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Abstract 

Research shows that questions about what, how and which knowledge should be taught in 
physical education appears unclear in practice. Previously identified discourses in the 
subject's practice is not always compatible with the knowledge of the mission. The purpose of 
this study is to analyze which discourses can be identified in the textbooks for the subject 
Physical Education, how the order of discourses manifests and the possible development of 
knowledge these discourses offer. Together it gives us an opportunity to discuss whether these 
textbooks are an appropriate tool to achieve change or if they reproduce traditional beliefs 
about the subject’s character. To define the aim of this study we point out three questions to 
examine: Which subject discourses are expressed in the textbooks? How does the order of 
discourses in the textbooks looks like? What educational philosophical traditions can be 
linked to the identified discourses? 

 
The methodology of the study is discourse analysis. The empirical basis of the study consists 
of two textbooks which are published for ‘idrott och hälsa 1 & 2’. An analyze scheme was 
designed to categorize the discourses expressed in the books. The initial processing of the 
material was made separately and then we came to a common interpretation framework of 
identified discourses. The subject discourses that are represented in the books were then 
analyzed based on regularity and relative dominance. Finally, the identified discourses were 
placed into education philosophical traditions to broaden the understanding of what type of 
knowledge the textbooks offer.  
 
The result shows that nine different subject discourses identified. These are: Activity 

discourse, (elite)sports discourse, physiology discourse, risk discourse, nature meeting 

discourse, the moralizing discipline discourse, socio-cultural discourse, empowerment 

discourse and gender divisions discourse. The discourses that get the most space in both 
books are those we term as the (elite)sports discourse, physiology discourse and risk 

discourse. These are placed into the essentialist philosophy of education, which is not 
consistent with the constructionist curriculum. The result shows that physiology discourse and 
risk discourse has high status in the books. They are the most occurring discourses and figures 
both as superior and secondary discourses and are also well compatible with each other. 
However, the constructionist empowerment discourse is interpreted as a superior discourse in 
the books, giving the textbooks some legitimacy in relation to the curriculum. The 
constructionist socio-cultural discourse is completely marginalized to some minority parties 
of the empirical data.  
  
The conclusion is that the analyzed textbooks largely reproduce the reality that more practice-
oriented studies shows. The textbooks are not an asset to the paradigm shift that we request, 
but depending on how the textbooks are used, teachers might have benefit of some of the 
content.  
 



 

 

Sammanfattning 

Forskning visar att frågor kring vad, hur och vilken kunskap som ska läras ut i ämnet idrott 
och hälsa framstår som otydligt i praktiken. Diskurser som tidigare identifierats i ämnets 
praktik är inte alltid kompatibla med kunskapsuppdraget. Syftet med denna studie är att 
analysera vilka ämnesdiskurser som går att identifiera i läroböcker för ämnet Idrott och Hälsa 
1 och 2, den diskursiva praktikens diskursordning samt vilken möjlig kunskapsutveckling 
diskurserna erbjuder. Tillsammans ger det oss en möjlighet att diskutera om läroböckerna är 
ett lämpligt verktyg för att åstadkomma förändring eller om de reproducerar traditionella 
föreställningar om ämnets karaktär. För att precisera syftet utgår undersökningen från följande 
tre frågeställningar: Vilka ämnesdiskurser uttrycks i läroböckerna? Hur ser diskursordningen 
ut bland de olika ämnesdiskurserna i läroböckerna? Vilka utbildningsfilosofiska traditioner 
kan kopplas till ämnesdiskurserna? 
 
Metodvalet i studien är kritisk diskursanalys. Det empiriska underlaget i studien består av de 
två läroböcker som finns publicerade för idrott och hälsa 1 & 2. Ett analysschema utformades 
för att kategorisera de ämnesdiskurser som uttrycks i böckerna. Den initiala bearbetningen av 
materialet gjordes separat för att sedan komma fram till en gemensam tolkningsram av 
identifierade diskurser. Ämnesdiskurserna som finns representerade i böckerna analyserades 
därefter utifrån regelbundenhet och dominansförhållande. Slutligen placerades de 
identifierade diskurserna in i utbildningsfilosofiska traditioner för att vidga förståelsen för 
vilken syn på kunskap som läroböckerna möjliggör.  
 
Resultatet visar att nio olika ämnesdiskurser identifierats. Dessa är: aktivitetsdiskursen, 

(elit)idrottsdiskursen, fysiologidiskursen, riskdiskursen, naturmötesdiskursen, moraliserande 

fostransdiskursen, sociokulturella diskursen, egenmaktsdiskursen samt 
könsuppdelningsdiskursen.  De diskurser som får mest utrymme i båda böckerna är de vi 
benämner som (elit)idrottsdiskursen, fysiologidiskursen och riskdiskursen. Dessa placeras in i 
den essentialistiska utbildningsfilosofin, vilket inte stämmer överens med den 
konstruktionistiska läroplanen. Resultatet visar att fysiologidiskursen och riskdiskursen har 
hög status i böckerna. De är de mest förekommande ämnesdiskurserna och de figurerar både 
som överordnade och underordnade beroende på kontexten samt är väl kompatibla med 
varandra. Däremot så kan den konstruktionistiska egenmaktsdiskursen också tolkas som 
överordnad ämnesdiskurs i böckerna, vilket ger böckerna viss legitimitet i förhållande till 
läroplanen. Den konstruktionistiska sociokulturella diskursen är helt marginaliserad till ett 
fåtal partier av det empiriska underlaget. 
 
Slutsatsen är att de analyserade läroböckerna i mångt och mycket reproducera den verklighet 
som mer praktiknära studier visar. Läroböckerna som helhet är inte en tillgång för det 
paradigmskifte som vi efterfrågar, men beroende på hur böckerna används kan lärare ha nytta 
av delar av innehållet.  
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1 Inledning 

1.2 Introduktion 

Ämnet Idrott & hälsa har under de senaste decennierna varit föremål för diskussion kring vilket 

kunskapsbidrag det har att erbjuda i skolan. 1991 hävdade Claes Annerstedt att ämnet var i en 

“osäkerhetsfas” kring huruvida ämnet har något att bidra till elevers kunskapsutveckling 

(Annerstedt 1991).  Denna osäkerhetsfas är i allra högsta grad fortfarande rådande i 

undervisningssituationerna (Larsson & Karlefors 2015). Ekberg (2009) beskriver i sin 

avhandling Mellan fysisk bildning och aktivering att det råder en låg grad av konsensus inom 

ämnet för vad för typ av kunskap som bör förmedlas. Ekberg skriver att “Det råder oklarheter 

om ämnets legitimitet och lärobjekt” (Ekberg 2009 s.242). Han efterfrågar en tydligare identitet 

för ämnet och vidare menar han att ett led i detta skulle kunna vara uppbyggnaden av 

idrottsvetenskap som akademiskt ämne som har gemensamma begrepp och gemensamma 

teorier. Även internationellt råder osäkerhet kring fysisk aktivitet i skolan (Physical education, 

PE). Ennis (2015) beskriver ämnets syfte som tudelat mellan ett rörelseuppdrag och ett 

kunskapsuppdrag där kunskapsuppdraget ofta åsidosätts till förmån för de dominanta elevernas 

intressen samt för rörelse ‘här och nu’. Ennis menar att vi måste överbrygga det dubbla 

uppdraget så att eleverna får med sig kunskaper i livet utanför idrottsundervisningen (PE). 

David Kirk (2010) vid Strachclyde University i Glasgow har tagit det ett steg längre och menar 

att ämnet måste förändras radikalt för att inte riskera att försvinna helt ur skolans undervisning.  

 

I och med den senaste skolreformen 2011 fick ämnet idrott och hälsa, likt alla de andra 

gymnasiegemensamma ämnena, nationella kunskapskrav i kursplanen. Kunskapskraven 

uttrycker vad eleven ska kunna efter avslutad kurs (Larsson & Karlefors 2015). Synen på 

kunskap och lärande har förändrats med samhällets utveckling, vilket innebär att alla ämnen i 

skolan har ett tydligare bildningsuppdrag än tidigare. Det råder dock oenighet i synen på vilken 

kunskap som är viktig i skolan och i samhället (Ekberg 2009 s.221–223). 

 

Men om den ovan nämnda förvirringen om vad ämnet syftar till stämmer, vilken kunskap är det 

då som premieras i undervisningen? Hur detta realiseras är något som Larsson & Karlefors 

(2015) har studerat närmare. De observerade idrottslektioner på gymnasiet och menar att det 

pågår aktiviteter som liknar sport, träning, fitness och dans. Men när de tittade närmare på vad 
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lektionerna innehöll och framförallt på vilket lärande som skedde blev det otydligt. Sport och 

aktiveringskulturer är fortfarande starka i ämnet, men någon lärandekultur är svår att identifiera 

(Larsson & Karlefors 2015). Vidare har Håkan Larsson tillsammans med Gunn Nyberg (2016) 

analyserat vilka ämnesdiskurser som kan urskiljas i intervjuer med lärare i idrott och hälsa. 

Alltså hur ämnets syfte och innehåll kommer till uttryck i lärares tal om sin undervisning. De 

finner en konflikt mellan att aktivera eleverna och kunskapsuppdraget som uttrycks i 

läroplanen. Författarna menar att lärarna behöver stöd för att kunna infoga rörelse i den 

konstruktionistiska utbildningsdiskursen (Larsson & Nyberg 2016). Hur skulle ett sådant stöd 

kunna se ut? 

 

I andra skolämnen har läroböcker en framträdande roll i utformningen av undervisningen även 

om de skiljer sig åt i vilken utsträckning. I naturorienterande ämnen tenderar läromedlen att 

styra mer än i samhällsorienterade ämnen (Ammert 2011). Det finns även skillnader lärare 

emellan hur styrande läromedel blir för undervisningens utformning (Skolverket, Tema: 

Läromedel). Idrott och hälsa är ett tvärvetenskapligt ämne. Kunskapsbasen är hämtad från flera 

discipliner som humanistiska, samhällsvetenskapliga och medicinska. 

 

För kurserna idrott och hälsa 1 och 2 finns det två läroböcker som syftar till att vara 

heltäckande för vad undervisningen i kurserna ska innehålla: Bengt Johansson, Idrott och hälsa 

(2015) och Johan Paulsson och Daniel Svalner, Idrott och hälsa 1 & 2 (2014). Skulle dessa 

böcker kunna vara ett välbehövligt hjälpmedel för idrottslärare när de ska utforma sin 

undervisning så att kunskapsuppdraget uppfylls? Eller reproducerar de traditionella 

föreställningar kring ämnets utformning och innehåll? 

 

Våra efterforskningar pekar på att det aldrig gjorts någon granskning av dessa läromedel. Vi 

kan inte heller finna något som bidrar med kunskap kring hur frekvent läromedel i form av 

heltäckande kursböcker används av ämnets lärarkår. Vår egen erfarenhet pekar dock på att det 

inte används i någon större utsträckning. Efter snart fem år på lärarutbildningen har vi inte 

kommit i kontakt med denna typ av läromedel i Idrott och hälsa och våra kurskamrater var 

också i hög utsträckning ovetande om läroböckernas existens. I en spansk studie har det visat 

sig att de tryckta läromedel som används främst är det som skapats av lärarna själva och när det 

kommer till läroböcker så används det främst som inspiration för ett visst ämnesinnehåll men 

inte som nyckelelement för utveckling av ämneskursen (Devís-Devís et al. 2015).   
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Med utgångspunkt i hur läroböcker används i andra ämnen för att utforma undervisningen tror 

vi att läroböcker i idrott och hälsa kan spela en viktig roll i ämnets framtida utveckling mot ett 

kunskapsämne. En kritisk analys av böckerna kan därför bidra med välbehövlig kunskap på 

området. Läroböckerna utformas utifrån vilka värden och kunskaper som ämnet syftar till. De 

påverkar också olika möjligheter till handlingsutrymme genom att uttrycka en viss 

kunskapsdiskurs.  

1.3 Bakgrund 

1.3.1 En konstruktionistisk läroplan 

Den svenska skolan har ett tvådelat uppdrag. Det ena kallas för skolans demokratiuppdrag och 

uttrycks i läro- och kursplaner i form av vilka värderingar som ska genomsyra all verksamhet i 

skolan. Det andra kallas kunskapsuppdraget och uttrycks i kursplaner för varje ämne. Vad 

eleverna ska lära sig av delta i undervisningen uttrycks i form av innehåll och mål i varje 

enskilt ämne. All undervisning ska planeras och genomföras med utgångspunkt i båda dessa 

uppdrag (Larsson 2016).  

 

I Gy 11, läroplanen för gymnasieskolan, uttrycks kunskapsuppdraget i ämnesplaner som 

fastställer mål och syfte med undervisningen i respektive ämne. Därutöver finns kursplaner 

som anger vad elever ska lära sig inom de olika kurser som finns inom ett ämne. I till exempel 

idrott och hälsa finns det fyra kurser, varav endast den första Idrott och hälsa 1 är obligatorisk. I 

kursplanerna anges centralt innehåll och kunskapskrav för respektive kurs. 

 

Det konstruktionistiska utbildningsperspektivet bygger på uppfattningen att elever är aktiva 

skapare av kunskap, att lärande påverkas av tidigare erfarenheter och att kunskap är nära 

förknippad med elevers identitet (Larsson 2016, s.26). Att läroplanen är skriven ur ett 

konstruktionistiskt synsätt blir tydligt i formuleringar som tar utgångspunkt i elevens bakgrund, 

tidigare erfarenheter, språk och kunskaper för att främja lärande och kunskapsutveckling. 

Samtidigt konstaterar läroplanen att det finns olika vägar att nå målet och skolan har ett särskilt 

ansvar för de elever som av olika anledning riskerar att inte nå målen. Därför kan 

undervisningen aldrig utformas lika för alla (Skolverket 2011, s.6).   

 

I ämnet Idrott och hälsa uttrycks det konstruktionistiska perspektivet tydligt. Begreppet 

utveckling av kunskaper signalerar en process där elever konstruerar kunskaper genom 
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deltagande i undervisningen. Motsatsen till att konstruera kunskaper är att tillägna sig eller 

inhämta kunskaper. Det perspektivet, som är essentialistiskt, återges på ett par ställen i 

kursplanen och innebär ett passivt lärande av färdiga faktakunskaper (och teorier). Eleven ska 

dock relatera faktakunskaper till sina erfarenheter (Skolverket 2011, s.83). Det påbjudna 

synsättet blir alltså att endast med hjälp av elevens identitet och tidigare erfarenheter kan 

faktakunskaper och teorier bidra till fortsatt kunskapsutveckling hos eleven. För läraren innebär 

det att bilda sig en uppfattning om vilka tidigare erfarenheter och förkunskaper som präglar 

elevgrupper för att utforma en undervisning som främjar elevers individuella 

kunskapsutveckling inom ett givet område. 

1.3.2 Lärobokens betydelse 

Inom skolväsendet har läroboken haft stor betydelse för utformningen av undervisningen, 

inspiration till övriga läromedel och även för skolämnets planering och upplägg (Ammert 

2011). Läroboken har en legitimerande funktion då den ska utgå från de styrdokument som 

råder, vilket i sin tur bidrar till att uppfylla kraven på den förväntade undervisningen (Englund 

2011). Den undervisande lärarens kunskapssyn och rutin har stor inverkan på vilken roll 

läroboken har för undervisningen. Även undervisningsämne verkar spela stor roll då läroboken 

används i högre grad inom matematikundervisning, naturvetenskapliga ämnen och språkämnen 

än inom humanistiska ämnen (Englund 2011). Hur det förhåller sig i ämnet Idrott & hälsa 

verkar vara otydligt, men det produceras inte läroböcker i samma utsträckning som för andra 

ämnen vilket skulle kunna tyda på ett mindre frekvent användande. 

 

Ammert (2011) delar in läromedelsanalyser i tre olika delar, vilka är processuell, strukturell 

och funktionell. Det processuella perspektivet analyserar läroboken ur ett samhälleligt 

perspektiv där förloppet från förlag och läroboksförfattare till slutgiltig produkt är området för 

analysen. Det strukturella tillvägagångsättet är att studera text och innehåll i form av strukturer. 

Det kan exempelvis röra sig om textens förmedlande innehåll. Med perspektivet så fokuserar 

man på de samhälleliga strukturerna som tas i uttryck på olika vis i läroböckerna. Med det 

funktionella perspektivet så analyseras vad läroboken förmedlar och kan ha för konsekvenser 

för eleven. I detta perspektiv så ses läroböckerna som en del av en socialiseringsprocess där 

förhandling av synen på oss själva och samhället hela tiden är i en process (Ammert 2011, 

s.33). I föreliggande studie fokuserar vi framförallt på en analys utifrån ett strukturellt 

perspektiv.  
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1.3.3 Forskningsöversikt 

Tidigare forskning delas in i två kategorier. Den första ger perspektiv på den sociala praktiken 

som undervisningen i idrott och hälsa utgör. Den andra ger en inblick i hur läromedel användas 

och påverkar utbildning.  

1.3.3.1 Den sociala praktiken 

Med hjälp av aktuell forskning på området kring ämnesdiskurser och kunskap i ämnet idrott 

och hälsa ska vi måla upp en bild av den sociala praktiken som undervisningen utgörs av. 

Frågor angående vad ämnets syfte är och vad elever ska lära sig i undervisningen har varit 

föremål för forskning under lång tid. Vår tonvikt kommer dock ligga på studier utförda under 

2000-talet. 

