menar att om vi 
läser en sak tillräckligt många gånger kommer vi till slut att tro på detta. Hon menar vidare att 
det blir en sorts sanning, det som står skrivet, utan att vi egentligen reflekterar i huruvida det 
är sant eller ej (Sandberg, 2010). Frågan är då hur, ur ett genusperspektiv, den litteraturen ser 
ut som blivande lärare i idrott och hälsa använder sig av under utbildningen? Läser 
studenterna detta som den enda sanningen? Vad är det då för sanning  som presenteras dem? 
Det är den fråga som jag har för avsikt att undersöka närmare i detta arbete. Frågan är viktigt 
då framtidens lärare formas under sin utbildning genom dels samtal med kurskamrater och 
lärare men även av den litteratur som presenteras dem.  
 
Högskolan i Gävle har som mål i sin jämställdhetspolicy att granska kurslitteratur samt 
kursinnehåll ur ett genusperspektiv för att på så sätt främja jämställdhet. Detta är något som 
enligt Högskolan i Gävle bidrar till en god kvalitet till all verksamhet (Högskolan i Gävle 
2010).          
 
Enligt World Economic Forum (WEF) så innehar Sverige en topplacering gällande ett 
jämställt samhälle vilket baseras på fyra undergrupper – ekonomi, hälsa, politik samt 
utbildning. Dessa fyra grupper slås samman och på så sätt får varje land en placering på 
skalan. Värt att nämna är dock att om man ser på varje grupp för sig ligger Sverige på en 27:e 
plats gällande utbildning. I läroplanen för den obligatoriska skolan (Lpo -94) står: 
 

”Skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. 
Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan och de krav och 
förväntningar som ställs på dem bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är 
kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. 
Den skall ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla förmåga och intressen 
oberoende av könstillhörighet”. 
 
 

I läroplan för grundskolan 2011 (lgr -11) finns lydelsen kvar.  
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1 Bakgrund  / Litteraturgenomgång    
 
1.1 Begreppet genus 
Maria Hedlin ger i Lilla Genushäftet en överblick av vad  genus och jämställdhet är och 
presenterar forskning kring detta. Ett sätt att se på begreppet genus presenterar Hedlin på 
följande sätt: ”[…] när man talar om genus syftar man emellertid på de föreställningar vi har 
om män/manligt och kvinnor/kvinnligt. Dessa föreställningar får konsekvenser och leder till 
en särskild könsordning, en genusstruktur”(Hedlin 2004 s.4).  Moira Von Wright har en 
liknande syn på  genus  och presenterar begreppet på följande sätt” Genus är den term som 
syftar till den sociala konstruktionen av kön” (Von Wright 1998, sid.18). Båda dessa personer 
påvisar att genus hör samman med sociala konstruktioner och skall alltså inte ses som 
detsamma som den biologiska förklaringen av kön. 
 
Någon som dock ifrågasatt detta på senare tid är Karin Due (2009) i sin studie Fysik, lärande 
samtal och genus - En studie av gymnasieelevers gruppdiskussioner i fysik. Hon menar att det 
är problematiskt att helt skilja det biologiska och det sociala åt, detta på grund av att de, enligt 
Due, är sammanflätade på flera plan. Hon menar att det sociala och det biologiska möts på  
många sätt till exempel genom träning och plastikkirurgi. Due påpekar att begreppet genus 
inte bör knytas så hårt till skillnader mellan män och kvinnor utan att fokus istället bör ligga 
på de sociala relationerna och hur genus verkar och görs där (Due 2009, s.59). 
 
1.2 Begreppet jämställdhet 
Nationalencyklopedin  ger följande förklaring till ordet jämställdhet: ”förhållandet att olika 
personer har samma möjligheter och rättigheter, särskilt i fråga om kvinnor i relation till män” 
(Nationalencyklopedin, 2010). Även diskrimineringsombudsmannen menar att begreppet 
jämställdhet handlar om att män och kvinnor har samma rättigheter, möjligheter och 
skyldigheter(diskrimineringsombudsmannen, 2010).  Hedlin (2004) menar att jämställdhet har 
många dimensioner och berör livets alla områden, jämställdhet handlar om demokrati och hör 
ihop med makt.   
 
1.3 Genus i kurslitteratur 
I Moira Von Wright´s bok (Von Wright,1999)  När kan man tala om jämställdhet i 
fysikläromedel? – Genus och text presenterar författaren en undersökning som baserar sig på 
fysikläromedel och hur dessa texter ser ut från genusperspektivet. Von Wright kommer i 
denna publikation fram till att läromedlen utesluter kvinnliga perspektiv och på detta sätt 
bidrar till att reproducera orättvisor som  man har försökt arbetat bort en längre tid. 
 
Karin Grahn presenterar i sin avhandling (Grahn, 2008)  Flickor och pojkar i idrottens 
läromedel – konstruktion av genus i ungdomstränarutbildningen en forskning som visar, 
precis som Von Wright, att kvinnor är uteslutna då deras roll blir undanskymd mannens. 
Grahn visar på detta på ett väldigt tydligt sätt genom att använda sig av Yvonne Hirdmans 
(2001 i Grahn 2008)) teori för att förklara hur kvinnor och män förhåller sig till varandra. 
Materialet som använts i Grahns avhandling är ett så kallat SISU material (svensk idrotts 
studie- och utbildningsorganisation) och riktar sig till blivande ungdomstränare.   
 
