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Sammanfattning 

Undersökningens syfte var att studera hur skolämnet idrott och hälsa har formulerats i stor-

stadspress under 1995 och 2012. Undersökningen utgick från tre frågeställningar, (1) Vilka 

åsikter fanns om skolämnet idrott och hälsa 1995 och 2012? (2) Vilka konstateranden fanns 

om skolämnet idrott och hälsa 1995 och 2012? (3) Vilka förändringar kan ses över tid? 

 

Källmaterialet bestod av storstadspress från åren 1995 och 2012, metoden utgörs av en inne-

hållsanalys med övergripande kategorier utifrån frågeställningarna och åsikts- eller orsaksför-

klarande underkategorier. Den teoretiska utgångspunkten för uppsatsen var dagordningsteorin 

det vill säga medias dagordning och överföringen av den till allmänhetens dagordning. 

 

De tydligaste resultaten för år 1995 var att både negativa åsikter och negativa konstateranden 

om skolämnet idrott och hälsa dominerade. För år 2012 var resultaten de motsatta, med mer 

positiva än negativa åsikter och positiva än negativa konstateranden om skolämnet. Resultaten 

visade alltså en tydlig förändring över tid. Förändringen över tid kan delvis förklaras utifrån 

ett kontextuellt aktörsperspektiv, i det här fallet kan den enskilda aktören ses som Bunkeflo-

projektet. Även vissa strukturella förklaringar återfinns, det gäller införandet av nya de läro-

planerna. 

  



 

 

Abstract 
This study aims to investigate how the school subject Physical Education was portrayed in the 

Swedish urban press in 1995 and 2012. The study was based on three questions: (i) what 

views where there of Physical Education in the urban press in 1995 and 2012?; (ii) what 

statements were made about Physical Education in the urban press in 1995 and 2012?; and 

(iii) what changes can be observed between 1995 and 2012? 

 

The method used was to apply a context analysis based on these three questions, with relevant 

sub-categories, to articles in the Swedish urban press in the years 1995 and 2012. The theoret-

ical foundation for the study was agenda-setting theory that is the prioritization transfer of 

issues from the mass media agenda to the public agenda.   

 

The results show that negative views and statements dominated the urban press in 1995, but 

that the opposite was true for 2012. I conclude that the change over time can partly be ex-

plained from a contextual actor perspective, dependent on the Swedish Bunkeflo project. The 

Bunkeflo project studies the significance of motor function for children's power of concentra-

tion and performance at school. Some of the changes over time can also be explained with a 

structural perspective, in this case the national curriculum changes. 
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1 Inledning 

1.1Introduktion 

Bara en sådan sak som att skolämnet idrott och hälsa vanligtvis går under kortformen idrott 

eller gympa skvallrar om att ämnet uppfattas på olika sätt. Det tillhör inte heller ovanligheter-

na att jag själv, som lärarstudent, i olika sammanhang, under studierna eller i mitt privatliv, 

har hamnat i hetsiga diskussioner om vad skolämnet faktiskt är och även vad det kanske 

egentligen borde vara. Kanske beror de olika uppfattningarna om skolämnet på att skolämnet i 

sig har bytt namn under tiden för dess existens, från ”Gymnastik”, till ”Gymnastik med lek 

och idrott” tillbaka till ”Gymnastik” för att i Lgr 80 blir ”Idrott” och i Lpo94 och Lgr11 vara 

”Idrott och hälsa”. Namnbytena har också inneburit att skolämnets innehåll har förändrats. 

Skolämnets utveckling har i stort följt den övriga kroppsövningens utvecklingen i Sverige, 

från linggymnastik till idrott.1 

Många av de åsikter som vädras från människor som jag har mött kommer troligtvis från den 

egna upplevelsen från skoltiden men jag tror även att det finns andra påverkansfaktorer. En 

stor åsiktsgenerator i samhället, även känt som den tredje statsmakten, är media. I den här 

uppsatsen kommer det ganska så vida begreppet media specificeras som tidningar, ännu mer 

specifikt som storstadspress. Sverige är det tredje mest läsande folket av dagtidningar i 

Europa och tack vare tillgängligheten av dagstidningar och den demokratiska spridningen 

bland befolkningen som läser dem faller sig valet av media till tidningar naturligt.2 Andra 

anledningar till att just den svenska pressen lämpar sig väl att studera är att hela två av landets 

totalt fyra grundlagar specifikt stöder ett så kallat demokratiskt offentligt rum, nämligen 

tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Lagstiftningen kan också anses vara 

viktigt för den demokratiska åsiktsbildningen.3 

  

                                                
1Björn	  Sandahl,	  ”Från	  exercis	  och	  dagövning	  till	  idrott	  och	  hälsa”	  i:	  (Red)	  Hans	  Bolling	  och	  Leif	  Yttergren	  
200	   år	   av	   kroppsbildning.	   Gymnastiska	   centralinstitutet/	   gymnastik	   och	   idrottshögskolan	   1813-‐2013	   (Stock-‐
holm	  2013),	  s.	  219-‐225.	  	  
2Stig	  Hadenius,	   Lennart	  Weibull	  &	   Ingela	  Wadbring,	  Massmedier.	  Press,	   radio	  och	   tv	   i	  den	  digitala	   tidsåldern	  
(Stockholm	  2011),	  s.	  365f.	  	  
3	  Hadenius,	  Weibull	  &	  Wadbring,	  Massmedier,	  s.	  31-‐34.	  	  
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1.2 Bakgrund 