 

I avhandlingen Mellan fysisk bildning och aktivering (2009) gör Jan-Eric Ekberg en analys av 

ämnet Idrott & Hälsa ur ett läroplansteoretiskt perspektiv. Formuleringsarenan, 

transformeringsarenan och realiseringsarenan undersöks och jämförs. Avhandlingen avser att 

studera vad som är lärobjekt i ämnet Idrott & Hälsa. Ekberg menar att vad som avgränsar 

ämnets syfte är olika beroende på vilket arenaperspektiv som tas. Vidare uttrycker han att 

“skolämnet idrott och hälsa befinner sig i ett spänningsfält mellan olika rådande uppfattningar” 

(Ekberg 2009, s.223). Ekberg konstaterar att ämnets identitet är svagt, vilket gör att trender i 

samhället får stort inflytande på utformningen av verksamheten. Föreningsidrott och 

föreningskulturen präglar starkt ämnets karaktär. En annan uppfattning som påverkar ämnet 

starkt är kopplingen till folkhälsofrågor, där aktiveringen av elever ses som primärt. Oavsett 

vilken uppfattning som påverkar ämnets karaktär mest, så har elevernas utveckling och 

kuskapande åsidosatts. Ekberg diskuterar vad ämnet har för möjligheter att innefatta ett 

integrerat perspektiv på kropp och kunskap. Han menar att det dualistiska synsätt som präglar 

undervisningen bör ersättas med ett integrerat. Ekberg föreslår ett nytt namn på ämnet, 

nämligen Fysisk bildning. Det innebär ett mer sociokulturellt perspektiv i undervisningen där 

eleverna kan utgå från idrottskulturens begrepp och handlingar som en grund för att bättre 

förstå sig på den omvärld de lever i (Ekberg 2009, s.237).  

 

För att sortera i kunskapsbildningen som finns på området kring hur kunskapsuppdraget i idrott 

och hälsa förvaltas gör Larsson och Nyberg (2014) en forskningsöversikt över hur ämnet 

uppfattas på transformeringsarenan och organiseras på realiseringsarenan. De refererar både till 

svenska och internationella studier i sin undersökning. Vad som anses viktigt i 
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idrottsundervisningen är att ha kul vid utövandet av fysisk aktivitet så att eleverna vill fortsätta 

vara fysiskt aktiva på fritiden och i framtiden. Det är också viktigt att framhäva hälsovinsterna 

med att vara fysiskt aktiv. Forskningsöversikten visar att kunskapsaspekten av rörelse är svag i 

undervisningen. Det betyder dock inte att elever för den sakens skull inte lär sig något 

överhuvudtaget i idrottsundervisningen, däremot är lärare svaga på att uttrycka vad som ska 

läras ut. Larsson och Nyberg (2014) menar att det tyder på en press att idrotten i skolan ska 

vara rolig och aktivera eleverna. Forskningsöversikten visar också att det som anses vara 

viktigt vid bedömningen är hur duktig eleven är i sportrelaterade aktiviteter. Liknande resultat 

finner Larsson och Nyberg (2016) i intervjuer med lärare i idrott och hälsa. Lärarna uttrycker 

sig om det viktigaste i ämnet idrott och hälsa inom ramen för en aktiveringsdiskurs, tätt följt av 

en sportdiskurs. Aktiveringsdiskurs innebär att det viktigaste är att eleverna är fysiskt aktiva på 

lektionen. Sportdiskursen framträder när lärarna pratar om hur de arbetar med utveckling 

elevers rörelseförmåga. Rörelser som premieras är sport-relaterade eller sport-specifika 

rörelser. När kunskap i ämnet kommer på tal är det ofta inom en konstruktionistisk diskurs på 

formuleringsarenan, men översätts av lärarna på transformeringsarenan till essentialistisk 

diskurs vilket medför att lärarna ser kunskap i ämnet som ett teoretiskt fenomen. Det blir 

därmed en konflikt mellan vad lärarna anser vara sitt viktigaste uppdrag – att aktivera elever – 

och kunskapsuppdraget som antas vara teoretiskt. Vidare menar Larsson och Karlefors (2015) 

att innehållet i lektioner i idrott och hälsa organiseras utifrån vad de kallar ”ser-ut-som-

kulturer” (Look-like-cultures, författarens översättning). Ett 30-tal lektioner analyserades 

utifrån ett diskursteoretiskt perspektiv med målet att ge vidare förståelse för hur lärare och 

elever tillsammans, genom sina handlingar, förhandlar om vad ämnet idrott och hälsa syftar till. 

De menar att aktiviteter på lektioner ”ser-ut-som-sport”, ”ser-ut-som-träning” och ”ser-ut-som-

dans”. Anledningen till att det ”ser-ut-som-något” är att det i observationerna är otydligt vad 

eleverna ska lära sig av de olika undervisningsaktiviteterna.  

 

Elever uttrycker också ofta att de inte vet vad de ska lära sig eller att det inte finns något att lära 

sig i idrott- och hälsasundervisningen. När det eleverna ska lära sig i idrottsundervisningen är 

oklart finns det risk att resultatet blir att de lär sig någon form av ”dold läroplan” som till 

exempel att ”vara hälsosam”, att ”vara aktiv på lektioner” och att ”göra bra livsval” är det 

viktiga i undervisningen (Larsson & Nyberg 2014). 

 

Ovanstående ger en bild av ett ämne där kunskapsuppdraget kommer i skymundan till förmån 

för andra aspekter av ämnet där kunskapsutveckling inte är prioritet. När lärarna pratar om 
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kunskap översätts det på transformeringsarenan inom ramen för en essentialistisk diskurs där 

kunskap ses som teoretiskt. Larsson och Nyberg (2016) menar att lärarna behöver stöd för att 

kunna infoga rörelse i den konstruktionistiska utbildningsdiskursen. Ett möjligt sätt att göra det 

på är att titta närmare på hur undervisningen organiseras i det Larsson och Karlefors (2015) 

kallar för ”ser-ut-som-dans”. Lektioner där dans står på schemat skiljer sig till viss del från de 

andra i att läraren fungerar mer som en handledare och kritisk vän än som instruktör. Eleverna 

är då mer delaktiga i lärprocessen samt lärostoffet ter sig klarare och mer överlagt mellan lärare 

och elever. Det sättet att arbeta på ger fysiskt aktivitet ett utbildningsvärde för eleverna snarare 

än att bara upplevas som träning. Att vidareutveckla den lärandestrategin till de andra 

områdena inom idrott och hälsaundervisningen skulle, enligt Larsson och Karlefors (2015), ha 

potential att göra idrott och hälsa till en genomtänkt introduktion till rörelsekulturer med 

kunskapsuppdraget i fokus.  

 

Ytterligare ett sätt för att komma till rätta med kunskapsproblemet inom Idrott och hälsa, som 

Larsson och Nyberg (2014) föreslår, är att ett språk behöver utvecklas för lärarna när de talar 

om kunskaper i ämnet. Larsson och Nyberg argumenterar för att istället för att använda sig av 

begreppet kunskap (knowledge) prata om kunnande (knowings). Kunskap har en teoretisk 

klang vilket hämnar lärandet då fysisk aktivitet på lektionen förväntas av omgivningen. 

Kunnande går också att prata om i aspekter av de fyra F:en, Fakta, Förståelse, Färdigheten och 

Förtrogenhet. Deras forskningsöversikt visar att fakta och förståelse finns representerade i 

undervisningen som (få) teoretiska moment, däremot har färdighet och förtrogenhet blivit 

marginaliserade. De tar också upp begreppet Physical literacy1 som möjlig utveckling av 

språket kring idrottsundervisningen.  

 

Marie Öhman (2007) är inne på samma område i sin doktorsavhandling Kropp och makt i 

rörelse, där hon studerar undervisningspraktiken i Idrott och hälsa. Hon kommer fram till en 

del liknande resultat som beskrivits ovan men har ett annat angreppssätt på studiefältet och tar 

fasta på de styrningsmekanismer som påverkar undervisningen och hur ett visst 

kunskapsinnehåll bidrar till styrningsprocesser inom den sociala praktiken. Ingången är en 

diskursteoretisk ansats med inspiration från Foucaults forskning om hur makt och 

                                                 
1 Physical Literacy kan på svenska översättas till fysisk bildning. Fysisk bildning innebär att man har både 
kroppslig förmåga för att utföra rörelser men också en kognitiv förmåga att reflektera kring rörelserna, vad de 
betyder hur de kan tillämpas. En person som är fysiskt bildad kan överföra (transmitting, transfer) rörelser till 
andra situationer än där de har blivit inlärda men också tillämpa rörelserna för att utveckla eller komma på nya 
former för användning (innovation). Det ställer krav på elevers kreativitet (Ennis, 2015). 
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styrningsprocesser skapas genom normalisering av begrepp och handlingar. Resultatet 

diskuteras också i ljuset av teorier kring kön och genus.  

 

Öhman (2007) beskriver hur makt och styrningsprocesser kommer till uttryck i praktiken 

genom uppmuntran och påbud. Den kunskap som uttrycks handlar i hög grad om fysiologiska 

träningseffekter. Det verkar viktigt att anstränga sig och förstå sig på kroppens funktioner från 

ett naturvetenskapligt perspektiv. Detta kunskapsinnehåll påverkar elevernas handlingar och 

tankar kring sin kropp då det naturvetenskapliga perspektivet har företräde i vad som anses 

essentiellt i undervisningen. (Öhman 2007) Det skapas en förståelse av kroppen som ett objekt, 

vilket leder till att normer om vissa kroppsrörelser och eftersträvansvärda kroppar skapas. Detta 

objekt ska skötas på vissa givna sätt. Ett annat viktigt resultat är hur självstyrningsprocessen 

kommer till uttryck. Elever bedöms inte utifrån prestationer i sig, utan snarare utifrån viljan att 

anstränga sig eller ta sig an uppgifter (Öhman 2007, s.136). Eleverna förväntas ta ansvar för sitt 

agerande och den styrningsformen tar sig i uttryck i ett slags ”vädjan till elevernas vilja”. 

Självreglering och egenansvar är något som eleverna ska anamma i undervisningen. 

Observationerna visar att det inte sker en påtvingad styrning, utan styrningen sker framförallt i 

förväntningarna på elevernas egenansvar. Resultatet visar att det är naturvetenskapliga 

förklaringsmodeller som konstituerar kunskapsinnehållet, som i sin tur skapar normer och 

eftersträvansvärda handlingar. Samtidigt är styrningsmekanismen om självreglering tydlig. 

Egenansvaret förväntas och är ett mål att utveckla vidare, men när misslyckanden sker kan det 

ses som ett personligt misslyckande. Inaktivitet och ovilja ses som individuella problem och 

ska lösas av eleven själv. (Öhman 2007) 

 

I Mikael Quennerstedts avhandling Att lära sig hälsa (2006) undersöks hur begreppet hälsa 

uttrycks inom de identifierade ämnesdiskurserna i de lokala kursplanerna för idrott & hälsa. 

Utgångspunkten i avhandlingen var att identifiera olika ämnesdiskurser som sedan sätts i ett 

sammanhang kopplat till regelbundenhet i tid och regelbundenhet i rum. Regelbundenheten i 

tiden utgår från en historisk läroplansöverblick där han hänvisar till ett flertal forskare som 

riktat in sig på ämnestraditioner. För att förstå regelbundenheten i rummet så utgår han ifrån 

gemensamma perspektiv som tas upp i de olika lokala kursplanerna. De viktigaste resultaten i 

studien är identifieringen av den dominerande diskursen, nämligen aktivitetsdiskursen. Den 

sociala fostransdiskursen är även den viktig i de lokala kursplanerna. Hälsobegreppet studeras 

särskilt och där kommer Quennerstedt fram till att hälsa framförallt beskrivs utifrån en patogen 
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hälsodiskurs. Bidraget till föreliggande uppsats är framförallt det diskursteoretiska perspektiv 

som Quennerstedt utformar och beskriver som ämnesdiskurser i idrott & hälsa.   

 

1.3.3.2 Läromedel som studieobjekt 

Även om vi inte funnit någon tidigare forskning som undersöker ämnesdiskurser i läroböcker 

för Idrott & Hälsa, så har vi funnit olika läroboksanalyser där författarna fokuserar på andra 

typer av diskurser, exempelvis reproduktion av normativa genusföreställningar (Grahn 2012) 

eller myter om “biologisk ras” (MacDonald 2013). Svendsen & Svendsen (2016) menar att den 

forskning som gjorts om läroböcker tyder på att dessa fungerar som starka medium för olika 

värden och intressen som påverkar konstruktionen av vad som anses värdefull kunskap i 

skolan. Vidare menar de att området är relativt outforskat vilket även det motiverar deras 

ingång till forskningsområdet. Vi ansluter oss till denna hållning om motivet för 

läroboksanalys.  

 

I en dansk studie av Svendsen & Svendsen (2016) undersöks hur logiker från sportens värld 

bidrar till konstruktionen av kunskap i idrottslärarutbildningen i Danmark. De undersöker 

läromedelstexter på idrottslärarprogrammet i Danmark för att öka förståelsen för vilken 

kunskapsdiskurs som råder inom utbildningen. Texterna är viktiga bidragsfaktorer till den 

diskursiva konstruktionen av kunskap som påverkar idrottslärarnas uppfattning om ämnet och 

vilka val de gör i undervisningen (Svedsen & Svedsen 2016, s.787). De tar sin utgångspunkt i 

ett omfattande forskningsmaterial som unisont menar att idrotts(tävling)diskursen dominerar 

idrottsämnet i skolan. Resultatet visar att en stor del av det material som används ger uttryck 

för värden som kommer från sportens värld (Svedsen & Svedsen 2016, s.805). Analysen ger i 

sin tur ett bidrag till kritiken av sportdominansen i idrott- och hälsaundervisningen, liknande 

den Larsson och Nyberg (2016) och Larsson och Karlefors (2015) också framför. Med de fynd 

som gjorts i undersökningen så diskuterar författarna vikten av att kritiskt välja ut de 

läromedelstexter som ska användas. Det ställer krav på att lärarna kan identifiera de 

underliggande värdena i vardera lärobok och vara kritiska till läroböckernas intentioner. 

Författarna hävdar att det är en stor skillnad på att använda sporter som medel för vidare 

utbildningssyften och att enbart imitera sporternas premisser, där ofta tävlingsdiskursen 

framhävs (Svedsen & Svedsen 2016).   
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Grahn (2012) fokuserar på genusfrågor när hon studerar läroböcker på 

specialidrottsprogrammen i Sverige. Hon fann en tydlig skillnad i hur pojkar och flickor 

representeras i läroböckerna. I studien används diskursanalys för att undersöka hur 

läroböckerna konstruerar och ger egenskaper till femininitet och maskulinitet. I analysen av 

läroböckerna fann Grahn att en förklarande textgenre vanligtvis förekom. Det sättet att skriva 

på ramar in innehållet i boken som sanningsenlig fakta eller allmän kunskap (Grahn 2012 

s.749). Grahn argumenterar för att de konstruktioner som kommer till uttryck i läroböckerna är 

en spegling av vad som är normaliserat i samhället. På detta sätt blir textböckerna både en 

spegling av samtidens genusföreställningar och bidrar till reproduktionen av dem. 

 

I en spansk studie som gjorts av en forskargrupp på Universitat de Valéncia undersökte hur 

tryckt läromedel används och vilken roll det får för den pedagogiska diskursen. Syftet med 

undersökningen var först att kartlägga användandet av PCM (Printed Curriculum Materials) där 

frågor som vilken typ av tryckt material som faktiskt används, hur ofta det används, varför de 

använder det, vilka lärare som använder PCM samt hur nöjda de är med det material som de 

använder. Författarna menar att tryckta läromedel spelar stor roll för den sociala konstruktionen 

av pedagogisk kunskap, som i sin tur påverkar elevernas lärande. Författarna menar också att 

tryckt material för undervisningen är relativt nytt inom PE och att det inte finns så mycket 

kunskap om själva användandet av idrottslärare. Resultatet visar bland annat att lärarna främst 

använder PCM för att registrera elevaktivitet och närvaro och inte så mycket för ett ökat 

lärande (Davís-Davís et al. s.26). Lärarnas användande av PCM är lågt och de rapporterar om 

ett missnöje bland det material som finns bland publicerat läromedel. 

  

Devís-Devis m.f menar även att användandet av publicerade läroböcker skiljer sig avsevärt från 

andra mer akademiska skolämnen. Lärarna i idrottsämnet verkar använda läroböcker som ett 

hjälpmedel för att planera visst lektionsinnehåll och inte som ett nyckelelement i utvecklingen 

av kursen (ibid s.28). Författarna hävdar att idrottslärarna i hög grad är autonoma och har stor 

frihet i konstruktionen av den pedagogiska kunskapen som råder (Idid 2015, s.30-31). Även om 

studiens resultat är hämtat utifrån en annan kontext än den vi ämnar undersöka, så bidrar 

studien med motivering varför den tryckta läroboken är föremål för undersökningen. 
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1.4 Teoretiskt ramverk 

I det teoretiska ramverket presenteras först det övergripande diskursteoretiska perspektivet och 

till vilken riktning vi väljer att ansluta oss. Eftersom vi är intresserade av vilken kunskap som 

läroboken kan erbjuda som läromedel, passar det sig med en beskrivning av möjliga perspektiv 

på kunskap. Dessa perspektiv diskuteras i förhållande till datamaterialet och redovisas i 

resultatdelen. För att inledningsvis kunna strukturera texterna kommer vi utgå från en modell 

baserad på de ämnesdiskurser som Mikael Quennerstedt (2006) identifierade i lokala 

kursplaner för idrott och hälsa i grundskolan. Vi är dock inte låsta vid de diskurserna utan de 

ska ses som en initial kategorisering av möjliga diskurser för att vi ska kunna ta oss an 

materialet. 