1.4 Läromedelsgranskning 
Britt-Marie Berge och Göran Widding har granskat kurslitteratur ur ett genusperspektiv på 
uppdrag av regeringen och presenterar detta i  I Enlighet med skolans värdegrund (Berge & 
Widding, 2006).  Granskningen omfattar 24 läroböcker i ämnen som är obligatoriska både i 
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grundskolans senare del (årskurs 7-9) samt på gymnasieprogrammen då som så kallad A-kurs. 
Granskningen kom att omfatta fyra ämnen: biologi/naturkunskap, historia, religionskunskap 
samt samhällskunskap. De utvalda läromedlen har även granskats från fler perspektiv än 
genus så som religion, HBT, etisk tillhörighet. I sin analys menar de att  ”I den 
ämnesövergripande analysen fastställer Berge och Widding att huvudtendensen är att pojkar 
och män är överrepresenterade”(s. 31). Vidare menar de att ”De till synes könsneutrala 
begreppen får huvudsakligen en manlig norm, vilket gör det svårare för flickor att känna 
delaktighet i kunskapsområdena” (s. 31) 
 
1.5 Idrottsforskning med fokus på genus 
I Eva Olofssons avhandling Har kvinnor en sportslig chans? Den svenska idrottsrörelsen och 
kvinnorna under 1900- talet ger författaren en bild av hur villkoren för kvinnors deltagande i 
idrotten ser och har sett ut under 1900-talet. Ett fokus som Olofsson haft är om detta 
eventuella deltagande har varit kvalitativt eller ej.Med kvalitativt kan menas om kvinnors 
idrottande igentligen har någon mening. Hon menar att så inte är fallet då ”Männens makt och 
kontroll över kvinnorna i idrottsrörelsen är i det närmaste total. Få, om ens någon, samhällelig 
institution kan uppvisa en sådan mansdominans och därmed brist på kvinnors inflytande”(s. 
195). Olofsson menar vidare att kvinnors prestationer värderas lägre eftersom värdet i idrott 
finns i hur långt man kan kasta eller hur fort man kan springa något som kvinnor aldrig 
kommer att kunna göra lika bra som män på grund av skillnaden i de fysiska förutsättningarna 
(s. 195). 
 
 I Sports and gender – empowering girls and women  menar författarna att “gender 
stereotypes can be restrictive and harmful to men and women because they discourage 
individuals from expressing who they really are, which can prevent them from realizing their 
full human potental.” Vidare menar de även att sport kan användas som ett redskap för att 
bryta just dessa stereotypa könsroller genom att låta flickor/kvinnor utöva de sporter som är 
förknippade med pojkar/män. De kvinnor som då bryter mönstrer kan skapa förutsättningar 
för andra genom att visa på att sport är något som är lika mycket för båda könen. Detta skulle 
då leda till ett mer jämställt samhälle.   
 
1.6 Frågeställningar 
I min undersökning önskar jag svara på följande frågeställningar: 
 

1. Hur gestaltas flickor respektive pojkar i kurslitteraturen avsedd för blivande idrott och 
hälsa lärare vid Högskolan i Gävle? 

2. Hur ser fördelningen av bildutrymme ut mellan pojkar och flickor?  
  
 

2 METOD 

2.1 Urval 
Denna undersökning är dels en kvantitativ undersökning men även en kvalitativ där jag 
undersökt fyra kursböcker närmare vad gäller hur mycket plats flickor samt pojkar får dels i 
texten men även i bildutrymme. Ett urval av bilder kommer även att presenteras där jag 
närmare går in på vad som utspelar sig på bilderna. Dessa bilder har valts ut genom att de 
väckt mitt intresse.Att de väckt intresse beror på att de antingen visar på en skev och 
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onyanserad bild av flickor samt pojkar eller att de visar på en mer nyanserad bild av hur de 
båda könen kan avbildas.. De böcker jag valt att använda mig av i arbetet är: 
 

• Att (lära sig) vara lärare i idrott och hälsa av Claes Annerstedt, 209 sidor 
• Motorik, lek och lärande av Greta Langlo Jagtöien, Kolbjörn Hansen, Claes     

Annerstedt, 246 sidor 
• Rörelse och idrott av Åke Huitfeldt, Mike Bergström, Conny Tärnklev, Susanne 

Huitfeldt, Åsa Ågren, 290 sidor. 
• Idrottens träningslära redaktörer Claes Annerstedt, Asbjörn Gjerset, 466 sidor. 
   

Totalt är dessa böcker på 1211 sidor inklusive fram och baksida samt referenslista. Jag har 
valt att inkludera omslagssidorna eftersom de ofta ger ett första intryck av en bok. 
Referenslistan ligger inte till grund för denna undersökning och den analyserade mängden 
uppgår därför till 1189 sidor.   

2.2 Forskningsetiska principer 
I min undersökning kommer jag inte i kontakt med människor som kanske många andra gör i 
och med intervjustudier eller enkätstudie. Det finns dock en person som varit med för att 
dubbelkoda mina bilder för bildanalys och denna person förblir anonym i undersökningen. I 
min granskning av läromedel så blir inte de forskningsetiska  principer som gäller forskning 
på männsikor relevanta. Detta eftersom jag studerat läromedel och på så sätt inte kommer i 
kontakt med männsikor.  

 
Göran Wallen (1996) påpekar i Vetenskapsteori och forskningsmetodik att det är en självklar 
etisk aspekt att inte fuska med materialet som blir insamlat för att gynna sin egen forskning. 
Detta är något jag tagit till mig och på ett så noga sätt som möjligt mäta data (s. 132).  Även 
forskningsrådet trycker på att forskare har ett ansvar ”Forskare måste alltid vara hederliga 
med sina resultat. En forskare får aldrig förvränga, förfalska, vilseleda eller 
plagiera”(forskningsrådet, 2010). Att ge en så bra bild av sitt insamlade material så att läsaren 
själv kan bilda sig en uppfattning om resultatet och dra egna slutsatser är något jag strävar 
efter i detta arbete. 

2.3 Datainsamlingsmetoder 
Detta examensarbete vilar på en hermeneutiks grund då jag valt att analysera bilder och 
text. ”Hermeneutik kan fritt översättas med tolkningslära och har som ett av sina ursprung 
teorier om bibel- och annan texttolkning” (Wallén, 1996 s.33). Hermeneutik är ett brett 
forskningsbegrepp och kan användas på allt från att tolka konst till att just förstå bibelns 
texter, det handlar alltså om både bild- och textanalys.     
 
Gert Z Nordström menar att det är viktigt att ställa frågor till bilderna som skall analyseras (s. 
130). Jag har i detta avseende använt några enkla frågor till bilderna för att få svar på min 
fråga - är personen på bilden man eller kvinna? 
För att ta reda på detta har jag alltså frågat mig själv : 
Har personen några typiska könsrelaterade drag? Så som långt hår, muskulös figur, bröst, 
feminint respektive maskulint uttryck, hur står personen, vad har personen för kläder?  En 
medvetenhet hos mig finns att båda könen kan ha långt hår samt bära exempelvis baddräckt. 
Att vara muskulös är heller inget som är förbehållet vare sig män eller kvinnor.  Jag har 
ändock valt att med hjälp av dessa drag könsbestämma bilder då jag förutsätter att 
bildillustratören/författaren inte medvetet gått in för att förvränga kvinnors samt mäns 
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utseende. Vore detta ett självändamål kunde illustrationerna bestått av så kallade 
streckgubbar.  

 
Vissa bilder i litteraturen blev extra uppmärksammade och de är intressanta att ta upp till 
diskussion. Det kan vara bilder som antingen visar på en skev och stereotypisk bild av 
kvinnor samt män eller bilder som visar ett mer nyanserat synsätt kring vad pojkar och flickor  
utövar för aktiviteter. Dessa kommer jag att redovisa mer i resultat- och diskussionsavsnitten. 
De mer nyanserade bilderna kan handla om att det finns både pojkar och flickor avbildade 
tillsammans som utför någon aktivitet. Det kan även vara flickor som utför något som anses 
manligt och tvärtom, pojkar som utför något som anses kvinnligt. De stereotypa bilderna i 
böckerna har varit när flickor lyfts fram som de som åker konståkning, dansar samt hoppar 
hopprep. Pojkar har istället gestaltats som hockeyspelare, bollsportsutövare samt tyngdlyftare. 
Det är sedan när dessa exempel blir för många och det blir en slagsida där flickor respektive 
pojkar framställs på ett ensidigt och onyanserat sätt som det bör problematiseras. Självklar ska 
pojkar avbildas som hockeyspelare och flickor som dansare men det bör finnas en balans i det 
hela så bilderna inte riskerar att bli just stereotypiska och onyanserade. 
 
Jag är väl medveten om att det finns så kallade non genderpersoner som ser sig själva som 
varken män eller kvinnor utan bara människor. Dessa ser jag dock inte finnas representerade i 
de analyserade bilderna som allt som oftast visar barn i lek eller unga/vuxna i färd med att 
utföra diverse idrottsliga övningar. Det finns i bilderna personer som är svåra att avgöra om 
de är män eller kvinnor men de håller sig oftast i bakgrunden och är väldigt enkelt ritade, de 
har oftast inte en huvudroll utan en biroll.   
 
I min textanalys finns dels en kvantitativ del som innebär att jag räknat hur ofta könsspecifika 
ord förekommer. Den andra delen av analysen är kvalitativ och innebär att jag tittat närmare 
på hur flickor samt pojkar framställs i texten, vad skrivs om dem? Jag har även analyserat hur 
bildtexten är utformad. Goda exempel på hur texten är utformad kan vara när den är 
könsneutral så att läsaren kan identifiera sig med vad som skrivs. Det kan även vara att 
använda namn som både män och kvinnor bär så som Kim. Mindre goda exempel på texter 
kan vara när flickor beskrivs som svagare och mindre kapabla till lek och idrott än vad pojkar 
är. Det kan även vara när det förutsätts att flickor tycker om en viss aktivitet och pojkar en 
annan.  

2.4 Procedur och metod  
Alla böcker utom Att (lära sig) vara lärare i idrott och hälsa innehåller bilder och/eller 
teckningar. Nyss nämnda bok har endast en bild på dess framsida som sträcker sig över till 
bokens baksida. I min granskning har fokus legat på en bok i taget och till att börja med 
genomförde jag min bildanalys genom att fråga mig om det var en man eller kvinna på bilden. 
Jag använde mig då av mina hjälpfrågor som jag presenterat ovanför. Vissa bilder var lättare 
än andra och det tog olika lång tid kring varje bild på grund av detta. Det har varit viktigt för 
mig att använda mig av en kontrollperson för att kontrollera om denne kategoriserade bilderna 
på samma eller annat sätt. . Totalt valdes 15 bilder för som min testperson fick kategorisera, 
både sådana bilder som jag själv tyckte var enkla av koda samt sådana som jag fann svårare. 
Testpersonen och jag själv tyckte lika i de samtliga 15 bilderna. Denna dubbelkodning 
använder sig även Grahn (s. 65) av för att säkerställa sitt material. 
 