 

1.4.1 Diskursteori 

Begreppet diskurs kommer från engelskans “discourse” med ursprung i latinets “discursus” 

som betyder samtal eller dryftning (NE.se). När man talar om diskurser är det oftast någon 

form av text eller tal som avses men till diskurser räknas också icke-verbal kommunikation 

som fotografier, konstverk, design och musik (Hassmén & Hassmén 2008). Det finns ingen 

absolut enhetlighet i hur begreppet används inom samhällsvetenskapen, det finns dock en del 

gemensamma drag (Boréus & Bergström 2005). Diskursteori är inte heller någon enhetlig teori 

och metod utan ett samlingsnamn för systematiska studier av diskurser som kan genomföras på 

flera olika sätt (Boréus och Bergström 2005). 

 

Nedan kommer vi diskutera några olika sätt att använda och se på diskursbegreppet och hur 

diskurser kan studeras för att sedan närma oss en diskursteori som passar den diskursanalytiska 

position som föreliggande studie intar. Vi kommer främst att koncentrera oss på den 

inriktningen som vanligen benämns som den ”kontinentala”. Den associeras ofta med den 

franske filosofen och idéhistoriken Michel Foucault och den ”kritiska diskursanalysen” som 

skapats av lingvisten Norman Fairclough med inspiration från Frankfurtskolan och dess kritiska 

teori (Boréus och Bergström 2005). 

 

Gemensamt för diskursteori är en konstruktionistisk utgångspunkt där språket spelar 

huvudrollen för hur verkligheten uppfattas. Det betyder inte att existerande samhällsfenomen 
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förnekas men att vår förståelse för fenomen är beroende av hur de konstrueras i språket. När 

språk används konstrueras verklighet och genom att namnge ting, grupperingar, eller händelser 

skapas sammanhang. Det finns ingen neutral position vi kan studera verkligheten från som är 

fri från språklig – eller diskursiv – påverkan (Börjesson & Palmblad 2007).  Marie Öhman 

(2007) diskuterar diskursbegreppet och diskursteori i sin avhandling Kropp och makt i rörelse. 

Hon tar utgångspunkt i Michels Foucaults definition av begreppet som ”en regelstyrd 

framställning av utsagor som utgör en föreställning om någonting” (Öhman 2007, s.58). En 

diskurs innebär, enligt Öhmans tolkning, regelbundna mönster i sättet att tala, tänka och handla 

i vissa specifika sammanhang. Hon lägger också med inspiration av Vivien Burr (1995) till att 

diskurs är något som skapar en viss version av något genom ett bestämt sätt att tala om och 

förstå världen på. På så sätt definieras gränser för vad som kan sägas och göras. Dessa gränser 

medför att det alltid är vissa saker som väljs och andra väljs bort när vi talar, skriver och 

handlar på ett visst sätt (Öhman 2007). 

 

Kritisk diskursanalys (critical discourse analysis, CDA) utvecklades, som nämndes tidigare, av 

lingvisten Norman Fairclough. Han definierar diskurs på två sätt: språkbruk såsom social 

praktik och ”som ett sätt att tala som ger betydelse åt upplevelser utifrån ett bestämt perspektiv 

(Winther & Jörgensen 2010, s.72). Diskurser har, enligt CDA, en tredimensionell nivå: som 

text, som diskursiv praktik och som social praktik. Diskurs som text studeras lingvistiskt och 

som diskursiv praktik studeras avseende hur texter produceras, distribueras och konsumeras. 

Som social praktik vidgas diskursbegreppet till att relateras till andra diskurser och till icke-

diskursiva områden. Det ger en möjlighet att studera relationen mellan diskurser och sociala 

strukturer (Boréus och Bergström 2005).  Mer konkret uttryckt innebär CDA att analysera varje 

form av språkbruk som en kommunikativ händelse med en tredimensionell nivå, antingen var 

och en för sig eller i relation till varandra. Det primära målet är dock att klarlägga förbindelsen 

mellan språkbruk och social praktik. Ett centralt begrepp i den analysen är diskursordning 

vilket innebär summan av alla diskurser som används inom en institution eller social domän. 

Om en diskurs används rutinmässigt bidrar det till att reproducera systemet. Det går dock att 

ändra diskursordningen genom ett skifte i maktförhållandet mellan diskurserna eller genom 

berikande med nya diskurser (Winther & Jörgensen 2010). Vi ämnar att synliggöra detta 

makt/dominansförhållande mellan diskurserna genom att analysera dess regelbundenhet samt 

under- respektive överordning diskurserna emellan.  
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I föreliggande studie kommer vi ta inspiration från hur Öhmans övergripande definition av 

diskursbegreppet. Med hjälp av Faircloughs modell för CDA kommer vi kunna närma oss 

svaren på våra frågeställningar genom att analysera textens lingvistiska uppbyggnad och 

diskursordningen för att sedermera relatera diskursordningen till den sociala praktik som 

formuleras i tidigare forskning och bakgrund. Förbindelsen mellan språkbruk och social praktik 

blir således klarlagd och en meningsfull diskussion om ämnets tillvaro möjlig. Mer om 

tillvägagångsättet behandlas under kapitel 2. Metod.  

1.4.2 Fyra utbildningsfilosofier 

I uppsatsen utgår vi från en problemformulering där ämnet Idrott & hälsa verkar ha en sorts 

identitetskris. Det råder oklarheter vad själva ämnet syftar till. I enlighet med styrdokumenten 

som infördes 2011 betonades kunskapsuppdraget i svenska skolan, i och med kunskapskraven i 

samtliga ämnen. Vad för kunskap är då viktig i ämnet idrott & hälsa? I analysarbetet av 

läroböckerna är målet att identifiera olika ämnesdiskurser och därtill tänker vi göra en 

epistemologisk koppling. Läroböckerna kan vara skrivna på ett sådant sätt att olika 

kunskapstraditioner lyfts fram som viktigare än andra, inom de olika ämnesdiskurserna. 

Eftersom att kunskapsteori, eller epistemologi som det också heter, är ett väldigt brett område 

där olika kategoriseringar kan göras så är avgränsningen viktig. 

 

Vi har valt att utgå från en uppdelning hämtad från den amerikanska utbildningsdiskussionen 

under 1900-talet. De har en samtida prägel på utbildningsfilosofin och därmed finns inslag från 

olika strömningar inom epistemologin. Det finns även kopplingar till didaktiska och 

metodologiska frågor om undervisningens utformning. Dessa frågor brukar formuleras som 

vad, varför och hur undervisningen bedrivs.  

 

Uppdelningen av samtida utbildningsfilosofier har gjorts i svensk kontext där Tomas Englund 

har använt sig av kategoriseringen för att analysera svensk läroplanshistoria (Stensmo 2007). 

Dessa kategorier är breda i den bemärkelsen att de utgör en grundinställning till kunskapssyn, 

perspektiv på lärande och undervisningssituationen. Det rymmer alltså även själva 

undervisningssituationen, vilket inte går att undersöka i vårt empiriska material. Dock så går 

det att göra tolkningar av vad för utbildningsfilosofisk ansats som lyfts fram i böckerna i och 

med hur det skrivs, vilka exempel som görs och andra implicita resonemang. Kategoriseringen 

av dessa utbildningsfilosofier är: essentialism, perennialism, progressivism och 

rekonstruktionism. 
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I ett essentialistiskt perspektiv ska skolverksamheten baseras på det essentiella, det 

vetenskapliga och prövad kunskap. Lärarens auktoritet och ämneskunnande betonas där läraren 

ska förmedla kunskap som eleverna ska ta till sig (Stensmo 2007 s.238). Stensmo beskriver 

essentialismens kännetecken utifrån George Knellers resonemang. Lärandet sker framförallt 

genom ansträngning och disciplin. Lärandet ska riktas mot avlägsna mål och närliggande 

intressen ska bortses. Initiativet i undervisningen ligger hos läraren och inte hos eleverna. Inom 

denna tradition så utgår man från att det finns en absolut kunskap som ska överföras till 

eleverna. Traditionella undervisningsmetoder ses som bäst för att lära sig abstrakta begrepp, 

något som skolan i mångt och mycket handlar om. Praktisk problemlösning i form av grupp- 

eller projektarbeten värderas inte särskilt högt inom essentialismen (Stensmo 2007, s.241). 

 

Perennialismen har sina rötter i realismen. Skolverksamheten ska utgå från mänsklighetens 

eviga och ständigt återkommande grundläggande livsfrågor, uttryckta i ursprungstexter av 

centrala filosofer och tänkare. Förnuft och rationalitet för klassisk bildning är lärarens uppgift 

att utgå ifrån. I den perenna utbildningsfilosofin lägger man vikten vid det som är beständigt, 

över tid och rum, och inte det som är typiskt här och nu. Inom denna hållning finns det 

bestående sanningar och värden, vilka det är utbildningens syfte att lyfta fram. Undervisning 

som förmedlar ett relativistiskt perspektiv där eleverna måste anpassa sig till föränderliga 

situationer, är att ge en felaktig bild av världen. Det är de bestående värdena i kulturarvet som 

undervisningen ska fokuseras kring. Skolan ska ses som en institution som syftar till att 

utveckla intellektet, det behöver därför inte vara förankrat i samhälls- och vuxenlivet här och 

nu (Stensmo 2007, s.247). 

 

Inom progressivismen ska skolans verksamhet utgå från elevernas aktuella och framtida behov 

och intressen. Individerna ska själva kunna påverka sin kunskapsutveckling. Problemlösning är 

ett centralt begrepp som innefattar skolans mål där elevens individuella framåtskridande är det 

viktiga. Perspektivet är holistiskt där hela elevens tänkande, kännande och handlande ses som 

kärnan i undervisningen. Undervisningen ska fokusera på elevvalda projekt där eleven lär sig 

om genom att experimentera och få erfarenhet av naturen och samhället. Lärarens uppgift är då 

att utforma målinriktade aktiviteter som ska stimulera elevens eget lärande (Stensmo 2007, 

s.239).  
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Rekonstruktionismen är en utbildningsfilosofi där man utgår från att verksamheten ska grunda 

sig i samhällskritik och att syftet är att identifiera samtidens problem. Denna utbildningsfilosofi 

angränsar till progressivismen, men har ett större fokus på samhällsutveckling än 

individutveckling. Utgångspunkten är ett socialkonstruktionistiskt perspektiv där skolan bör 

belysa de problem som finns och arbeta för förändring av de kulturella och sociala problem 

som finns i samtiden. Skolan blir därmed framåtsyftande i det att det finns en framåtsträvan att 

skapa ett ”gott” samhälle.  

 

Essentialismen och Perennalismen har båda sina rötter i den ontologiska realismen (Stensmo 

2007, s.241, 246). Inom dessa antas att det finns en objektiv verklighet som är sann och som 

inte beror på människors medvetande om verkligheten (Hassmén & Hassmén 2008, s.48). 

Rekonstruktionismen och progressivismen har ett konstruktionistiskt perspektiv på kunskap, 

där båda utgår från att sann kunskap är kontextuell utifrån tid och rum (Stensmo 2007, s.202). 

Båda har därmed sina filosofiska rötter i pragmatismen som är en ’icke realistisk’ sanningsteori 

(Hassmén & Hassmén 2008, s.49). Det som skiljer sig dem emellan är att den 

rekonstruktionistiska traditionen lägger fokus på en tydligare samhällsnivå, medan 

progressivisimen är mer inriktad på individen (Stensmo 2007, s.260). Vi tolkar det som att 

dessa två utbildningsfilosofier kan ses som underkategorier till det vi i bakgrunden (se 1.3.1) 

benämner som konstruktionism. Uppdelningen i rekonstruktionism och progressivism blir 

relevant då läroböckerna i större eller mindre utsträckning betonar individens eller samhällets 

betydelse för kunskapsbildningen. 
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Figur 1.1 Figuren är en sammanställning av det som karaktäriserar de olika utbildningsfilosofierna. Det visar även 

på förhållandet mellan dem som dikotomier i vertikal respektive horisontell linje.  
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1.4.3 Ämnesdiskurser 

För att skapa struktur i det initiala arbetet av databearbetningen har vi valt att utgå ifrån de 

ämnesdiskurser som Mikael Quennerstedt (2006) identifierade inom de lokala kursplanerna. 

Det finns en tydlig anknytning till ämnets traditioner och även en rumslig förankring i det att 

Quennerstedt funnit regelbundenheter bland de lokala kursplaner som analyserats. Efter 

avhandlingens publicering har det kommit en ny läroplan där riktningen på ämnet kan ha 

ändrats. Genom att utgå från Quennerstedts ämnesdiskurser finns en grund att analysera vidare 

kring. De ämnesdiskurser vi utgår ifrån är: Aktivitetsdiskurs, fysiologidiskurs idrottsdiskurs, 

kroppsupplevelsediskurs, motorikdiskurs, social fostransdiskurs, naturmötesdiskurs, 

riskdiskurs, hygiendiskurs samt moraliseringsdiskurs. Nedan beskrivs de ämnesdiskurser som 

Quennerstedt har identifierat och som blir grunden för kategoriseringen av empirin i uppsatsen.  

 

Aktivitetsdiskurs 
Quennerstedt identifierar aktivitetsdiskursen som handlingar som främjar ett aktivt deltagande. 

Det förväntas att eleverna deltar efter bästa förmåga.  Eleverna förväntas röra på sig på 

lektionerna och lärarens uppgifter är att skapa goda förutsättningar för eleverna att delta. Detta 

genom att det ska erbjudas en bredd av aktiviteter som helst ska vara lekfulla och roliga. Syftet 

är att skapa ett livslångt intresse för att vara fysiskt aktiv. Därför är det viktigt att eleverna 

hittar sin aktivitet som för den enskilda eleven innebär rörelseglädje som alla antas ha ett 

naturligt behov av, och en inneboende lust till rörelse. (Quennerstedt 2006 s.118-119) 

Kännetecken: Rörelseglädje, bestående intresse för fysisk aktivitet, brett utbud av aktiviteter, 

aktivt deltagande, göra sitt bästa. I Quennerstedts avhandling presenteras aktivitetsdiskursen 

som en övergripande diskurs med fyra identifierade underkategorier. Vi har valt att utgå från 

diskurserna var och en. 

 

Fysiologidiskurs 
I Fysiologidiskursen är det fokus på träningsformer och träningens påverkan på den biologiska 

kroppen och hälsan. Aktiviteterna är olika tränings- och motionsformer som konditionsträning, 

styrketräning, koordination, rörlighet, snabbhet med mera. Eleverna ska få förståelse för hur 

olika träningsformer bedrivs och dess effekt på hälsan. Sambandet mellan träning, kost och vila 

tas upp och motiveras utifrån fysiologiska förklaringsmodeller. Anatomi och fysiologi har en 

hegemonisk status inom diskursen. Eleverna förväntas både ha goda fysiologiska kvaliteter och 

förståelse för hur olika faktorer påverkar kroppen. Kännetecken: Kost, motion, vila, 



18 

 

träningseffekter, träningslära, biologisk kropp, anatomiska och fysiologiska 

förklaringsmodeller, fysisk aktivitets nytta för kroppen.  

 

Idrottsdiskurs 
För idrottsdiskursen är det extra tydligt att det är en undergrupp till aktivitetsdiskursen. De 

rörelseaktiviteter som tas upp i aktivitetsdiskursen är ofta hämtade ifrån idrottsrörelsen. Det 

som framförallt skiljer sig är fokuseringen på specifika tekniker och regler inom idrotterna och 

därtill att tävlingen är central. Det är också där som skillnaden mellan fysiologidiskursen och 

tävlingsdiskursen uttrycks. Medan fysiologidiskursen fokuserar på träningseffekten så riktas 

fokus inom idrottsdiskursen på specifika tekniker, färdigheter och taktik. Eleverna förväntas ha 

kunskaper i de vanligaste idrottsgrenarna, där främst färdigheter och tekniker bedöms som 

viktiga. Färdigheterna och teknikerna är hämtade från idrottsgrenarna. Prestation och resultat 

ses som viktiga mål och utförandena bedöms utifrån idrottsgrenens norm om utförande. I 

skolkontexten poängteras dock själva hanterandet av en tävling och/eller resultat. 

(Quennerstedt 2006 s. 123-125) Kännetecken: Idrottsspecifika tekniker och färdigheter, 

prestation, resultat, tävling, hantera vinst och förlust 

 

Kroppsupplevelsediskurs 
Den identifierade kroppsupplevelsediskursen kännetecknas av att förespråka rörelsekultur som 

är upplevelsebaserad. De spontana rörelserna återkommer och begrepp som expressivitet är 

förekommande. Det handlar om positiva kroppsupplevelser och att kunna känna sin kropp i en 

estetisk dimension. Kännetecken: Improvisation, känna, uppleva, estetik, inre lust och lek 

skapar rörelseglädje  

 

Motorikdiskurs 
Det som karaktäriserar motorikdiskursen är också den fokus på aktiviteter, men med särskilt 

fokus på motoriska grundformer som att: springa, hoppa, rulla, kasta, fånga, klättra och krypa. 