För att få en så bra överblick som möjligt använde jag mig av ett formulär (se bilaga) både till 
bildanalysen och textanalysen som jag skapat med olika kategorier. I bildanalysen fick varje 
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bild bli ett streck under den kategorin jag ansåg att de tillhörde, med tanke på mina 
hjälpfrågor till texten. De kategorier jag valde att använda mig av för bilderna var: 

• Bild enbart på flicka/flickor 
• Bild enbart på pojke/pojkar 
• Bild på både flicka/flickor och pojke/pojkar 
• Bild där ingen individ går att könsmärka 
• Kvinnliga lärare/tränare 
• Manliga lärare/tränare 

Med flicka/flickor menas även kvinnor i alla åldrar, detsamma gäller för kategorin 
pojke/pojkar. Med kategorin både flicka och pojke avser jag bilder där det förekommer både 
pojkar och flickor i alla åldrar. Det kan även vara en lärare, ex manlig, med en flicka eller 
tvärtom. Bild där ingen individ går att könsmärka är bilder som kan vara ritade mycket 
övergripande. I denna kategori valde jag att sätta bilder där jag inte kunde könsmärka någon 
individ på bilden. Alltså om det gått att könsmärka en av fem individer har bilden hamnat 
under bild på enbart flicka respektive bild på enbart pojke. Kategorin kvinnliga lärare 
respektive manliga lärare är sådana där läsaren verkligen ser att det rör sig om en 
instruktör/lärare av specifikt kön. Detta kan vara i bilder med barn eller då de förekommer 
ensamma. Om dessa förekommer på bilder med barn och barnen är alla av samma kön och 
läraren av de motsatta har bilden först hamnat i bild på både flicka och pojke och sedan har 
jag gjort ett streck för att markera manlig eller kvinnlig lärare.Vidare har jag även granskat 
bildens innehåll och vad personerna gör. Vem gör vad? Är det något som anses typiskt 
manligt respektive kvinnligt? De bilder som passar in i dessa kategorier har sedan analyserats 
vidare och finns med i texten under respektive bok. 
Textanalysen har även den ett formulär för att underlätta arbetet, där finns kategorierna: 

• Han/honom/manliga namn/hans och liknande 
• Hon/henne/kvinnliga namn/hennes och liknande 
• Manliga leknamn 
• Kvinnliga leknamn 

På samma sätt som bilderna lästes texten igenom samtidigt som jag använde en 
överstrykningspenna för att markera alla ord/uttryck som har manliga attribut samt  en annan 
för de kvinnliga. På detta sätt blev det enkelt att efter avslutad läsning gå igenom boken och 
föra över resultatet till formuläret för sammanställning av data. De neutrala orden så som 
idrottare, eleven samt liknande lämnade jag åt texten då det inte var detta jag sökte efter. 
 
Bergström och Borén (2005) menar att om en text analyseras utan att ha någon 
samhällsförankring är det en analys utan intresse, alltså är en bra frågeställning a och o i 
arbetet. Vidare menar de att de verktyg som finns för textanalys visserligen är bra men att 
forskaren själv måste finna de som passar denne. När jag gjort min textanalys så har jag ställt 
frågot löpande till texten, detta med hjälp av en mall jag själv skapat och där jag fört in 
resultat (se bilaga). Jag vill påstå att mina frågeställningar är viktiga för samhället då jag vill 
belysa hur flickor samt pojkar framställs i kurslitteratur för blivande lärare.  
 
 
 
  

 
 
 Bild 1. Överblick över hur arbetet gått till. 

Sammanställning Textanalys Bildanalys 
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3 RESULTAT   

3.1 Att (lära sig) vara lärare i idrott och hälsa 
Att (lära sig) vara lärare i idrott och hälsa är skriven av Annerstedt och omfattar 209 sidor 
exklusive omslagssidor, fördelat på nio kapitel. Boken vänder sig till blivande idrott och 
hälsolärare och den ”behandlar processen att bli lärare i skolämnet idrott och hälsa” 
(Annerstedt 2007). Denna lärobok är den enda av de fyra jag undersökt som inte har några 
illustrationer förutom den som pryder omslaget. Där finns en flicka som står redo för att spela 
tennis. Hon är avbildad i siluett i vitt mot en röd bakgrund. 
 
Texten innehåller 92 manliga attribut och hälften så många kvinnliga, 46 stycken. En 
anledning till att det är dubbelt så många manliga attribut som kvinnliga beror till stor del på 
att författaren oftare refererar till manliga författare än kvinnliga.  
 

”Slutligen diskuterar Peitersen (ibid.) de inlärningsformer som han 
menar kan urskiljas och som står som motsatser till varandra. De finns 
enligt honom följande sätt att få igång undervisningsprocessen på 
nämligen…” (Egen kursivering) (Annerstedt 2007 sid. 122). 

 
Exemplet ovan, som är ett av många liknande, visar på hur honom och han förekommer på 
grund av att författaren valt att referera till en manlig kollega. Självklart är referenser viktiga 
för en lärobok, utan dessa förlorar den sin trovärdighet. 
 

                             
Diagrammet visar fördelningen av manliga respektive kvinnliga attribut. 

 
När författaren talar om utövare/elever nämns med få undantag alltid båda könen. Ett exempel 
på detta är: 

Eleven reagerar ofta i förhållande till vilka förväntningar han/hon tror att 
läraren har och givetvis på vilka krav som ställs (Annerstedt 2007 sid. 143). 

 
Just detta är något som även Grahn (2008) uppmärksammar och menar att det är viktigt att för 
att han/hon skall vara neutralt skall dessa gå att byta ut mot exempelvis simmaren (sid. 59). 
 

3.2 Motorik, lek och lärande 
Motorik, lek och lärande är skriven av Langlo Jagtöien, Hansen, Annerstedt och är på 246 
sidor inklusive omslagssidorna. I sitt ursprung är den skriven på norska men bearbetad till 
svenska av Annerstedt samt att han har bidragit med sin kunskap främst till kapitel 1-3. 
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Motorik, lek och lärande är fördelad på 9 kapitel och behandlar bland annat barn i utveckling, 
psykisk utveckling samt det lekande barnet.  
 
Texten innehåller 172 kvinnliga attribut och 231 stycken manliga, alltså 59 fler manliga än 
kvinnliga. När det gäller så kallade ”leknamn” (följa John, alla gubbar ut, Fia med knuff och 
liknande) finns det två stycken som kan beskrivas som kvinnliga och en som faller i kategorin 
manligt. 
 
Ett exempel ur boken: en lek för att skapa tillit beskrivs på följande sätt: 
 

”[...]en i mitten, en bakom ryggen på den i mitten med ansiktet vänt mot 
mittenmannen, en framför mittenmannen, med ryggen eller sidan mot mittmannen. 
Mittmannen ”faller” bakåt, den som står bakom tar emot med händer och armar – 
tänk på god fotställning – och skjuter mittmannen försiktigt framåt, så att han 
faller försiktigt. Den som står framför mittmannen, tar emot den som ”faller”, med 
ryggen eller sidan, böjer sig litet nedåt eller framåt och skjuter sedan mittmannen 
upp och tillbaka igen..”(s.229-230 Egen kursivering). 

 
Till denna lekförklaring finns en bild som visar tre barn i färd med att utföra leken. Bilden är 
väldigt enkelt ritad men det går trots detta att urskilja att det är två pojkar och en flicka som 
deltager i leken. Flickan är den som tar emot pojken som skall bli förflyttad mellan de två. På 
de bilder där det endast är flickor tenderar de att utföra aktiviteter som generellt kopplas till 
flickor så som gymnastik, hoppa twist samt dansa. Jag hittar inga bilder där enbart flickor 
utför aktiviteter som oftast kopplas till pojkar så som bollsporter. Detsamma gäller för de 
bilder där det endast förekommer pojkar där dessa oftast är i färd med att kasta samt spela 
bollsporter. På de bilder där båda könen finns är det oftast skolgårdsaktiviteter som 
förekommer eller aktiviter som denna där det handlar om att bygga tillit, skapa relationer 
mellan elever.  
 
I boken finns det 11 bilder på enbart kvinnor och 23 bilder på enbart män. Det finns 41 bilder 
på både män/pojkar och kvinnor/flickor. På grund av att bilderna ofta är enkelt ritade blir 
vissa av dem svåra att tyda i frågan om de är män eller kvinnor. Totalt finner jag 7 bilder där 
jag inte kan avgöra vad personen har för kön. I min undersökning har jag även tittat närmare 
på hur många manliga respektive kvinnliga instruktörer/idrottslärare det finns på bild. I 
motorik, lek och lärande finner jag två kvinnliga och en manlig.  
 
Enligt Statiska centralbyrån examinerades 79,7% kvinnor samt 20,3% män från 
lärarutbildningarna på grund eller avancerad nivå läsåret 2010/11 (Statistiska centralbyrån). 
Men detta i beaktning så avspeglas verkligheten på ett bra sätt i just denna bok.   
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Diagrammet visar fördelningen av bildutrymme i antal bilder.  
 

På sidan 120 beskriver texten utvecklingen för barn när de är mellan 6-10 år. Bland annat att 
det är viktigt med väl utvecklade grundläggande rörelser och kroppsmedvetenhet. Detta 
illustreras med tre pojkar som spelar någon form av bollspel (troligen handboll). Ingen flicka 
finns alltså med på denna bild som innehåller tre barn. Bildtexten lyder på följande sätt ” Per 
vet var bollen är, samtidigt som han ser hur de andra spelarna är placerade”(s.120). 
 
Kapitel tre behandlar motorisk utveckling och inlärning och då tas bland annat reflexer upp  
men också mognadsbestämda rörelser. För att illustrera sträckreflexerna finns en bild på en 
pojke i färd med att kasta en boll. Bildtexten lyder som följer: ”Sträckreflexerna sätter hög 
fart på bollen.” För att illustrera de mognadsbestämda rörelsevanorna finns en flicka som 
dansar balett med gymnastikdräkt på sig. Bildtexten lyder:”Blicken styr rörelsen”(s.84-85). I 
bildtexten till pojkens bild finns en värdering som inte finns på samma sätt som i bilden med 
flickan. Det är ingen sanning att sträckreflexerna automatiskt sätter just hög fart på bollen.   
 
 
 

3.3 Rörelse och idrott 
Rörelse och idrott är skriven av – Huitfeldt, Bergström, Tärnklev, Huitfeldt samt Ågren. 
Boken kan ses som en ren metodbok då den innehåller tips på övningar för just rörelse och 
idrott. Boken innehåller 291 sidor inklusive omslagssidor. 
 