Lektionsinnehållet förväntas ge möjlighet för eleverna att utveckla sin motorik genom att aktivt 

delta i undervisningen. Diskursen verkar främst identifieras i de lokala kursplanerna för de 

yngre eleverna. Kännetecken: Grov- och finmotorik, kroppskontroll, kroppsuppfattning, 

kroppskännedom, rumsuppfattning 
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Social fostransdiskurs 
Den sociala fostransdiskursen är identifierad som en central diskurs i ämnet, enligt 

Quennerstedt. Handlingarna som innefattas i denna diskurs är främst aktiviteter som ska 

utveckla elevers samarbetsförmåga och förmåga att ta hänsyn till andra. Sociala förmågor som 

respekt och hänsynstagande motiveras som extra viktigt då undervisningen i idrott & hälsa ofta 

bedrivs i grupp där lekar och bollspel dominerar. Undervisningen bedrivs så att eleverna har 

möjlighet att utveckla samarbetsförmåga och respekt för varandra. I vissa fall är det även 

betygsgrundade. För att få de högre betygen uttrycks ofta förmågan och viljan att hjälpa andra 

och bidra till god kamratskap i gruppen. Kännetecken: Främja relationer mellan elever, 

samarbete, hänsynstagande, respekt, problemlösning 

 

Naturmötesdiskurs 
Naturmötesdiskursen fokuserar på positiva upplevelser i/av naturen. Aktiviteter som sker i 

naturen utan fokus på naturmötet ses som aktivitetsdiskursen. Naturmötesdiskursen handlar om 

att vistas i naturen utan att störa eller förstöra något och tekniker för att vistas i naturen på ett 

behagligt och säkert sätt. Allemansrätten och olika sätt för att färdas i naturen för att möjliggöra 

naturmöten är centrala delar. Vistelse i naturen ska också leda till engagemang i natur och 

miljöfrågor. Kännetecken: Naturmöten, naturen som källa till välbefinnande, navigering, 

allemansrätten, friluftstekniker, miljöfrågor.  

 

Riskdiskurs 
I riskdiskursen är det fokus på risker med fysisk aktivitet och skadeförebyggande åtgärder. Den 

är lik fysiologidiskursen men skiljer sig just i sin fokusering på säkerhet och risker. Ergonomi 

och skadeförebyggande träning är centrala delar. Uppvärmning och stretching är också viktigt 

inom diskursen men då som medel för att förhindra skador som kan förorsakas vid fysisk 

aktivitet. I och med sin preventiva idé har riskdiskursen ett tydligt patogent synsätt på hälsa 

jämfört med fysiologidiskursen. Drogers negativa påverkan på kroppen och hälsan faller också 

inom diskursens ramar. Kännetecken: Ergonomi, arbetsmiljö, idrottsskador, skadeprevention, 

droger, patogent.  
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Hygiendiskurs 
I hygiendiskursen är elevernas hygien i fokus. Det handlar både om vardagshygien och hygien i 

förhållande till fysisk aktivitet. Hygiendiskursen har ingen tydlig koppling till hälsa utan 

uttrycks snarare i form av att vara ren i allmänhet. Det är dock en utdöende diskurs som lever 

kvar från äldre läroplaner. Kännetecken: Ombyte, duscha efter fysisk aktivitet. 

 

Moraliseringsdiskurs 
I moraliseringsdiskursen är elevernas beteende i fokus. Det är eftersträvansvärt att eleverna har 

”en god inställning” och tar till sig aktiviteterna på ett sympatiskt sätt. Läraren är en auktoritet 

och eleverna ska ta till sig instruktioner från läraren på ett bra sätt. Det kan också handla om att 

ha rätt kläder, utrustning och passa tider. Enligt Quennerstedt är det en ovanlig diskurs och som 

är svår att identifiera. Kännetecken: Disciplin, läraren som auktoritet, elevernas inställning. 
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Tabell 1.2. Analysram med Quennerstedts identifierade ämnesdiskurser 
 Kännetecken Lärandemål Innehåll 

 
 

Aktivitetsdiskurs 

Bredd av aktiviteter, göra sitt 
bästa, rörelseglädje, aktivt 

deltagande, aktivering 

Intresse och lust för 

FA. Lära sig flera 

olika aktivteter. 

Möjliggöra 

deltagande i bredd av 

aktiviteter 

‘Smörgåsbord’ av 
aktiviteter. 

 
 

Fysiologidiskurs 

Träningseffekter, träningslära, 
förståelse om kroppens 

egenskaper 

Goda fysiologiska 
kvalitéer (kondition, 

styrka osv). 
Förståelse för hur 

kroppen påverkas av 
träning 

Träningspraktiker med 
fokus på fysiologi och 

träning 

 
Idrottsdiskurs 

Idrottsspecifika tekniker och 
färdigheter, prestation, resultat, 

tävling 

Lära sig 
idrottspecifika 

tekniker, hantera 
utfall av resultat 

Grundteknik och taktik i 
de ‘vanligaste’ 

idrottsgrenarna 

Kroppupplevelsediskurs Improvisation, upplevelse, inre 
lust, rörelseglädje 

Lära sig känna sin 
kropp I en estetisk 

dimension 

Rörelse som utförs med 
känsla och puls, spontan 

lek och fantasi 

 
Motorikdiskurs 

Grov- och finmotorik, 
kroppskontroll, 

kroppsuppfattning, 
kroppskännedom, 
rumsuppfattning 

Utveckla motoriska 
färdigheter 

Olika rörelseaktiviteter 
som ska utveckla 

motorisk färdighet 

Social fostransdiskurs Relationer, samarbete, hänsyn, 
respekt, problemlösning 

Samarbetsförmåga 
och hänsynstagande 

mot varandra 

Lekar och spel. 
Problemlösning i grupp. 

 
Naturmötesdiskurs 

Naturmöte, naturen som källa till 
välbefinnande, friluftstekniker, 

miljö, allemansrätt 

Kunna vistas i 
naturen på ett 
behagligt och 

respektfullt sätt 

Kunskaper om friluftsliv, 
Friluftstekniker. Ge 
underlag och goda 
förutsättningar för 

positiva naturupplevelser 

 
Riskdiskurs 

Ergonomi, skador, 
skadeförebyggande åtgärder, 

preventiv idé. 

Lära sig att förhindra 
skadors uppkomst, 
hantera olika risker 

och skador när de väl 
uppstår 

Lyft- och bärtekniker, 
uppvärmning och 

stretching 

Hygiendiskurs Ombyte, hygien i förhållande till 
FA 

Förståelse för vikten 
av hygien i 

förhållande till FA 

Duscha efter FA 

 

 
Moraliseringsdiskurs 

Disciplin, lärarens auktoritiet, 
inställning 

Önskvärda beteenden 
såsom ‘god 

inställning’ eller att 
passa tider. 
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1.5 Syfte & frågeställningar 

I introduktionen och tidigare forskning framställs ett skolämne med ambitioner att vara ett 

kunskapsämne som det inte riktigt lever upp till i undervisningen. Vad, hur och vilken kunskap 

som ska läras ut framstår som otydligt i undervisningen för idrott och hälsa. Diskurser som 

tidigare identifierats i ämnets praktik är inte alltid kompatibla med kunskapsuppdraget. Syftet 

med denna studie är att analysera vilka diskurser som går att identifiera i läroböcker för ämnet 

Idrott och Hälsa 1 och 2 i gymnasieskolan, den diskursiva praktikens diskursordning samt 

vilken syn på kunskap diskurserna erbjuder. Tillsammans ger det oss en möjlighet att diskutera 

om läroböckerna är ett lämpligt verktyg för att åstadkomma förändring eller om de 

reproducerar traditionella föreställningar om ämnets karaktär.  

 

För att precisera syftet utgår undersökningen från följande tre frågeställningar: 

 Vilka ämnesdiskurser uttrycks i läroböckerna? 

 Hur ser diskursordningen ut bland de olika ämnesdiskurserna i läroböckerna? 

 Vilka utbildningsfilosofiska traditioner kan kopplas till ämnesdiskurserna? 
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2 Metod 

Studiens ansats är kvalitativ textanalys. Det finns ingen enhetlig metod för textanalyser utan de 

kan ta flera olika riktningar. Exempel på textanalyser är innehållsanalys, narrativ analys, 

argumentationsanalys och diskursanalys (Boréus & Bergström, 2005). Eftersom vi är 

intresserade av hur diskurser som kommer till uttryck i läroböckerna utifrån Quennerstedts 

(2006) identifierade ämnesdiskurser i idrott och hälsa, kommer vi rikta in oss på diskursanalys.  

2.1 Urval 

Grunden för det empiriska underlaget i studien är de två läroböcker som utgår från 2011 års 

läroplan för gymnasieskolan. 

 Johansson, Bengt. Idrott och hälsa. Stockholm, Liber (2012) 5. Uppl 

 Paulsson, Johan & Svalner, Daniel. Idrott och hälsa 1&2. Malmö, Roos & Tegnér, 

(2014) 

 

Urvalet är heltäckande för studiens intresseområde då inga andra läroböcker som behandlar 

hela kurserna Idrott och hälsa 1 & 2 finns publicerade i dagsläget. Det brukar betecknas som 

totalurval. 

 

En möjlig breddning av det empiriska underlaget skulle kunna innefatta läroböcker för 

grundskolan. Men med hänvisning till att skillnaderna i läroplanen för gymnasiet och 

grundskolan skulle det utvidga studien avsevärt, samt att vår utbildning först och främst riktar 

sig mot undervisning i gymnasieskolan gör att vi anser begränsningen vara berättigad. 

 

2.2 Praktiskt tillvägagångsätt 

Under denna rubrik och 2.3 Analysverktyg kommer metoden att klargöras samtidigt kommer vi 

fortlöpande att diskutera hur våra val påverkar studiens tillförlitlighet.  

 

Tillvägagångsättet sker i tre steg. Först identifierades ämnesdiskurser i böckerna. Sedan 

analyserades diskursordningen, vilket innefattar både diskursernas regelbundenhet och 

dominansförhållandet dem emellan. Slutligen placerades varje ämnesdiskurs in i en 

utbildningsfilosofisk tradition utifrån hur texten är skriven.  
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I bearbetningen av materialet har vi utgått från diskursteorin som diskuteras i del 1.4.1. För att 

analysera textmaterialets lingvistiska uppbyggnad började vi med att översiktsläsa båda 

böckerna för att få en uppfattning om hur de är disponerade. Sedan läste vi böckerna noggrant 

på textens detaljnivå, med de ämnesdiskurser som Quennerstedt (2006) identifierat i lokala 

kursplaner som analysram (se Tabell 1.2). En analysram är fördelaktigt för att skapa en struktur 

av materialet i inledningen av arbetet. Vi var dock uppmärksamma på att andra diskurser kunde 

förekomma. När detaljläsningen av ena boken var klar bytte vi bok med varandra och gjorde 

om proceduren. När båda böckerna var detaljlästa diskuterade vi sinsemellan vilka 

ämnesdiskurser som vår tolkning fann representerade för att komma fram till en gemensam 

tolkningsram. Det krävde att vi kunde gå tillbaka till böckerna för att styrka eller ompröva våra 

tolkningar. Tillvägagångsättet ger studien vad som vanligen kallas för interbedömarreliabilitet 

(Hassmén & Hassmén 2008, s.135-136). Färgkodning av materialet underlättade 

struktureringen. Diskussionen mynnade ut i tolkningar av ämnesdiskurser som illustreras i 

Tabell 3.1. Den kan ses som ett förtydligande av våra gemensamma tolkningar framtagna med 

ett systematiskt tillvägagångsätt (Winther & Jörgensen 2010). När vi fastställt vilka diskurser 

som finns representerade i böckerna kunde vi analysera diskursordningen. 

 

Diskursordningen framställs som regelbundenhet i tid, alltså hur ofta (eller sällan) en given 

diskurs uttrycks i böckerna, och dominansförhållandet diskurserna emellan, som uttrycks i form 

av överordnad och underordnad diskurs i sammanhanget. Tillvägagångsättet för att bestämma 

diskursernas regelbundenhet är i form av kvalitativa tolkningar av i vilken utsträckning de 

representerades i texten. Ett förförande som kan tyckas godtyckligt men en statistiskt 

säkerställd kvantitativ uträkning hade varit för omfattande för studiens storlek och hade fört 

metoden närmare en innehållsanalys än en diskursanalys. Dominansförhållandet bestäms 

genom att relatera diskursernas regelbundenhet till sammanhanget. Flera diskurser kan 

representeras i samma stycke men en eller flera ämnesdiskurser kan inta en överordnad position 

i den aktuella kontexten. Ett exempel på hur vi tolkar över- respektive underordnade diskurser 

är förhållandet mellan diskurserna risk, fysiologi, (elit)idrott som förekommer. I det fallet utgår 

texten från att förklara risker med vissa idrottsgrenar utifrån fysiologiska förklaringsmodeller. 

Vi tolkar det som att riskdiskursen blir överordnad för att texten primärt riktar sig för att 

förklara vilka skaderisker som finns. De fysiologiska förklaringsmodellerna samt de riskfyllda 

idrottsgrenarna kompletterar texten i det sammanhanget. Tolkningarna kan ses som tillförlitliga 

då de framkommit i diskussion mellan författarna. Detta krävde också en möjlighet att gå 

tillbaka till textens detaljnivå och vara öppen för att ompröva sina tolkningar.  
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Slutligen placerade vi in ämnesdiskurserna i en utbildningsfilosofisk tradition för att möjliggöra 

en meningsfull diskussion i avslutningen kring diskursordningen och den sociala praktik som 

formuleras i introduktionen och tidigare forskning. Fokus i tolkningarna kring 

ämnesdiskursernas utbildningsfilosofi låg på hur texten riktar sig till läsaren. Det blir således 

ointressant i denna del av analysen vad texten förmedlar för kunskap. Exempelvis om texten 

förmedlar givna sanningar på ett oproblematiserat vis, har vi tolkat det som essentialistiskt. 

Riktar sig texten istället sig åt att läsaren ska anamma det som står utifrån individuell 

kunskapsutveckling så har vi tolkat det som progressivistisk eller rekonstruktionistisk. Det som 

skiljer de två senare i våra tolkningar är om texten har en tydligare individuell prägel eller om 

den problematiserar samhällsstrukturer.     

2.3 Analysverktyg 

Det finns inget vedertaget sätt att göra diskursanalyser på. Det är inte en enda ansats utan en rad 

tvärvetenskapliga och multidisciplinära ansatser som forskare använder på många olika 

områden i olika typer av undersökningar (Winther Jörgensen & Phillips 1999, Boréus & 

Bergström 2005). Ofta inspireras forskaren av olika sätt att bedriva denna typ av forskning på 

och av hur andra har gjort i tidigare studier med liknande material och frågeställningar. För att 

göra vår metod mer begriplig har vi utformat två analysramar som hjälper oss att sortera i 

texten och ökar transparensen i våra tolkningar. I analysramen för ämnesdiskurser har vi valt 

kategorier efter aspekter som vi anser relevanta för att begripliggöra de olika ämnesdiskurserna. 

De aspekter vi använder är kännetecknande begrepp, lärandemål och innehåll. Med 

analysramen för utbildningsfilosofiska traditioner är målet att tydliggöra vad som är centralt 

inom vardera tradition samt hur de förhåller sig till varandra och till de två övergripande 

perspektiven essentialism och konstruktionism.  

 

Ett problem med den här typen av analysverktyg kan vara att man tvingar texten på 

analysverktyget och gör övertolkningar av texten för att den ska passa in i analysverktyget 

(Boréus & Bergström, 2005). Det är därför viktigt att vi är öppna för att det kan uttryckas andra 

ämnesdiskurser i läroböckerna än de som Quennerstedt (2006) har identifierat i lokala 

kursplaner. Det räcker dock inte med att vara medveten om problemet utan vår inläsning på 

området är av allra största vikt för att kunna göra rimliga tolkningar även utanför de färdiga 

tolkningarna av ämnesdiskurserna.  
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2.4 Forskningsetiska överväganden 

Vetenskapsrådet har tagit fram forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning som alla forskare, doktorander och studenter bör förhålla sig 

till vid vetenskapliga arbeten. De två huvudkraven är forskningskravet och 

individskyddskravet. Det senare består av fyra huvudkrav: Informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2004). 

Forskningskravet innebär att forskning ska bedrivas för samhället och individers utveckling. 

Det betyder att forskningen ska syfta till att kunskaper fördjupas och utvecklas samt metoder 

förbättras (Vetenskapsrådet, 2004). För att leva upp till det krävs en hög kvalitet i forskningen 

och att metod och tillvägagångssätt redovisas tydligt. Med hög kvalitet menas att tolkningar av 

empirin är rimliga och trovärdiga samt kan kopplas till forskningens syfte och frågeställningar 

(Quennerstedt, 2006). Det innebär för oss att genomgående vara tydliga med hur vi ämnar 

använda det teoretiska perspektivet i tolkningen av empirin och vår förståelse av studiens 

centrala begrepp. Metodredovisningen ska vara tydlig i det att läsaren ska förstå hur vi har gått 

tillväga i tolkningarna av materialet.  

 

Eftersom materialet består av två publicerade läroböcker är det nödvändigt för oss att redovisa 

vilka böckerna är och vem som skrivit dem. När man publicerar en lärobok måste man vara 

beredd på att den granskas. Vi anser därför inte att vi behöver ta hänsyn till 

individskyddskravets olika delar. Däremot är det viktigt att vi förhåller oss sakliga i våra 

tolkningar och utsagor om materialet och inte ironiserar över formuleringar och 

ställningstaganden vi inte delar. 
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3 Resultat 

I resultatdelen presenteras först de identifierade diskurserna i böckerna. I vissa fall finns tydliga 

gemensamma drag med de ämnesdiskurser som Mikael Quennerstedt identifierade i lokala 

kursplaner och i andra fall uttrycks diskursen på ett annorlunda vis. Några av de 

ämnesdiskurser som Quennerstedt identifierade träder inte fram alls i böckerna och presenteras 

därför inte i resultatdelen. Det presenteras däremot fyra nya diskurser samt några olika vinklar 

på diskurser som både vi och Quennerstedt funnit. De identifierade diskurserna i böckerna 

förklaras genom våra tolkningar och exemplifieras med några citat. I slutet av presentationen 

för vardera identifierad diskurs placerar vi in den i en utbildningsfilosofisk tradition. Våra 

tolkningar motiveras i samband med detta. 