I boken finns totalt 58 bilder inklusive omslagssidor. Av dessa är 41 stycken på både pojkar 
och flickor. Av bilderna är det 9 stycken föreställande flickor och 8 stycken föreställande 
pojkar. I boken finns 13 lärare/tränare avbildade och av dessa är 3 kvinnor och 10 män.   
 
Bilderna i boken Rörelse och idrott är precis som diagrammet (se nedan) visar oftast på flera 
barn samtidigt (både pojkar och flickor) som utför till exempel olika hinderbanor där alla är 
aktiva (s. 230, 236).  På de bilder där det endast är pojkar finner jag, till skillnad från Motorik, 
lek och lärande, att barnen inte utför könsbundna aktiviteter. Av dessa 8 bilder på pojkar utför 
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de gymnastik på en samt dansar på en annan. De bilder där endast flickor är avbildade utför 
de bland annat friidrott och åker skidor. 
 

 
 
Textanalysen visar att manliga attribut nämns 135 gånger och kvinnliga nämns 142 gånger. 
De kvinnliga är alltså 7 stycken fler än den förstnämnda kategorin. Under kategorin leknamn 
finner jag att de manliga nämns 26 gånger och de kvinnliga 13 gånger. Intressant här är att de 
manliga oftast upplevs som positiva, exempelvis: Följa John, Tarzangång och katten Kurt. De 
kvinnliga har namn så som Häxorna, svarta änkan samt Fia med knuff. Grahn (2008)  
uppmärksammar även detta och menar att ”[…] genus konstrueras inte bara i direkta 
beskrivningar av kvinnor och män. Språket bär ofta på könsmärkningar av olika slag, som 
bidrar till att skapa föreställningar om kön” (s. 60). 
 
I boken finns ett avsnitt som behandlar simning och det finns då en bild på en pojke som skall 
lära sig bentagen med hjälp av en lärare (kvinnlig) (s.255). I texten till detta beskrivs hur det 
kan vara lämpligt att gå tillväga ”Förutom verbal instruktion hjälper simläraren ibland 
simmaren mer ”handgripligt” i vattnet, antingen när simmaren har händerna på bassängkanten 
eller ännu hellre när simmaren tränar runt i bassängen” (s. 254 egen kursivering). Att skriva 
på detta sätt gör att ingen betydelse läggs vid kön då både simmaren och läraren är neutrala 
eller kan vara en flicka och/eller pojke.Grahn (2008).    
Ett exempel där författarna har försökt att påvisa att flickors och pojkars intressen och 
färdigheter inte är könsbundna är på sidan 216. Det handlar om hur lag skall delas in i 
hockey/bandy/hockey-bockey, texten lyder: ”Hur ska man då dela in lagen? Att dela in flickor 
för sig och pojkar för sig är inget bra sätt, eftersom skickligheten på skridskor inte är 
könsbunden”. Båda dessa exempel är representativa för boken och ger en bild om att bokens 
författare försöker ta hänsyn till både pojkar och flickor när de skrivit och valt bilder. Grahn 
(2008) menar att om könsneutrala uttryck används och idrott får representeras av både män 
och kvinnor så kan det ses i ljuset av en jämställdhetsdiskurs . 

3.4 Idrottens träningslära 
Idrottens träningslära är en bok på 466 sidor inklusive omslagssidor och Annerstedt samt 
Gjerset är redaktörer.  Idrottens träningslära är en handbok som behandlar träningsläran ur ett 
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helhetsperspektiv. Boken behandlar träningsprinciper, träningsmetoder och träningsplanering. 
I boken finns många praktiska exempel och den är uppbyggd på 4 kapitel där nyss nämnda 
delar är fördelad på de 3 första kapitlen. Det sista kapitlet är ägnat åt kvinnor och 
idrottsträning. Här har man som författare öppet gjort en skillnad på manlig och kvinnlig 
idrott. Det fjärde kapitlet tar på detta sätt upp kvinnors idrottsutövande, kvinnors tränare, 
kvinnliga ledare samt kvinnors träningsfysiologi.  På sidan 11 beskrivs närmare hur boken är 
uppbyggd  och angående det fjärde kapitlet så skriver författarna  att ” I fjärde delen tar vi mer 
specifikt upp aspekter på kvinnors idrottsutövande, även om hela boken i övrigt givetvis 
också redan integrerat detta”. Jag vill mena att de genom att göra på detta sätt ytterligare 
befäster mannen som idrottslig norm. Något som inte är önskvärt i vare sig läromedel eller 
någon annan text. Cherryholmes (1998) skriver ” Textbooks can be thought of as collections 
of statements that can make authoritative knowledge claims. They make statements about 
subject matter, social values and arrangements, what counts as knowledge, and what 
information is more or less important”(Cherry Holmes sid.51(1998) i  Grahn(2008) sid. 57). 
 