 

De diskurser som tar mest utrymme i böckerna och böckernas disposition beskrivs i den delen 

av resultatavsnittet som benämns Regelbundenhet. Därefter presenteras diskursernas 

dominansförhållande, det vill säga hur och vilka diskurser som ofta hör ihop i böckerna och 

hur dominansförhållandet mellan diskurserna ser ut. Med hjälp av den andra och tredje delen 

kan vi diskutera vilka diskurser som är över- respektive underordnade i böckerna, det vill säga 

diskursordningen. Slutligen presenteras en sammanfattning av de utbildningsfilosofiska 

traditionerna och dess utrymme i böckerna. På nästa sida presenteras tabell 3.1 som är en 

översiktlig sammanfattning av de identifierade diskurserna och vilken utbildningsfilosofi som 

diskursen placeras in i. På sida 43 presenteras tabell 3.2 som är en översiktlig sammanfattning 

av diskursernas över- och underordning.  
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Tabell 3.1. Sammanfattande översikt av identifierade diskurser 

 Kännetecken Lärandemål Innehåll Utb. filosofi 

 
Aktivitets- 

diskurs 

Ger exempel på 
möjliga aktiviteter 
inom ett område 

Lära sig att 
identifiera olika 

aktiviteters 
möjligheter 

 
Bredd av 
aktiviteter 

 
Progressivistisk 

 
Idrotts- 
diskurs 

Exemplifierande 
idrottare och 

idrottande 

Bli bättre på idrott, 
prestationsbaserade 

aktiviteter 

Kunskap om vad 
träning kan bidra 

med till 
idrottsutövande 

 
Essentialistisk 

 
Fysiologi- 

diskurs 

Fysiologiska 
förklaringsmodeller 

Förstå kroppens 
fysiologi i relation 

till FA 

Anatomi, 
Rörelselära, 
Nutrition, 

Träningslära 

 
Essentialistisk 

 
Risk- 

diskurs 

Skadeprevention, 
livräddning, faror 

med FA/inaktivitet 

Kunskaper om och 
tekniker för att 

undvika skador och 
ohälsa 

Ergonomi, 
livräddning, 
rörelselära, 

nutrition 

 
Essentialistisk 

 
Naturmötes- 

diskurs 

Källa till 
välbefinnande, 

naturmöte, 
friluftstekniker 

Kunna vistas i 
naturen på ett 
behagligt sätt, 

miljöengagemang 

Kunskaper om 
friluftsliv och 
naturen samt 

friluftstekniker 

 
Essentialistisk 

Moraliserande 
fostrans- 
diskurs 

Eftersträvansvärda 
beteenden och 
levnadsvanor 

 
Göra ”rätt” val i 

livet 

 
-* 
 

 
Essentialistisk 

 
Sociokulturell 

diskurs 

Historiska, 
kulturella och 

sociala perspektiv 
på innehållet 

Förstå sig på 
sammanhangen 
aktiviteten eller 

rörelsen sker 

 
-* 
 

 
Rekonstruktionistisk 

 
Egenmakt- 

diskurs 

Individualisering, 
egenmakt, ind. 
ansvar, egen 

förmåga, 
individuella 

målsättningar 

Bli sin egna 
”personlige 

tränare”, hitta inre 
motivation, bygga 

självförtroende 

 
Bredd av 

individuella 
aktiviteter, 
hälsoprofil, 

träningsdagbok 

 
 

Progressivistisk 

Könsuppdelnings- 
diskurs 

Jämförelse mellan 
biologiskt kön 

Att det är skillnad 
mellan flickor och 

pojkar 

Könsanpassade 
aktiviteter 

 
Essentialistisk 

 
*Inte identifierat något specifikt innehåll för undervisning 
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3.1 Identifierade diskurser  

3.1.1 Aktivitetsdiskurs 

Quennerstedt identifierade aktivitetsdiskursen som en övergripande diskurs där underkategorier 

urskildes från varandra. Han presenterar den som främjande handlingar för aktivt 

elevdeltagande där de ska erbjudas en bredd av aktiviteter som ska vara lustfyllda. På ett 

liknande sätt beskriver böckerna vikten av att testa på olika aktiviteter som ska vara roliga för 

eleverna. Den fösta meningen i boken Idrott och hälsa (2012) av Bengt Johansson lyder: 

”Idrottsämnet handlar om att du ska få allsidig motion, samtidigt som du har kul” (Johansson 

2012, s.7). Det inledande citatet sätter prägeln på hela boken där betoning på aktivitet och 

rörelseglädje är centralt. Aktivitetsdiskursen framhäver vilka möjligheter fysiska aktiviteter ger 

till ett mer hälsosamt och meningsfullt liv. Framförallt presenteras olika aktivitetsexempel. 

 
”Om du gör det till en vana att utnyttja olika tillfällen till rörelse, får du en bra grundträning. Vill du ha en 

allsidig träning kan du gå på motionsgympa. Långa promenader samt cykel- och skidturer är ett bra 

komplement…” (Johansson 2012 s.10) 

 
”Försök gärna att hitta olika aktiviteter som du verkligen trivs med och kan växla mellan, då blir träningen 

trevligare.” (Johansson 2012 s.73) 

 

Citaten ovan är exempel på hur olika aktiviteter presenteras inom ramen för aktivitetsdiskursen. 

I kapitlet om teknik och koordinationsträning premieras även där olika former av rörelser som 

ett led i att utveckla nya rörelsemönster. Koordination är nära sammankopplat med att öva 

kroppsmedvetenhet. Hur det utvecklas på bästa sätt beskrivs som att öva och få en gedigen 

erfarenhet av olika rörelser. ”Det gäller att få så stor erfarenhet som möjligt av olika rörelser. 

Då förbättrar du din koordinationsförmåga och har lättare att lära dig nya rörelser.” (Johansson 

2012, s.78) Författaren tar upp exempel som är tagna från både föreningsidrotten och vissa 

spontanidrotter som skateboard och att ”spela innebandy ute”.  

 

Aktivitetsdiskursen kan tolkas som progressivistisk då den kommer till uttryck som exempel på 

aktiviteter eller sporter som eleverna kan utföra samt vikten av rörelseglädje. Alla individer 

antas ha ett inneboende lust för rörelse, det gäller bara att hitta just den aktiviteten som kan 
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framkalla lusten. Bästa sättet att göra det är genom att testa en stor bredd av aktiviteter. 

Förhoppningen är att läsaren till slut ska hitta och utvecklas inom sin aktivitet.  

3.1.2 (Elit)Idrottsdiskurs 

I böckerna framkommer en idrottsdiskurs som liknar Quennerstedts identifierade idrottsdiskurs, 

men med vissa skillnader. De gemensamma drag som finns i respektive material är att 

lärandemålet kan tolkas vara att eleverna ska bli bättre på olika idrotter och att det är viktigt att 

lära sig hur träning ökar prestation i idrottsutövning. (Elit)idrottsdiskursen framträder i stora 

delar av båda böckerna, framförallt i exempel på idrottsutövare och idrottsgrenar.  

 
”Inom många sporter, till exempel höjdhopp och tennis, ställs det stora krav på specifika rörelsemönster” 

(Paulsson & Svalner 2014, s.78) 

 

Men diskurserna skiljer sig också åt på flera sätt. I Quennerstedts (2006) framställning så lyfts 

vikten av att kunna hantera vinst och förlust som ett slags lärandemål, vilket inte är något som 

uttrycks i böckerna. I böckerna framkommer att idrottsutövandet är en slags självklarhet i och 

med de exempel som tas upp. Kunskaperna som boken förmedlar kan bidra till ökad prestation 

inom idrottsgrenarna. Träningseffekter och fysiologiska kunskaper för att förbättra prestation 

inom olika idrotter är det som tydligast framträder i den (elit)idrottsdiskurs som identifierats i 

läroböckerna.  

 
”Något som är viktigt inom i stort sett alla idrotter, men även för motionärer, är bålstyrkan.” (Paulsson & 

Svalner s.26)  

 
”Ironmanloppet har kommit att bli ett klassiskt uthållighetsprov som endast de mest vältränade 

människorna uthärdar. (…) För att klara det krävs rigorösa förberedelser och otaliga träningstimmar. Att 

träna kroppen och förbereda den för fysiska utmaningar blir både enklare och effektivare med kunskap. 

Vare sig målet är en tävling eller ett motionspass hjälper träningsläran oss att lättare nå våra mål.[…] Triple 

deca iron = En tävling där man gör en ironman om dagen i 30 dagar” (Paulsson & Svalner 2014 s.62) 

Exemplet utgör också det särskiljande fynd i läroböckerna som markerar en elitsatsning som 

ideal för träning. I boken Idrott och Hälsa 1 & 2 (Paulsson & Svalner 2014) inleds 7 av 11 

kapitel med en bild och bildtext på en elitidrottare som har koppling till kapitlet. Ofta görs även 

återkopplingar i texten. Elitidrottandet framställs som idealet och som förebilden för träning, 

exempelvis ovanstående citat som ingår i kapitlet Träningslära. Dessa idrottare återkommer i 

boken, som exempel för att förtydliga olika aspekter av kunskapsinnehållet. Ett tydligt exempel 
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på (elit)idrottsdiskursen är att det första kapitlet Din kropp, så fungerar den där Charlotte Kalla 

och Usain Bolt beskrivs som två fysiska ytterligheter.  

 
”Charlotte Kalla och Usain Bolt är två framstående idrottsutövare som förutom sina idrottsliga prestationer 

är intressanta eftersom de representerar två fysiologiska ytterligheter. Charlotte Kalla har tack vare sin 

otroliga syreupptagningsförmåga mycket goda förutsättningar för uthållighetsidrott. Usain Bolts 

muskelsammansättning och förmåga att använda den snabbt och explosivt gör honom till vår tids snabbaste 

människa.” (Paulsson & Svalner 2014, s.12) 

”Cyklisten Miguel Indurain anses vara ett fysiskt fenomen med en uppmätt vilopuls på otroliga 29 

slag/minut.” (Pauslsson & Svalner 2014, s.38) 

Båda exemplen visar hur idealbilden av vältränade och framgångsrika idrottspersoner ger 

exempel på kunskapsstoffet, som i det här fallet är träning för prestation.  

I boken Idrott och hälsa (2012) är inte (elit)idrottsdiskursen lika framträdande, däremot 

exemplifieras ofta träningsformer, lärandemål i termer av idrottsspecifika grenar.  

 
”Antingen tränar du en rörelse på ett bestämt sätt, exempelvis höjdhopp. Eller också tränar du en 

grundrörelse, som att göra ett volleyskott i fotboll, vilket sedan kan göras på olika sätt.” (Johansson 2012, 

s.78) 

 

Ett av kapitlen benämns som ”Spel och regler” där författaren beskriver några vanliga 

bollsporter. En kort historisk genomgång av spelets uppkomst följs upp av en regelgenomgång. 

De idrotter som tas upp är alla bollsporter: Basket, handboll, fotboll, innebandy, volleyboll, 

badminton, tennis och bordtennis. Bara att det kapitlet finns med visar på att idrottsdiskursen är 

påtaglig för vad som ska läras ut i ämnet idrott & hälsa. Idrottsdiskursen är primär för just det 

kapitlet och förekommer som exempel i andra kapitel.  

 

Vi placerar in (elit)idrottsdiskursen i den essentialistiska utbildningsfilosofin eftersom att när 

den kommer till uttryck som idealbilder för rörelsekunskaper. Kunskaper om rörelser är till för 

att utöva traditionella idrottsliga grenar. Det finns inget utrymme för individuell kreativitet och 

skapande av kunskap när (elit)idrottsdiskursen framträder i böckerna. 
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3.1.3 Fysiologidiskurs 

Fysiologidiskursen är en av de mest framstående diskurserna i båda böckerna. I så när som 

varje kapitel finns det en eller flera fysiologiska förklaringsmodeller som förmedlas till läsaren. 

Precis som Quennerstedt beskriver fysiologidiskursen så är det fokus på träningsformer och 

träningens påverkan på kroppen och hälsan. Fysiologidiskursen finns representerade 

genomgående som förklaringsmodell och motiv till varför det är eftersträvansvärt att vara 

fysiskt aktiv.    

 

Mest framträdande är fysiologidiskursen i de delar av böckerna som handlar om kroppens 

funktion (anatomi, biomekanik), träningslära, idrottsskador/ergonomi och livräddning men kan 

även urskiljas i delar om friluftsliv, kroppsideal och stresshantering.  

 

I de tidigare är av de ovan nämnda delarna har fysiologidiskursen närmast hegemonisk status i 

båda böckerna. Kunskapsstoffet förmedlas med en essentialistiskt framtoning som 

oproblematiserade faktakunskaper.  
 

”Genom träning bryts vävnader som muskler och skelett ned och de behöver sedan byggas upp genom vila, 

återhämtning och rätt kost.” (Paulsson & Svalner 2014, s.64) 

 

”Skelettet förstärks när du tränar och belastar skelettet, till exempel genom gympa, dans, bollspel eller 

styrketräning. Du behöver också få tillräckligt med kalk och D-vitaminer. Allt detta har du nytta av hela 

livet.” (Johansson 2012, s.196) 

 

I de senare av de ovan nämnda delarna är fysiologidiskursen sekundär och andra diskurser får 

större utrymme. Det visar dock att fysiologidiskursen har en hög status i böckerna. Ett exempel 

på hur fysiologidiskursen gör sig påmind i delar av boken som inte har direkt anknytning till 

träningsformer eller kroppens funktion är i Johansson (2012) i en del som handlar om 

friluftsliv: 
 

”Naturen är vår främsta idrottsplats […] Det ger god motion att ta sig fram över stock och sten. Dessutom 

tränar man motoriken, till exempel balansen […] När vi ser en vacker utsikt eller hör vågornas kluckande, 

blir vi mindre stressade redan efter några minuter. Blodtrycket och spänningen i musklerna sjunker.” 

(Johansson 2012 s. 134) 

 

I citatet ovan kombineras naturmötets positiva fysiologiska effekter på hälsan med 

träningsformer som kan bedrivas i naturen. Fysiologidiskursen är en essentialistisk diskurs med 



33 

 

ett tydligt dualistiskt perspektiv på kroppen. ”Var flexibel och lyssna till din kropp, den talar 

om för dig vad den klarar av.” (Paulsson & Svalner 2014, s.62) Begrepp som ”rätt kost” och 

förmedlande av ett förgivettagande att träning är bra för din hälsa signalerar ett essentialistiskt 

perspektiv då fakta presenteras som läsaren ska lära in. De fysiologiska förklaringsmodellerna 

ses som allmängiltiga och kontextualiseras sällan. 

 

Quennerstedts definition av fysiologidiskursen skiljer sig på ett sätt gentemot böckernas. I de 

lokala kursplanerna som Quennerstedt har analyserat ska eleverna både kunna förstå och ha 

goda fysiologiska egenskaper som bra kondition, rörlighet och koordination. Böckerna gör 

endast anspråk på att ge eleverna möjligheter att lära sig effekterna för att kunna reflektera över 

träning och kroppens funktion. 

3.1.4 Riskdiskurs 

Riskdiskursen får överraskande stort utrymme i böckerna. Båda böckerna har ett genomgående 

risk/säkerhetstänk som är ständigt närvarande. Läsarna ska upplysas om risker och hur de 

undviks alternativt förebyggs inom alla områden som idrott och hälsa berör.  

 

Exempelvis angående styrketräning:  
 

”Det är viktigt att du får instruktion om rätt teknik, så att du inte skadar eller överbelastar dig.” (Johansson, 

2012, s. 63) 

 

Angående kosthållning: 
 

”Kombinationen av lättillgänglig föda och ett underutnyttjande av vår fysik har lett till folksjukdomar som 

övervikt, hjärt-kärlsjukdomar och typ 2-diabetes.” (Paulsson & Svalner 2014, s.12) 

 

Angående friluftsliv: 
 

”När du är i en båt ska du alltid sitta ned. Byt aldrig plats med någon ute på sjön. Följer du dessa regler så 

minskar risken för att båten ska kantra.” (Johansson, 2012, s 145) 

 

”Varje vinter händer olyckor eller tillbud när svenska ungdomar åker offpist och utlöser en lavin […] Och 

man har ytterst liten chans att själv påverka sitt läge, om man hamnar i en lavin.” (Johansson, 2012, s 147) 

 



34 

 

I båda böckerna finns det delar som nästan uteslutande handlar om eventuella hälsorisker som 

finns kopplat till fysisk aktivitet, till exempel idrottsskador och överträning. 

 

”Det finns en mängd olika anledningar till varför en idrottsutövare skadar sig. Några av de vanligaste är 

[...]” (Paulsson & Svalner 2014. s.130) 

 

Riskerna för att bli både fysiskt och psykiskt sjuk på grund av dåliga levnadsvanor som en 

inaktiv livsstil, alkohol, tobak eller narkotikamissbruk ägnas också en hel del utrymme i båda 

böckerna. 

 
”All narkotika påverkar våra sinnen och viktiga psykiska funktioner [...] De kroppsliga effekterna kan vara 

att slemhinnorna torkas ut, andningen minskar och att motoriken och balanssinnet försämras.” (Paulsson & 

Svalner 2014 s.257) 

 

”Vid inaktivitet urkalkas skelettet och blir skörare. Det händer när du blir sängliggande eller gipsad, och när 

du blir äldre.” (Johansson, 2012, s. 196) 

 

Ett tredje område som ges särskilt utrymme är ergonomi och skadeförebyggande träning. Det 

handlar om vad läsaren ska göra och inte göra för att undvika att utveckla ohälsa i vardagen. 

Diskursen kommer till uttryck både som uppmaningar och varningar:  

 
”Kroppen är gjord för att arbeta och den mår bra av det, så länge förutsättningarna är goda.” (Paulsson & 

Svalner 2014, s 160) 

 

”Om du har fel arbetsställning vid datorn, kan du lätt få problem med nacke, skuldror och rygg.” 

(Johansson 2012, s.170) 

 

Ytterligare ett område som båda böckerna behandlar ingående är livräddning. Riskdiskursen är 

central även här i redogörelser kring vad som kan inträffa och vilka åtgärder som är 

eftersträvansvärda om olyckan är framme. Livsfara, livshotande, medvetslös, död, överleva, är 

ord som förekommer i båda böckerna när området behandlas. Explicit handlar det om att lära 

sig att hantera potentiellt farliga situationer, men implicit kan det verka avskräckande på många 

aktiviteter. 

 

Riskdiskursen är lik fysiologidiskursen i sin essentialistiska framtoning. Den uttrycker en 

dualistisk kroppsförståelse. Kroppen ses som ett redskap som måste tas om hand för att vi ska 
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må bra och kunna uträtta det som vårt medvetande bestämmer. När riskdiskursen representeras 

så förmedlas kunskap som givna sanningar om risker. Missbrukar vi vår kropp riskerar vi att 

må dåligt både fysiskt och psykiskt. 

 

3.1.5 Naturmötesdiskurs 

Naturmötesdiskursen framträder främst i de kapitel som har med friluftsliv att göra. Likt 

Quennerstedts identifierade naturmötesdiskurs så fokuseras det på friluftstekniker och 

utrustning i innehållet. Diskursen framkommer framförallt i båda böckernas natur och 

friluftslivskapitel men även i kapitlet ”Stresshantering och mental träning” i boken Idrott och 

hälsa (2012). Exempelvis står det:  

 
”Forskare har funnit att vistelse i naturen får oss att slappna av och är ett viktigt botemedel vid stress. […] 

Vindens sus, lövens prassel och vågornas kluckande är ljud som kan ha gynnsam inverkan på stressen.” 

(Johansson (2012), s.107) 

 

I samma bok framträder en naturmötesdiskurs allra tydligast i kapitlet ”Friluftsliv”. Kapitlet 

inleds med att förklara värdet i friluftsliv och att vistas i naturen. ”Det handlar inte främst om 

teknik, utrustning, och strapatser. Friluftslivet innebär samarbete, inte konkurrens”. (Johansson 

(2012, s.133) Även om det står så i inledningen, så är merparten av innehållet i texten baserat 

på olika friluftstekniker och utrustningstips. De inledande sidorna beskriver vad naturen har att 

erbjuda oss människor och att vi måste ta ansvar för den gemensamt. Kunskaper om 

allemansrätten och friluftsteknikerna ger en grund för att överhuvudtaget kunna uppleva 

naturens hälsofrämjande kraft. Ett exempel som är talande för båda böckernas 

naturmötesdiskurs är följande citat: 

 
”Med hjälp av kartan tar du dig fram där du aldrig tidigare har varit. När du är på tur med skidor, cykel eller 

kanot känner du dig tryggare. Du vågar dig längre in i skogen när du plockar bär och svamp. Att kunna 

orientera är själva grunden för friluftsliv.” (Johansson 2012, s.138)  

 
”För att din naturupplevelse ska bli positiv, även vid till exempel dåligt väder, är det vitkigt att vara 

förberedd. Se till att du har utrustning, kläder och mat som håller dig torr, varm och mätt. Lyckas du med 

det ökar chanserna för en bra upplevelse” (Paulsson & Svalner 2012, s.198)  
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Friluftstekniker är innehållet och målet är att det ska bidra till ett enklare och roligare 

friluftsliv, för att väcka ett intresse för naturen. Liknande resonemang förs av Quennerstedt 

(2006) när han beskriver den naturmötesdiskurs som framträtt i de lokala kursplanerna. 

 

Vi tolkar det som att naturmötesdiskursen framställs utifrån ett essentialistiskt perspektiv, då 

naturens källa till välbefinnande beskrivs som vedertagen. Själva motiveringen för att bedriva 

friluftsundervisning är att vi mår bra av naturmötet. Ett exempel på denna oproblematiserande 

essentialism inom friluftslivskapitlen är: 

 
”Vårt biologiska arv innebär en naturlig koppling mellan människan och det naturpräglade landskapet. Det 

är denna samhörighet som är upphovet till att vi mår bra av att vistas utomhus.” (Paulsson & Svalner 2014, 

s.195) 

 

I böckerna är det också tydligt att det är friluftsteknikerna som är viktigt kunskapsmässigt för 

att kunna vistas i naturen som är en källa till välbefinnande. Genom givna kunskaper om 

friluftstekniker och utrustning sätts läsaren som passiv mottagare av essentiella kunskaper.  
 

3.1.6 Moraliserande fostransdiskurs 

Social fostransdiskursen ter sig något annorlunda i böckerna än som Quennerstedt (2006) 

beskriver den. I böckerna framträder den både som social fostran med fokus på sin närmaste 

omgivning och som social fostran till goda samhällsmedborgare. Det handlar likt 

Quennerstedts beskrivning om att visa respekt och hänsyn till andra människor, 

samarbetsförmåga och att respektera uppsatta regler. Men i böckerna vidgas diskursen med att 

visa hänsyn till sina medmänniskor också omfattar att inte vara eller bli en belastning för 

samhället på grund av sjukdom eller ohälsa. Vi byter därför beteckning på den till 

Moraliserande fostransdiskurs som vi anser är mer passande. Den kommer särskilt tydligt till 

uttryck i delar av böckerna som handlar om alkohol, tobak, narkotika och doping. Rökning 

presenteras både ur ett ohälsoperspektiv och ur ett samhällskostnadsperspektiv.  

 

”Kostnaden för rökares sjukvård är mer än dubbelt så hög som det samhället drar in på tobaksskatten.” 

(Johansson 2012, s.34) 

 

”Rökningen kostar samhället uppskattningsvis 30 miljarder kronor per år.” (Paulsson & Svalner 2014 

s.260).  
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Det är alltså någon annan som betalar kostnaden för din rökning och det gör dig till en sämre 

samhällsmedborgare. De risker som finns med missbruk av olika slag tas också upp men 

sträcker sig långt utanför de fysiologiska effekterna och omfattar såväl psykiska som sociala 

biverkningar. Syftet verkar vara att ge läsaren kunskaper för att kunna identifiera missbrukare 

med hjälp av tecken i deras beteenden i sociala sammanhang. Biverkningar redovisas som 

naturgivna och obestridliga vilket kan uppfattas som moraliserande. ”Ett inledande sätt att ta 

reda på om någon i din närhet har ett drogmissbruk är att göra observation (Paulsson & Svalner 

2014, s.257). Därefter följer en lista med beteenden som är utmärkande, till exempel: kraftiga 

humörsvängningar, dålig hygien, osociala beteenden, lögner, brottslighet m.m. Det förekommer 

en moraliserande ton i böckerna som uttrycks i önskvärda beteenden i förhållande till träning 

och en hälsosam livsstil. Det handlar om hur vi ska äta korrekt (frukost, lunch, mellanmål, 

middag), inte använda några hälsofarliga substanser och framför allt vikten av att röra på oss 

för att inte bli överviktiga.  
 

”Regelbunden träning för ofta med sig andra goda levnadsvanor.” (Johansson 2012, s. 10) 

 

Moraliserande fostransdiskurs ter sig således mot det essentialistiska, i och med sin 

moraliserande framställning av eftersträvansvärda kunskaper och beteenden för att bli en god 

samhällsmedborgare. Det målas upp en förenklad idealbild av människan som läsaren 

uppmanas att sträva efter. 

 
”Om du har en bra hållning är din kropp i balans. Axlarna är avspända och sänkta. Huvud, hals och bål 

ligger över varandra i en lodrät linje. [...] Om din hållning ofta avviker från detta ideal, blir det 

felbelastningar.” (Johansson 2012, s.171)   

 

3.1.7 Sociokulturell diskurs 

I de delar av böckerna som handlar om rytmik, dans och rörelse till musik framträder en 

sociokulturell diskurs som är svår att urskilja i andra delar. Momentets vara och icke vara i 

undervisningen diskuteras utifrån historiska, kulturella och sociala infallsvinklar. Det verkar 

finnas ett behov av att motivera varför momentet finns med och varför det är viktigt.  
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”Oavsett var man befinner sig i sin känsla för dans finns det framförallt tre aspekter som rättfärdigar 

dansens plats i skolan och i skolidrotten: den fysiska träningen, den sociala aspekten och det kulturella 

arvet.” (Paulsson & Svalner 2014, s.184) 

 

I andra moment är det de fysiologiska hälsovinsterna av att utöva en idrott eller träningspraktik 

som framstår som viktigt. Inom den sociokulturella diskursen verkar det finnas en annorlunda 

uppfattning om kroppen, en integrerad kroppsförståelse där kropp och själ ses som ett och 

samma väsen. Det kulturella och sociala är lika viktigt som det fysiologiska.  

 
”Så småningom kom människor att betrakta dansen, liksom musiken, som en konst att njuta av.” 

(Johansson, 2012, s. 115) 

 

Diskursen tar också hänsyn till individuella olikheter i andra aspekter än fysiologiska. Den 

öppnar upp för en normkritisk individanpassad undervisning.  

 
”Dansen innebär ett åskådliggörande som på grund av sociala normer kan var skrämmande för många, 

särskilt om man känner sig osäker. Det är därför viktigt att anpassa dansen till den individuella nivån” 
(Paulsson & Svalner 2014 s. 184). 

 

Inom ramen för diskursen finns det också plats för samhällskritik. Olika kulturarv förmedelas (i 

böckernas fall genom olika danser), vilket skapar ett möte mellan olika kulturer och ger 

möjlighet till att kritiskt reflektera över till exempel olika samhällsformer och fördomar men 

också sin individuella utveckling av att uttrycka sig i en sociokulturell kontext. Paulsson & 

Svalner (2014) diskuterar i det avslutande kapitlet ”Idrott, motion och jag” fysisk aktivitet ur ett 

sociokulturellt perspektiv, där fokus ligger på identitet, kroppsideal och genus. 

 
”Din självbild formas alltså till viss del av omgivningen och det är genom den du får en social identitet.” 

(Paulsson & Svalner 2014, s.271)   

 
”Det är alltså våra inlärda uppfattningar och beteenden som står för den största skillnaden mellan män och 

kvinnor, inte de biologiska förutsättningarna.” (Paulsson & Svalner 2014, s.278) 

 

Den sociokulturella diskursen bedöms följaktligen som en rekonstruktionistisk diskurs. När 

denna diskurs framställs så är det allt som oftast ur ett perspektiv för att synliggöra normer och 

värden i samhället. Vår tolkning är att samhällets strukturer och våra föreställningar om saker 

och ting ska problematiseras inom denna diskurs i böckerna. Inom ramen för den 
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sociokulturella diskursen finns utrymme för kroppsupplevelsediskursen såsom Quennerstedt 

(2006) beskriver den. Den är dock marginaliserad i böckerna vilket gör att vi inte behandlar den 

som en egen diskurs.   

3.1.8 Egenmaktsdiskurs 

En av de identifierade diskurser som träder fram i det empiriska materialet är det vi kallar för 

egenmaktdiskurs. Den har ett nära förhållande till aktivitetsdiskursen. Egenmakt handlar om att 

ha kontroll över sin livssituation och de utmaningar som ställs på en i livet. Det är just denna 

egenmakt som uttrycks som målbild i böckerna. Den kunskap som eleverna ska ta till sig 

genom böckerna och i ämnet idrott och hälsa beskrivs ur ett individperspektiv. I böckerna 

uttrycks ofta uppmaningar om att det är upp till eleverna att ta ansvar för sin livsstil. 

Exempelvis så uttrycks det på följande vis: 
  

”Din livsstil, alltså dina levnadsvanor, har stor betydelse för din hälsa […] Men det är ändå du själv som 

bestämmer över dina vanor och ditt sätt att leva.” (Johansson 2012 s.14)  

 

Syftet med idrottsundervisningen formuleras exempelvis så här: 

  
”Syftet är att du ska må så bra som möjligt och därmed trivas och lyckas, både i skolan och senare i livet. 

Lycka till som din egen personlige tränare!” (Johansson 2012 s.7)  

 

Citatet exemplifierar egentligen hela bokens huvudsyfte, vilket är att möjliggöra kunskaper om 

att ta ansvar för sin egen hälsa och livsstil. Att hitta sin form av träning anses viktigt inom 

diskursen. 

 

Rörelseglädje är ett ord som förknippas med diskursen och det är upp till eleven att fundera 

över vad en hälsosam livsstil kan vara för just den eleven och vilka aktiviteter som ger 

rörelseglädje. Exempelvis uttrycks detta i en av böckerna:  

 
”Rörelseglädje är en form av inre och individuell motivation. Välj och utför därför fysiska aktiviteter efter 

hur de passar just dig och din målsättning och inte minst väcker din rörelseglädje!” (Paulsson & Svalner 

2014, s.63) 

 

En annan aspekt av denna identifierade egenmaktdiskurs är att böckerna ger förslag på metoder 

för hur läsaren ska kunna ta sig an de problem som kan tänkas finnas. Ett exempel är att med 



40 

 

tränings- och kostdagböcker skapa förståelse för sina behov och upplevelser av träning. Ett 

annat exempel på detta beskrivs på följande sätt:  

 
”Klargör först för dig själv vad som hindrar dig från att till exempel sluta röka och vad du kan göra åt det. 

Skriv sedan ner vilka fördelarna skulle bli med en ändring.” (Johansson 2012 s.33).  

 

I boken Idrott och hälsa 1 & 2 av Paulsson & Svalner (2014) har varje kapitel några avslutande 

diskussionsfrågor samt övningsuppgifter. I nästan samtliga kapitel uppmanas läsaren att 

fundera över sin situation inom gällande område. Det finns en tydligt progressivistisk tanke där 

elevens intresse och förutsättningar lyfts fram som viktiga i lärandet. Inom diskursen handlar 

det om att utforska sin förståelse för begrepp och känslor inför exempelvis träning. I boken 

Idrott och hälsa av Bengt Johansson (2012) finner man reflektionsfrågor i samband med texten 

och bilderna där läsaren ofta uppmanas att fundera över sin livssituation och hur man skulle 

kunna gå tillväga för att förändra ett beteende. Egenmaktdiskursen är nära knuten till den 

aktivitetsdiskurs som identifierats i böckerna men särskiljs i och med individualistiska 

uppmaningar i egenmaktdiskursen. I aktivitetsdiskursen är målet att utöva många aktiviteter, i 

egenmaktdiskursen är målet att göra individuella ställningstaganden kring sin fysiska aktivitet. 

I många fall uppmanas läsaren till att fundera över vad som kan förändras. Med de aktiviteter 

som beskrivs ges exempel på vad läsaren kan göra för förändring och att det är upp till läsaren 

att göra förändringen. Böckerna ger tips och idéer på aktiviteter för träning och i viss mån på 

tillvägagångssätt i form av kost- och träningsdagböcker.  

 

I avsnittet ”utvärdera din träning” tas det upp olika tester som kan vara behövligt för att lägga 

upp sin träning och för att utvärdera att träningen går åt rätt håll. I ett kort tillägg på samma 

sida står det ”När du slutar gymnasiet får du själv ta ansvar för din fysiska träning” (Johansson 

2012, s.82) Det är ett tydligt exempel på hur boken är skriven. Träning här och nu är skolans 

ansvar, men det är kunskaper om träningseffekter och planering som är det primära för 

undervisningen. Allt för att eleven själv ska kunna hantera sin framtid ur ett fysiskt 

hälsoperspektiv.  

 

Diskursen placeras följaktligen in i den progressivistiska utbildningsfilosofin, då det är väldigt 

tydligt att den kunskap som värderas ska utgå från eleven livsvärld. Framtida behov och 

intressen är centralt för inlärningen och den viktigaste skaparen av kunskap är eleven genom 

självvalda projekt, problemlösning och reflektion. 
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3.1.9 Könsuppdelningsdiskurs 

Könsuppdelningsdiskursen är en övergripande diskurs som går att identifiera i Johansson 

(2012). Den utmärker sig som en genomgående jämförelse av flickor och pojkar utifrån olika 

aspekter. Inom fysiologi jämförs flickor och pojkar utifrån könens generella fysiska 

stereotyper. Exempelvis ”[...] pojkar, som oftare är stelare än flickor” (ibid, s 67) eller 

angående skelettets utveckling: ”Detta inträffar först i 20-årsåldern för pojkar och något 

tidigare för flickor” (ibid, s 65) eller ifråga om hur stort energibehov en person har: ”[...] beror 

på om du är flicka eller pojke [...]” (ibid, s 18).   

 

När det handlar om ohälsa så verkar olika problem vara könsbetingade. Rökning framställs mer 

som ett kvinnligt problem och snusning som ett manligt. Vilken form av alkohol du dricker och 

hur mycket du tål beror också på ditt kön: ”Pojkar dricker mer öl än flickor, men när det gäller 

vin är det tvärtom.” (ibid s, 38). Kroppsfixering och de sjukdomar som kan utvecklas på sikt är 

främst kvinnliga problem.  