Bilderna som finns i Idrottens träningslära är enkelt ritade och de används allt som oftast för 
att visa på faktorer som kan påverka exempelvis en orienterare. Det kan även handla om att 
genom en bild visa en övning i att stretcha. Totalt finns 94 bilder i boken och av dessa är 19 
enbart på kvinnor, 34 bilder enbart på män. 24 bilder visar både kvinnor och män och 17 
bilder är alltför enkelt ritade för att det skall gå att utläsa kön på de avbildade. Kapitel 1-3 
innehåller 17 bilder på kvinnor och 34 bilder på män, vilket är dubbelt så många. I kapitel 4 
finns 2 bilder på kvinnor, inga bilder på män och en bild som är svår att tyda. På bilder 
föreställande  män visar de oftast aktören med någon styrketräningsövning/maskin. 
Övervägande bilder visar män som lyfter eller använder någon form av tyngder. De bilder 
som finns på kvinnor visar ofta uppvärmningsövningar eller jogging. De bilder som visar 
både män och kvinnor kan vara exempel på hur man övar en specifik kroppsdel eller hur man 
styrketränar med kroppen och partnern som arbetsbelastning. 
 
I boken finns 198 manliga attribut och 295 kvinnliga, detta om man räknar alla fyra kapitel. 
Om endast de tre första tas med i beräkningen bli siffrorna annorlunda, 172 manliga och 145 
kvinnliga. 
 
På sidan 353 finns en text som beskriver: Normalvärden samt förmågan att träna den 
maximala syreupptagningen och anaeroba tröskeln (egen kursivering). Här beskriver de först 
vad normalvärden för män och kvinnor i Sverige är för att sedan presentera vad som är 
eftersträvansvärt om man vill bli elitidrottare. Här finns då enbart siffror för män och när de 
presenterar vad de högsta testresultatet i syreupptagningsförmåga i världen är väljer de att 
endast ta med de manliga rekordet. Det hade varit intressant för läsaren att få ta del av 
siffrorna för kvinnor, här utesluts alltså kvinnor på ett väldigt tydligt sätt ur texten.   
 
Ofta används både hon/han, henne/honom för att beskriva en idrottare (utom i kapitel 4 som 
behandlar kvinnlig idrott). Dock har det på sidan 275 (kapitel 3) utelämnats när det handlar 
om tyngdlyftning. I texten står ” En tyngdlyftare är i toppform under den viktigaste tävlingen. 
Han klarar sig över förväntan [...]”(sid.275). Bilder som finns kopplade till avsnittet om 
styrketräning visar även en övervägande del män som utför övningarna.   
 
Kapitel fyra i boken används som tidigare nämnts för att beskriva kvinnor och idrottande. I 
avsnittet om kvinnors idrottande frågar sig författarna varför inte fler kvinnor väljer att delta i 
en organiserad idrottsförening, något som män väljer. 33% av männen väljer att aktivera sig i 
en förening motsvarande 29% av kvinnorna, ungefär hälften av Sveriges män och kvinnor 
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väljer att fysiskt aktivera sig på det ena eller andra sättet. Här blir mannen en norm trots den 
lilla skillnaden mellan de två könens delaktighet i föreningsidrott. Vidare pekar författarna på 
att kvinnor möjligen väljer bort föreningsidrott, till fördel för den oorganiserade idrotten , på 
grund av att föreningsidrotten hyser manliga normer och detta kan vara något som  inte 
stämmer överens med de motiv kvinnor traditionellt hyser för att bedriva idrott (sid. 433). På 
likande sätt används delar av kapitlet för att förstärka mannen som norm. 
 

4 DISKUSSION 

4.1 Sammanfattning 
Mitt syfte med denna undersökning har varit att ur ett genusperspektiv kritiskt granska delar 
av kurslitteraturen som används av blivande idrott och hälsalärare vid Högskolan i Gävle. I 
min undersökning har jag bland annat kommit fram till att pojkar/män är överrepresenterade i 
både bild och textutrymme. Detta visar sig i form av att pojkar/män allt som oftast får vara en 
norm. Bilden som framställs av män och kvinnor är stereotyp och onyanserad. Jag vill mena 
med min analys att könsspecificering är tydligare än könsneutralisering och detta kan försvåra 
för kvinnor att känna sig delaktiga i texten. Berge och Widding påpekar även detta i rapporten 
I enighet med skolans värdegrund (2006).  
 
För att knyta an till Grahns (2008) teori kring att språket bär på könsmärkningar (sid. 60) så 
tycker jag att det kommer att bli intressant att följa vad som kommer att hända med 
uttrycket ”hen” kommer det att bli allmänt vedertaget? Om eller när får vi se det i 
kurslitteratur? Uttrycket hen som alltså är en blandning av han och hon. Jag upplever att 
uttrycket väcker stark reaktion i samhället och att det finns viss skepsis mot ordet.   
 

4.2 Tillförlitlighet 
Mina resultat är tillförlitliga på det sätt att de visar hur just den undersökta litteraturen ser ut 
utifrån de frågeställningar jag använt mig av. Den mängd undersökta litteratur är endast en 
liten del av all kurslitteratur som finns att tillgå på kursen idrott och hälsa med didaktisk 
tillämpning. Detta gör så klart att om all litteratur undersökts på samma sätt som i denna 
studie hade resultatet möjligtvis blivit annorlunda. Jag vill påstå att urvalet av litteratur är 
representativt för kursen, här finns både rena metodböcker samt mer teoretiska böcker. Mitt 
material har samlats in av mig med metoder som jag själv utformade efter behovet som 
uppstod i denna undersökning. Behovet var att ställa samma frågor till varje bild för att få en 
så rättvis bedömning av varje bild som möjligt. Ibland var det dock svårt att svara på mina 
egna frågor när det gällde att fastställa kön på de avbildade personerna, jag kom därför att 
använda mig av en person som dubbelkollade materialet och gav sin syn på data.  
 