 

”Var femte flicka i gymnasiet, och även många pojkar, lider av ätstörningar (...) Självsvält, anorexi, drabbar 

framför allt flickor, men även pojkar”(ibid, s 47) 

 

Vidare konstaterar Johansson (2012) att flickor är mer skadebenägna än pojkar och med/under 

rubriken ”När kan tjejer och killar träna tillsammans?” (ibid, s.80) slår han fast att det inte är 

särskilt lämpligt efter puberteten. Det beror på ”att man inte riktigt vet hur idrotter bör utformas 

för att bäst passa flickor” (ibid s.80) och killars överlägsenhet i styrka och kondition samt deras 

aggressiva tävlingsinstinkt. Flickor är dock rörligare än killar, på grund av mindre 

muskelmassa, och har överlag bättre koordination.  

 

Även i de sociokulturella delarna finns könsuppdelningsdiskursen representerad. I kapitlet om 

regler i vanliga idrotter (läs bollspel) inleds med en kort beskrivning av den aktuella idrottens 

historia i världen och Sverige samt hur många procent pojkar respektive flickor som utövar 

idrotten i Sverige (ibid s 184-192). Inom dansen visas olika fattningar utifrån hur en pojke ska 

hålla för att föra dansen och hur en flicka ska hålla för att följa (ibid s. 118). När ridning 

kommer på tal passar Johansson på att påpeka att det är den näst största sporten bland flickor, 

undantaget fotboll (ibid, s. 146).  
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Fokus i könsuppdelningsdiskursen är alltså att påtala skillnader mellan flickor och pojkar i 

samtliga kontexter vari fysisk aktivitet bedrivs. Oavsett om det är generella fysiska olikheter 

eller om det är sociala skillnader så problematiseras de inte. Diskursen framstår följaktligen 

som essentialistisk. Skillnaderna mellan flickor och pojkar är vedertagna sanningar och finns 

alltid närvarande, vilket förmedlas till läsaren genomgående i texten. 

 

3.2 Regelbundenhet 

I följande avsnitt presenteras vilka diskurser som förekommer i större respektive mindre 

utsträckning. Det ger en bild av böckernas helhet. Hur böckerna är disponerade kan också 

påverka läsarens uppfattning om vad som är viktigt innehåll i böckerna. Redogörelsen kommer 

utgå från vardera bok. 

 

I Johansson (2012) har vi identifierat samtliga diskurser. De som är mest förkommande är 

(elit)idrottsdiskursen, aktivitetsdiskursen, fysiologidiskursen, riskdiskursen och 

könsuppdelningsdiskursen. Dessa förekommer på något vis i bokens samtliga kapitel i olika 

sammanhang. Egenmaktdiskursen är också en diskurs som förekommer i flertalet delar i boken 

men inte i samtliga kapitel och sammanhang som de ovanstående diskurserna. Den får ofta stort 

utrymme i inledande texter. Moraliserande fostransdiskursen förekommer i flera delar men är 

begränsad och dyker ofta upp som avslutning på ett stycke eller en bildtext. 

Naturmötesdiskursen begränsas främst till friluftsliv men finns även representerad i någon 

annan del, till exempel Stresshantering och mental träning. Sociokulturell diskurs förekommer 

endast i ett kapitel i boken, nämligen Rörelse till musik.  

 

Boken inleds med ett förord där författaren beskriver syftet med ämnet idrott och hälsa. Boken 

inleder med:  

 
”Idrottsämnet handlar om att du ska få allsidig motion samtidigt som du har kul.” (Johansson 2012, s.7) 

 

”Idrottsundervisningen ger dig kunskap om kroppen, kost, droger, friluftsaktiviteter, dans, livräddning med 

mera och – inte minst – om träning. [...] Lycka till som din egen personlige tränare!” (Johansson 2012, s.7) 

  

Citaten ovan är tagna från bokens inledning och präglar uppfattningen av bokens innehåll. Det 

första citatet är tydlig aktivitetsdiskurs där eleven ska hitta rörelseglädje i olika aktiviteter. Det 

andra citatet visar att egenmaktdiskursen finns närvarande som en röd tråd i boken.   
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Bokens disposition kan tolkas som att den prioriterar fysiologidiskursen, riskdiskursen, 

aktivitetsdiskursen och (elit)idrottsdiskursen då de kapitel som är mest kompatibla med dessa 

diskurser kommer först, sett till bokens kapitelindelning. Närmare bestämt Kapitel 2 Ohälsa, 

Kapitel 3 Träningslära följt av Kapitel 4 Sjukdom och skada. I bokens senare del kommer 

kapitel där andra diskurser får större utrymme, dock är diskurserna som diskuteras 

inledningsvis genomgående representerade. 

 

I Paulsson & Svalner (2014) har vi identifierat alla ovanstående diskurser förutom 

könsuppdelningsdiskursen som inte uttrycks i den grad att den kan tolkas som en diskurs i 

boken. De som är mest förekommande är fysiologidiskursen, riskdiskursen samt 

(elit)idrottsdiskursen. Dessa uttrycks i samtliga kapitel och får omfattande textutrymme. Varje 

kapitel avslutas med övningsexempel och diskussionsfrågor där framförallt egenmaktdiskursen 

är tydlig i och med hur frågorna formuleras utifrån ett individperspektiv. Naturmötesdiskursen 

har en naturlig plats i kapitel 8 Natur och friluftsliv där den helt klart är dominerande i allt från 

huvudtext, bildtext till praktikexempel. I övriga kapitel förekommer den i begränsad 

utsträckning, som bisatser eller bildtexter. Den sociokulturella diskursen har även den ett 

begränsat utrymme i boken. Den identifieras enbart i kapitel 7 Rytmik och rörelse samt i kapitel 

11 Idrott, motion och jag. Moraliserande fostransdiskursen är inte lika tydlig i denna bok som i 

Johansson (2012) då den uttrycks främst i delar om kostvanor samt drogmissbruk.  

 

De fem första kapitlen genomsyras av risk-, fysiologi och (elit)idrottsdiskursen med inslag av 

egenmaktdiskursen, framförallt i övningsexemplen och diskussionsfrågor. Först i kapitel 6 

Rytmik och rörelse och kapitel 7 Natur och friluftsliv finns det utrymme för andra diskurser att 

ta mer plats. En intressant notering i förhållande till disposition är att det kapitel där den 

sociokulturella diskursen är central, Idrott motion och jag, kommer sist och har en begränsad 

omfattning i sidantal, jämförelsevis med andra kapitel. 

 

Gemensamt för båda böckerna är att (elit)idrottsdiskursen, fysiologidiskursen och riskdiskursen 

är de som får mest utrymme i texten. Dessa representeras genomgående oavsett kapitel eller 

ämne. Egenmaktdiskursen kan dock ses som röd tråd då den i Paulsson & Svalner förekommer 

i kapitlens övningsexempel och i Johansson (2012) där den är hela motiveringen för ämnet 

idrott & hälsa och därmed även bokens syfte. Det går inte att bortse från egenmaktdiskursen, 

trots att den inte genomgående finns representerad i texten. 
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3.3 Diskursernas dominansförhållande 

Nedan kommer vi att redogöra för hur diskurserna förhåller sig till varandra i böckerna. En del 

är mer kompatibla med varandra än andra. I diskursordningen inom den diskursiva praktiken 

kan diskurserna ibland figurera som överordnade och ibland som underordnade diskurser, 

beroende på kontexten. Vi kallar det för diskursernas dominansförhållande. Det ska dock inte 

förstås på samma sätt som Quennerstedt (2006) beskriver övergripande ämnesdiskurser i sin 

avhandling. En övergripande ämnesdiskurs för Quennerstedt är överordnad genom att ha 

underkategorier, exempelvis är fysiologidiskurs alltid inom ramen för aktivitetsdiskursen. I 

denna uppsats ses ämnesdiskurserna som självständiga och kan figurera både som över- och 

underordnade beroende på kontexten. 

 

De diskurser som förekommer mest regelbundet är alla kompatibla med varandra, nämligen 

fysiologi-, risk- och (elit)idrottsdiskurs. Beroende på kontext så fungerar någon av diskurserna 

som överordnad diskurs och kompletteras med någon av de andra. Till exempel förklaras risker 

utifrån fysiologiska förklaringsmodeller och i vilka idrotter som har högst skaderisk. I det fallet 

är riskdiskursen överordnad och fysiologidiskursen och idrottdiskursen underordnade diskurser. 

Det kan även vara det omvända, att fysiologidiskursen är överordnad och riskdiskursen är 

underordnad. Det sker när fysisk aktivitet förklaras och motiveras utifrån fysiologiska 

förklaringsmodeller för att sedan ta upp riskerna med att inte vara fysiskt aktiv. Det är vanligt 

att två eller alla tre av de diskurserna ryms i samma stycke och bygger på varandra.  
 

”En viktig funktion som musklerna har är att stabilisera kroppens leder. Genom träning och fysisk aktivitet 

stärker vi denna funktion och förebygger besvär i exempelvis rygg och axlar.” (Paulsson & Svalner 2014, 

s.25) 

 

”Vi arbetar ofta mycket med de stora muskelgrupperna och glömmer bort att använda de mindre musklerna. 

Det gäller inte minst ryggens muskler. I längden sliter detta på kroppen.” (Johansson 2012, s.76) 

  

”Uppvärmningen är en förberedelse inför fysisk aktivitet som minskar risken för skador samtidigt som den 

ökar prestationsförmågan, eftersom den: höjer kropps- och muskeltemperaturen, påskyndar kemiska 

processer i kroppen, bidrar till att syres lättare avges från blodet till musklerna, påskyndar nervimpulserna, 

förbättrar ledernas smörjfunktion, påskyndar anpassningen av blodomloppet till kommande arbete, 

aktiverar svettkörtlarna [...] Helst bör det ingå en grenspecifik del. För fotbollsspelare är det bra om det 

finns moment som innehåller bollspel.” (Paulsson & Svalner 2014, s.65) 
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(Elit)idrottsdiskursen är som nämnts tidigare en av de mest förekommande diskurserna i 

böckerna. Den framträder dock oftast som exempel på vad kontextens överordnade diskurs 

förmedlar.  

 

I Johansson (2012) identifierade vi en könsuppdelningsdiskurs.  Den är en genomgående 

underdiskurs i hela boken. När fysiologidiskursen är central tar Johansson upp fysiologiska 

könsskillnader, när idrottdiskursen är framträdande beskrivs idrottsutövande utifrån 

könsuppdelning och olika hälsorisker beskrivs delvis som könsbetingade. Det finns möjlighet 

att med en sociokulturell diskurs problematisera de skillnader mellan könen som beskrivs, men 

Johansson missar denna möjlighet. Således ter sig inte könsuppdelningsdiskursen kompatibel 

med sociokulturell diskurs i boken. 

 

Egenmaktdiskursen hänger främst ihop med aktivitetsdiskursen. Fysiska aktiviteters positiva 

påverkan på vår hälsa möjliggörs genom att själv ta makten över sin livssituation med fokus på 

träning och hälsosamt leverne. Egenmaktdiskursen kan med det i åtanke ses som en 

vidareutveckling av aktivitetsdiskursen. De är hur som helst nära sammankopplade. 

Egenmaktdiskursen ses som överordnad diskurs eftersom aktiviteterna som föreslås inom 

ramen för aktivitetsdiskursen ofta kopplas samman i en uppmaning till läsaren att diskutera 

aktiviteter där egenmakt är målet. Bredden av aktiviteter som föreslås i böckerna ger en grund 

för läsaren att reflektera och analysera hur hen kan ta makten över sin situation för ett mer 

fysiskt aktivt liv. Egenmaktdiskursen figurerar därmed som en röd tråd genom böckerna. Den 

hänger även till viss del samman med de tre andra centrala diskurserna, fysiologi, - risk, - och 

(elit)idrottsdiskursen. När egenmaktsdiskursen är överordnad de andra diskurserna är det 

genom individfokuserade arbetsformer där läsaren uppmanas att använda sig själv som referens 

för att reflektera kring de kunskaper läsaren har matats med. 
 

”För att vi överhuvudtaget ska kunna träna och motionera behöver vi vara motiverade. Rörelseglädje är en 

form av inre och individuell motivation. Välj och utför därför fysiska aktiviteter efter hur de passar just dig 

och din målsättning och inte minst väcker din rörelseglädje!” (Paulsson & Svalner 2014, s.63) 

 

När naturmötesdiskursen är central i kapitel om friluftsliv figurerar de andra diskurserna som 

underdiskurser. Naturmötesdiskursen har sitt utrymme där den dominerar men det är som 

nämnts i begränsade delar av böckerna. Risk- och fysiologidiskursen är tydligt underordnade 
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diskurser till naturmötesdiskursen när den framträder. Även aktivitetsdiskursen påträffas också 

som underordnad diskurs till naturmötesdiskursen.  

 

Sociokulturell diskurs är även den hänvisad till mindre avgränsade delar av böckerna. Där får 

den dock ett helt eget utrymme och det är svårt att se några kopplingar till andra diskurser när 

sociokulturell diskurs dominerar. 

 

Moraliserande fostransdiskursen är främst kompatibel som underordnad diskurs till 

riskdiskursen när den är dominerande. Det finns dock ingen symmetri i när den dyker upp. 
 
 
 
Tabell 3.2. Sammanfattande tabell av de identifierade diskursernas över- respektive underordning. 
 Överdiskurs Underdiskurs 

Egenmaktdiskurs    

Fysiologidiskurs     

Riskdiskurs     

(elit)idrottsdiskurs    

Aktivitetsdiskursen    

Naturmötesdiskurs     

Könsdelningsdiskursen    

Moraliserande fostransdiskurs    

Sociokulturell diskurs    

 

 

3.4 Diskursernas utbildningsfilosofiska ansats 

I följande del redogörs för utbildningsfilosofisk ansats i förhållande till böckernas innehåll. Vi 

har identifierat en rad olika ämnesdiskurser där kunskapssynen varierar. Med utgångspunkt i 

Stensmos (2007) förklaring av uppdelningen av samtida utbildningsfilosofier, har vi placerat in 

essentialism, perennialism, progressivism och rekonstruktionism i vardera identifierade diskurs. 

I och med diskursernas regelbundenhet och den diskursiva ordningen kan premierad 

utbildningsfilosofi i böckerna uttolkas. Perennialismen har vi tolkat som helt frånkopplad från 

läroböckerna.   
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De tre mest förekommande diskurserna, som både kommer först i böckernas disposition och får 

mest utrymme i böckerna, kan alla tolkas in i den essentialistiska utbildningsfilosofin. I Risk- 

fysiologi- och (elit)idrottsdiskursen presenteras kunskapsstoffet som givna sanningar och är ett 

tydligt mottagarperspektiv där läsaren ska ta till sig det kunskapsstoff som står skrivet. 

Essentialismen är helt klart den utbildningsfilosofi som dominerar i böckerna. Endast tre av nio 

identifierade diskurser placeras in i de övriga utbildningsfilosofiska traditionerna.  

 

Den diskurs som förmedlar en progressivistisk utbildningsfilosofi är framförallt 

egenmaktdiskursen som utgår från läsarens erfarenheter, känslor och inställning till de olika 

begrepp och resonemang som tas upp. Läsaren uppmanas att ta makten över sin livsvärld och 

det är bara möjligt om man får kunskap om hur man ska gå tillväga för att utveckla denna 

egenmakt. Med övningsexempel som utgår från läsarens erfarenheter samt problemlösning i 

projektarbeten blir egenmaktdiskursen tydligt förenlig med den progressivistiska 

utbildningsfilosofin. Det gör att den progressivistiska hållningen finns med som en röd tråd i 

böckerna.      

 

Den enda diskurs som vi tolkar in i den rekonstruktionistiska utbildningsfilosofin är det vi 

kallar för sociokulturell diskurs. Den sociokulturella diskursen är mycket marginaliserad i 

böckernas innehåll. I de fåtal fall som diskursen träder fram så öppnas möjlighet upp för ett 

normkritiskt kunskapsinnehåll. Vid flertalet tillfällen skulle en rekonstruktionistisk 

kunskapssyn kunna antas. Exempelvis i de mest frekventa diskurserna fysiologi, risk och 

(elit)idrottsdiskursen ges inte utrymme för inslag för en rekonstruktionistisk kunskapssyn.  
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4. Diskussion 

Syftet med denna studie är att analysera vilka diskurser som går att identifiera i läroböcker för 

ämnet Idrott och Hälsa 1 och 2 i gymnasieskolan, den diskursiva praktikens diskursordning 

samt vilken syn på kunskap diskurserna erbjuder. I den sammanfattande diskussionen är 

ambitionen att diskutera de viktigaste resultaten i förhållande till den sociala praktik som 

återges i tidigare forskning. Innan vi går in på att diskutera den sociala praktiken vill vi 

sammanfatta några av de viktigaste resultaten.  

 

Resultatet visar att fysiologidiskursen och riskdiskursen har hög status i böckerna, eftersom de 

är både över- och underordnade diskurser samt förekommer ofta och är väl kompatibla med 

varandra. Båda diskurserna tolkar vi som essentialistiska som är värt att notera i böckerna. Sex 

av nio identifierade diskurser tolkar vi som essentialistiska och resterande tre som 

konstruktionistiska. De tre diskurserna är egenmaktdiskursen och sociokulturell diskurs samt 

aktivitetsdiskursen. Det skulle kunna ge uppfattningen att böckerna prioriterar essentialistisk 

kunskapsförmedling, men helt så enkelt är inte fallet. Egenmaktdiskursen är nämligen enligt 

vår tolkning en progressivistisk diskurs, som är en underkategori till konstruktionismen. 

Egenmaktsdiskursen finns med som en röd tråd genom båda böckerna, i inledningar till kapitel 

och i övningsuppgifter. I övriga delar av texterna så lyser den med sin frånvaro, men när 

egenmaktsdiskursen uttrycks är den alltid överordnad i förhållande till de andra uttryckta 

diskurserna. En annan underkategori till konstruktionismen är rekonstruktionismen, där vi 

tolkar att den sociokulturella diskursen hämtar sin kunskapssyn. Denna diskurs är 

marginaliserad till främst avsnitt som handlar om dans, rytmik och rörelse. Ytterligare ett 

resultat som är värt att notera är den könsuppdelningsdiskurs som förekommer i Johansson 

(2012) men inte i Paulsson & Svalner (2014).   

 

4.1 Den sociala praktikens nivå 

Larsson & Nyberg (2014) diskuterar utifrån flertalet forskningspublikationer vad som är viktig 

kunskap i idrottsämnet. Utifrån denna forskningsöversikt menar de att det som framstår som 

viktigt i undervisningen är att hitta rörelseglädje vid utövandet av olika fysiska aktiviteter. 

Rörelseglädjen ska hjälpa eleverna att vilja fortsätta med fysisk aktivitet på sin fritid och hitta 

motivation för framtiden. Det är också av stor vikt att förstå vilka hälsovinster som finns med 

att vara fysiskt aktiv. Vår studie pekar i samma riktning där vi identifierat egenmaktdiskursen 
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som en överordnad diskurs eftersom den uttrycks som motiveringen för ämnet samt 

förekommer som övningsexempel. Att utgå från sig själv och kunna ta ansvar för sina 

handlingar utifrån ett givet kunskapsinnehåll är något som framträder i böckerna. Målet är att 

eleverna ska kunna ta ansvar för ett fysiskt aktivt liv. Det är en slags överordning och motiv för 

idrott & hälsaämnets varande. Den kunskap som framställs som viktig i förhållande till denna 

övergripande diskurs, är kunskaper som framförallt kan placeras in i fysiologi- och 

riskdiskursen. I dessa diskurser blir det tydligt att det finns givna sanningar som läsarna ska 

förhålla sig till för att kunna ta ansvar för sitt liv och ta kontrollen över sin vardag och framtid. 

Det mönstret liknar det som Marie Öhman (2007) kommer fram till i sin avhandling där 

observationer gjorts av vilka styrningsmekanismer som sker i idrottsundervisningen. Hon 

diskuterar exempelvis hur självstyrningsprocessen kan skapa vissa konsekvenser för 

uppfattningen om sig själv, samt hur talet och handlandet om kroppen som en biologisk kropp 

formar våra handlingar efter normer och eftersträvansvärda beteenden. En undervisningspraktik 

som bygger mycket på självstyrningsprocessen kräver ett mer konstruktionistiskt 

kunskapsperspektiv eftersom en essentialistisk kunskapsförmedling riskerar att reproducera 

normer och värden som inte är förenliga med kunskapsuppdraget. 

 

Könsuppdelningsdiskursen dyker endast upp i Johansson (2012) men är närvarande genom hela 

boken. Pojkar och flickor jämförs utifrån det aktuella temat och skillnader beskrivs som 

naturgivna. Framförallt när det handlar om fysiologiska skillnader i före, innan och under 

puberteten men också skillnader som är sociala eller kulturella. Könsuppdelningsdiskursen 

liknar det Karin Grahn (2012) finner när hon undersöker läroböcker för 

specialidrottsprogrammen på gymnasiet med ett diskursteoretiskt och genusteoretiskt 

perspektiv. Grahn beskriver bokens textgenre som förklarande och att sättet att skriva på 

”ramar in innehållet i boken som sanningsenlig fakta och allmänkunskap” och argumenterar för 

att de konstruktioner som kommer till uttryck i böckerna är en spegling av vad som är 

normaliserat i samhället (Grahn 2012, s.749). Det liknar könsuppdelningsdiskursen såsom som 

vi finner den i Johansson (2012). De skillnader som finns mellan pojkar och flickor, både 

generella fysiologiska skillnader och sociala beteenden, förmedlas utan någon tendens till att 

problematisering eller diskussion. Således bidrar könsdelningsdiskursen i läroboken, i enlighet 

med Grahns slutsats, till en spegling av samtidens genusföreställningar och reproduktion av 

detsamma.  
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Även om det i läroböcker kan vara svårt att finna kunskapsaspekter som berör rörelsekunskap 

så är det märkbart att de analyserade läroböckerna inte tar upp denna del av kunskapsuppdraget 

alls. Larsson & Nyberg (2014) konstaterar även detta i sin forskning kring studier kring tal och 

handlingar i undervisningen. De menar vidare att det finns en risk med ifall frågan vad eleverna 

ska lära sig är otydlig så kan faktorer som att vara ”aktiv på lektionerna”, vara ”hälsosam”, eller 

”göra bra val i livet” ses som primära i undervisningen, en form av dold läroplan lärs ut. Vi har 

analyserat läroböckerna utifrån vad de förmedlar för kunskap. Vad eleverna ska lära sig går att 

koppla till den övergripande diskursen egenmaktdiskursen, vilket innebär att ta ansvar, göra 

medvetna val och hitta sin fysiska aktivitet, för en hälsosam livsstil. Kunskaper om fysiologi, 

träningseffekter, risker, idrotter och så vidare kan ses som förutsättningar för att kunna skapa 

egenmakt. Även om vad-frågan blir tydlig i läroböckerna så verkar det följa samma mönster 

som Larsson & Nyberg (2014) diskuterar som risker med otydlighet i undervisningen.   

 

Larson och Karlefors (2014) uttrycker i sin artikel Physical education cultures in Sweden: 

fitness, sports, dancing … learning? en skillnad i hur lärare tar sig an dans än andra 

regelbundna inslag i undervisningen. Lärarna intar en roll som handledare och kritisk vän 

istället för att agera instruktör i undervisningen. Det ger eleverna möjlighet att utveckla sin 

rörelseförmåga utanför de traditionella rörelsemönstren inom vanliga sportaktiviteter och 

träning. Larsson och Karlefors menar att det ger idrott och hälsa ett större utbildningsvärde för 

eleverna istället för att endast ses som ett tillfälle att röra på sig eller att träna. I vår studie ser vi 

också en skillnad i hur rörelse till musik och dans framställs som del av ämnet. Det är inom 

kapitlen om rytmik och dans som den sociokulturella diskursen kommer starkast till uttryck. 

Det verkar som att det finns ett behov av att motivera dansens plats i undervisningen utifrån 

andra aspekter än fysiologiska eller riskorienterade. Det är där den sociokulturella diskursen 

kommer in. Dansen, eller rörelse till musik, diskuteras utifrån sociala och kulturella aspekter. 

Samtidigt öppnar den sociokulturella diskursen upp för en individanpassad normkritisk 

undervisning med samarbetsövningar och problemlösning i fokus. Det är den enda diskursen i 

böckerna vi finner inom den rekonstruktionistiska utbildningsfilosofin ram. Varför det förhåller 

sig på det sättet är inget studien har haft för avsikt att undersöka, men precis som Larsson och 

Karlefors (2014) argumenterar så menar vi att de andra momenten skulle utvecklas om en 

sociokulturell diskurs fick en del utrymme och ämnet skulle ta steg mot att bli det 

kunskapsämne som ambitionen är.  

 



51 

 

(Elit)idrottsdiskursen får också ett stort utrymme i böckerna, men oftast som underordnade 

diskurser i och med exemplifieringar. Det signalerar i många fall en motivering till varför vi 

ska träna eller ha kunskaper om kroppen, nämligen för att bli bra i grenspecifika idrotter. I 

skolan råder det en klar dominans för idrotts(tävlings)diskursen, vilket Svendsen & Svendsen 

(2016) påpekar som sitt problemområde. Deras studie gick ut på att undersöka vilken 

kunskapsdiskurs som råder inom idrottslärarutbildningen i Danmark. Deras resultat visar likt 

resultatet i vår studie att det som står skrivet i texterna ofta relateras till idrottsutövning och 

prestation. Exempelvis hur kroppens ses som ett objekt för att förbättra specifika 

idrottsprestationer (Svendsen & Svendsen 2016 s.805-806). De menar att detta formar lärarnas 

syn som sig själva snarare som coacher än som lärare. I vår studie gör författarna till det 

empiriska materialet, anspråk på att täcka hela ämnet idrott och hälsa i gymnasieutbildningen. 

Med det språkbruk och de symboler i (elit)idrottsdiskursen som framträder i böckerna, finns det 

risk för liknande tendenser som coach istället för lärare om böckerna används okritiskt. 

Svendsen & Svendsen (2016) diskuterar vikten av att kritiskt kunna granska de läromedel som 

används i utbildningen. Eftersom det inte finns någon central myndighet som kvalitetsgranskar 

läromedel, läggs ansvaret på den professionella läraren. Även om läroboken i högre grad 

används i andra skolämnen än i idrott och hälsa, finns det en poäng med att utveckla ett språk 

som lärare i idrott och hälsa använder. Detta är något som bland annat Larsson & Nyberg 

efterfrågar som en eventuell lösning på ämnets otydlighet i kunskapsutvecklingen. Det skulle 

förslagsvis kunna spridas i och med användande av läromedel. Vår studie pekar dock på att det 

skulle behövas ett mer nyanserat förhållningssätt i böckerna, om det ska matcha 

kunskapsuppdraget i idrott och hälsa. Men som Svendsen & Svendsen (2016) diskuterar, så kan 

en sådan här genomgång av befintligt läromedel, understryka behovet av granskning av vilka 

värden som kommer till uttryck i läroböckerna. Alla skapade texter eller material för ett 

pedagogiskt syfte är en produkt av olika samhällsdiskurser som påverkar innehållet. För att vi 

ska kunna reflektera, diskutera och kanske ändra de dominerande diskurser inom idrott och 

hälsa, är det av stor vikt att vi lär oss diskutera vad för utfall vissa förhållningssätt, 

ämnesdiskurser eller kunskapstraditioner som uttrycks. I vår studie har den essentialistiska 

kunskapstraditionen en hegemonisk status i det utrymme som ges. Hur väl det fungerar med det 

mer progressivistiska huvudsyftet med böckerna går att diskutera. Med Öhmans (2006) 

resonemang kan detta leda till normer som riskerar att utelämna eleverna.  
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4.2 Skolans uppdrag och pedagogiska implikationer 

I 1.3.1 En konstruktionistisk läroplan tar vi upp läroplanens konstruktionistiska perspektiv. För 

att klara kunskapsuppdraget som läro- och kursplan anger behöver lärare vara medvetna om 

vilka pedagogiska implikationer det innebär att undervisningen sker i en konstruktionistisk 

tradition. Enligt rådande forskningsläge (Larsson & Nyberg 2014, Larsson & Karlefors 2014, 

Larsson & Nyberg 2016, Ekberg 2009) tycks dock det konstruktionistiska perspektivet komma 

i skymundan i undervisningen eller till och med inkräktar på vad lärare anser vara viktigast, 

nämligen fysisk aktivering av elever. Lektioner handlar främst om fysisk aktivering av elever 

och när kunskap kommer på tal är det i en essentialistisk tradition i form av teorilektioner i 

exempelvis träningslära. Syftet med denna studie var att undersöka huruvida läroböckerna kan 

fungera som hjälpmedel för att åstadkomma en förändring i undervisningspraktiken för att 

klara kunskapsuppdraget. En förändring är att bryta den hegemoniska status essentialismen har 

på kunskapsförmedling i ämnet. Att infoga ett konstruktionistiskt perspektiv i fler 

undervisningskontexter är ett steg på vägen mot att bli ett kunskapsämne i enlighet med hur 

styrdokumenten uttrycker kunskap. Kan de analyserade läroböckerna vara ett hjälpmedel för att 

åstadkomma en förändring i konstruktionistiskt riktning? 

 

Som tidigare nämnts är sex av de nio identifierade diskurserna kategoriserade som 

essentialistiska. Översiktligt kan vi alltså påstå att böckerna reproducerar den essentialistiska 

kunskapstraditionen i ämnet som forskningsläget indikerar. Som beskrivs av Ammert (2011) 

har läroböcker en legitimerande funktion då de förväntas utgå från rådande styrdokument. Det 

skapar problem om läroböckerna används okritiskt av lärare i undervisning. Det finns dock 

utrymme att infoga ett konstruktionistiskt perspektiv i undervisningen genom de 

övningsuppgifter som finns i Paulsson & Svalner (2014) och som oftast framställs inom ramen 

för den egenmaktdiskurs vi kategoriserat som progressivistisk. Rörelse i egenmaktdiskursen 

blir en praktik som tar hänsyn till tidigare erfarenheter, identiteter och förkunskaper men 

framför allt till de individuella utvecklingsbehoven. Eleven kan då bli skapare av kunskap och 

undervisningen kan fungera som en planerad introduktion till rörelsekulturer som Larsson & 

Karlefors (2015) förespråkar att undervisningen ska syfta till. Öhman (2006) höjer dock ett 

varningens finger för att självstyrningsprocesser kan, om de inte är medvetet konstruerade i ett 

konstruktionistiskt perspektiv, bidra till att reproducera föreställningar om sig själv, sin kropp 

samt normer och värderingar. Könsuppdelningsdiskursen i Johansson (2012) är ett tydligt 

exempel, men det förekommer även inom de andra essentialistiska diskurserna. Boken förklarar 
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könsskillnader med ett essentialistiskt perspektiv, vilket i flera fall är helt i enlighet med den 

fysiologiska forskningen på ett generellt plan. Det kan dock begränsa elevers uppfattning om 

sig själva och sin förmåga om det presenteras utan utrymme för problematisering och 

kontextualisering. Det lämnar läroböckerna i de flesta fall helt och hållet till läraren. 

Könsuppdelningsdiskursen står dessutom i direkt konflikt med skolans demokratiuppdrag som 

innebär att undervisningen ”ska medvetandegöra och motverka stereotypa föreställningar om 

vad som anses vara manligt och kvinnligt” (Skolverket 2011, s.83).  

 

4.3 Slutsats och vidare studier 

Avslutningsvis tänkte vi ägna några rader till att summera läroböckernas brister och förtjänster, 

samt belysa vikten av fortsatta studier om ämnesdiskurser och kunskapsuppdraget i idrott och 

hälsa. Det sistnämnda är av extra stor vikt, då forskningen och även denna studie pekar på ett 

kunskapsfokus som helt klart domineras av en essentialistisk tradition, vilket inte rimmar så bra 

med varken läroplanen eller kursplanerna för idrott och hälsa. Vidare studier som belyser denna 

problematik ur olika synvinklar eller annat empiriskt material är något som behövs, för att lyfta 

problematiken om kunskapsuppdraget i idrott och hälsa.  

 

Vi har valt att undersöka vilket perspektiv på kunskap som läroböcker kan erbjuda och de 

verkar i stort reproducera den verklighet som mer praktiknära studier visar. Läroböckerna som 

helhet är inte en tillgång för det paradigmskifte som vi efterfrågar, men beroende på hur 

böckerna används kan lärare ha nytta av vissa delar av innehållet. Förslagsvis kan den 

essentialistiska kunskap som förmedlas sättas in i rekonstruktionistiska eller progressivistiska 

undervisningskontexter. Ett bra exempel är de övningsuppgifter som Paulsson & Svalner 

(2014) presenterar i slutet av varje kapitel, som vi tolkar in som sprungna ur en progressivistisk 

utbildningsfilosofi och den stämmer väl överens med den konstruktionistiska läroplanen. Den 

sociokulturella diskursen är isolerad till kapitel som berör dans och rytmik samt i ett kapitel i 

Paulsson & Svalner (2014) där identitet och genus tas upp inom idrottens värld. Vi ser det som 

en begränsning att böckerna inte lyfter upp frågor om normer och värderingar inom de andra 

delarna, exempelvis fysiologidelarna eller friluftsliv. Den sociokulturella diskursen borde, 

enligt vår mening, finnas med i böckernas alla delar som en problematisering kring den 

förgivettagna essentialistiska hållningen. Även om vi i stort är kritiska till den 

kunskapsförmedling som läroböckerna uttrycker så anser vi att läroboken som läromedel kan 

vara bra för att konkretisera vad undervisningen, i ett splittrat ämne, kan innehålla. Men det 
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krävs en kritisk granskning av vilka värderingar, normer och kunskapssyn som förmedlas så att 

de kan matcha kunskapsuppdraget och inte reproducera traditionella föreställningar om kropp, 

rörelse och kunskap. 
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

 

 
Syfte och frågeställningar: Syftet med studien är att analysera hur ämnesdiskurser 

kommer till uttryck i läroböckerna och hur dominansförhållandet ser ut mellan identifierade 

ämnesdiskurser. 

 
För att precisera syftet utgår undersökningen från följande tre frågeställningar: 

 Vilka ämnesdiskurser uttrycks i läroböckerna? 
 Vilka ämnesdiskurser uttrycks inte i läroböckerna? 
 Hur ser dominansförhållandet ut bland de olika ämnesdiskurserna i läroböckerna? 

 
Vilka sökord har du använt? 
Idrott och hälsa diskursanalys, physical education and educational material, discourse in 
physical education, and textbooks, lärobok idrott & hälsa, lärobok idrott och hälsa, läromedel 
idrott & hälsa, physical education cultures   
 
 
Var har du sökt? 
Libris, Google Scholar, Discovery database, diva-portal, GIH- biblioteket katalog 

 

 
Sökningar som gav relevant resultat 
Discovery: Discourse in physical education* and textbooks 
Google Scholar: “idrott och hälsa diskursanalys”, ”Physical education cultures” 
Libris: “Läromedel idrott & hälsa” 
 

 
Kommentarer 
Det har varit svårt att veta om sökningarna på läroböckerna i idrott & hälsa gav heltäckande 
träffar 
 

 