Ytterligare en aspekt av huruvida tillförlitligheten är god eller ej kan bero på hur jag tolkat 
bilderna, det är möjligt att om jag låtit en större grupp av personer tolkat bilderna kanske 
resultatet fallit sig annorlunda. Kanske kan denna grupp likställas med läsare som inte aktivt 
läser texter med ”genusglasögon” på sig.  

4.3 Teoretisk tolkning 
Mina frågeställningar var: 

1. Hur gestaltas flickor respektive pojkar i kurslitteraturen avsedd för blivande idrott och 
hälsa lärare vid Högskolan i Gävle? 
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2. Är fördelningen av bildutrymme jämnt fördelad mellan flickor och pojkar i 
kurslitteraturen? 

Den första frågeställningen är en mer öppen fråga och har ett mer komplicerat svar än den 
andra frågeställningen som kan besvaras med ett enkelt nej. Bildutrymmet är inte jämnt 
fördelat mellan pojkar och flickor i kurslitteraturen. Det är en viss skillnad mellan de 
undersökta böckerna men min studie visar på samma resultat som Grahn (2008) visat på i sin 
avhandling -flickor får stå tillbaka för pojkar i både text och bild. Frågeställning nummer ett 
var komplicerad att besvara och här fick jag försöka se till helheten och genom att hitta 
exempel visa på hur boken gestaltade flickor respektive pojkar. Dessa exempel fick sedan 
vägas samman och bilda ett resultat. Jag var inte särskilt förvånad över resultatet då den lilla 
förstudien som jag tidigare gjort visat på samma sak.  

4.4 Fortsatt forskning och praktisk tillämpning  
Att gå vidare och utöka denna studie skulle vara både intressant och lärorikt, hur skulle 
resultatet se ut om all kurslitteratur på kursen skulle inkluderas? Hur skulle det se ut om 
kurslitteratur från någon annan inriktning skulle undersökas?  Detta är frågor jag skulle gå 
vidare med. I mitt blivande yrke som lärare i idrott och hälsa möter jag barn och unga som 
formas till vuxna, de ska bilda sig egna uppfattningar och värderingar. Jag vill hjälpa till att ge 
dessa ungdomar en så fördomsfri förutsättning för detta som bara är möjligt. Att ge flickor 
och pojkar samma möjligheter är inte så lätt som det kanske låter men om man åtminstone är 
medveten om problematiken så har man kommit en bit på vägen mot jämställdhet.  
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Bilagor 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9/15.5%	   8/13.7%	  

40/68.9%	  

3	  

10	  

Flickor	   Pojkar	   Båda	  könen	   Kvinnliga	  
instruktörer	  

Manliga	  
instruktörer	  

Rörelse	  och	  idro"	  -‐	  bilder	  
Rörelse	  och	  idroD	  bilder	  

135/42.7%	  
142/44.9%	  

26/8.2%	  
13/4.1%	  

Han/manliga	  namn/
honom	  

Hon/kvinnliga	  
namn/henne	  

manliga	  leknamn	   kvinnliga	  leknamn	  

Rörelse	  och	  idro"	  -‐	  text	  
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1/100%	  

0/0%	  

flickor	   pojkar	  

A"	  lära	  sig	  vara	  lärare	  -‐	  bild	  

92/66.1%	  

46/33%	  

1/0.7%	   0/0%	  

han/manliga	  namn/
honom	  

hon/kvinnliga	  namn/
henne	  

manliga	  leknamn	   kvinnliga	  leknamn	  

A"	  lära	  sig	  vara	  lärare	  -‐	  text	  
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19/18%	  

34/36.1%	  

24/25%	  

17/18%	  

flickor	   pojkar	   båda	  könen	   obestämbart	  kön	  

Idro"ens	  träningslära	  -‐	  bilder	  

198/40%	  

295/60%	  

han/manliga	  namn/honom	   hon/kvinnliga	  namn/henne	  

Idro"ens	  träningslära	  -‐	  text	  kapite	  1-‐4	  
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145/45%	  

172/54%	  

hon/kvinnligt	  namn/henne	   han/manligt	  namn/honom	  

Idro"ens	  träningslära-‐	  text	  kapitel	  1-‐3	  
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11/15.3%	  

23/27.3%	  

41/48.8%	  

7/8%	  

2	  
0	  

flickor	   pojkar	   båda	  könen	   obestämbart	  
kön	  

kvinnliga	  
instruktörer	  

manliga	  
instruktörer	  	  

Motorik,lek	  och	  lärande	  -‐	  bilder	  

172/42.3%	  

231/56.8%	  

1/0.4%	   2/0.2%	  

hon/kvinnliga	  namn/
henne	  

han/manliga	  namn/
honom	  

kvinnliga	  leknamn	   manliga	  leknamn	  

Motorik,lek	  och	  lärande	  -‐	  text	  
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Olika katergorier till undersökningen.  
 
Bokens titel:__________________________ 
 
Bilder: 
Endast pojkar/män:____________________________________________ 
Endast Flickor/Kvinnor:__________________________________________ 
Båda könen:___________________________________________________ 
Går ej att avgöra:______________________________________________ 
Manliga idrottslärare:_____________________________________________ 
Kvinnliga idrottslärare:____________________________________________ 
 
 
Text: 
Han/manligt namn/honom:________________________________________ 
Hon/kvinnligt namn/henne:________________________________________ 
Manliga leknamn:________________________________________________ 
Kvinnliga leknamn:_______________________________________________ 
 
 
Övrigt:____________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

 
 

 
 