1.2.1 Massmedia i Sverige 
Det innehåll som förmedlas i massmedierna ger som regel upphov till en personlig kommunikat-

ion, till exempel diskussioner hemma eller på arbetsplatsen, vilket i sin tur påverkar hur man 

tolkar mediernas utbud. Kommunikation genom massmedier och personlig kommunikation fun-

gerar i ett komplicerat samspel.4 

 

Massmedias uppgifter i Sverige sammanfattades i 1994 års pressutredning som: information, 

granskning och forum för debatt.5 Tidningsformerna har förändrats under perioden för under-

sökningen, från år 1995 till år 2012. Både upplagor för etablerade tidningar, förekomsten av 

gratistidningar (exempelvis tidningen Metro som förekommer i källmaterialet) och utveckl-

ingen till Internetbaserade tidningar. För år 2012 fanns det också tillgång till smarta telefoner 

och surfplattor, något som inte fanns år 1995.6 Det medför att tillgängligheten, utbudet och 

upplagorna av det undersökta källmaterialet varierar för allmänheten mellan de år som har 

undersökts.  

  

1.2.2 Den historiska kontexten 

De undersökta åren år 1995 och år 2012. Under tidsperioden från det första undersökta året 

till det andra undersökta året går Sverige från en relativt nytillträdd Socialdemokratisk rege-

ring, som har kvar makten ända fram till år 2006, till en borgerlig koalitionsregering. Det poli-

tika läget är relevant då skolan regleras av politiska styrdokument, läroplanerna. Två läropla-

ner hinner figurera under de undersökta åren, Lpo 94 och Lgr11. 

 

För det första undersökta året var Lpo94 nyligen infört. Skolämnet Idrott, som var benäm-

ningen i det tidigare läroplanen Lgr80, hade i Lpo94 fått ett nytt namn: Idrott och hälsa. I den 

nya läroplanen konstruerades kunskapsområdena rörelse, rytm och dans; friluftsverksamhet 

inklusive svenska traditioner och miljöfrågor samt förebyggande hälsovård. Att ämnet utvid-

gades till att omfatta även hälsa berodde på önskemål om en mer teoretisk undervisning.7 

                                                
4	  Hadenius,	  Weibull	  &	  Wadbring,	  Massmedier,	  s.	  20f.	  	  
5	  Hadenius,	  Weibull	  &	  Wadbring,	  Massmedier,	  s.	  29.	  
6	  Hadenius,	  Weibull	  &	  Wadbring,	  Massmedier,	  s.	  161-‐164.	  	  
7	  Jan	  Lindroth,	  Idrott	  under	  5000	  år	  (Stockholm	  2011),	  s.	  256.	  
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Ämnet påstods ha gått från kroppen som utgångspunkt, till kunskap om kroppen.8 En ny läro-

plan introduceras även året innan det andra undersökta året, år 2012, Lgr11. Enligt Skolverket 

var några förändringar gentemot den tidigare kursplanen i skolämnet idrott och hälsa att de 

huvudsakliga kunskapsområdena därifrån blev ännu mer framträdande och den fysiska 

aspekten lyfts fram mer gällande området hälsa jämfört med tidigare. En ny betygsskala in-

fördes även.9 

 

Under 1990-talet pågick en debatt både om skolämnet idrott och hälsas existens och dess legi-

timitet i skolan. Debatten medförde bland annat att förespråkare för skolämnet var tvungna att 

berättiga befintligheten av det. Några av huvudargumenten för skolämnet sammanfattas som 

att skolämnet skulle kompensera för utebliven fysisk aktivitet, skolämnet skulle utgöra en 

rekryteringsbas för idrottsrörelsen samt att skolämnet utvecklade livslånga motoriska färdig-

heter. 10 Under 1990-talets senare del undersökt nyttan av skolämnet idrott och hälsa i Bunke-

floprojektet. Bunkefloprojektet var en långtidsstudie som gjordes i den skånska orten Bunke-

flo och som visade ett samband mellan bland annat fysisk aktivitet och prestation i skolans 

teoretiska ämnen för eleverna. Sättet som undersökningen har gjorts på, med daglig idrott för 

eleverna, fick namnet Bunkeflomodellen.11 Bunkeflomodellen gav bland annat upphov till en 

motion till riksdagen om att satsa mer på liknande arbetssätt.12 Under år 2012 aktualiseras 

resultat från studien i massmedia, något som återspeglas i källmaterialet.   

1.2.4 Historiska perspektiv 

Då undersökningen bland annat söker svar på en fråga om förändring över tid kommer resul-

taten att diskuteras utifrån historiska perspektiv som avser att förklarar just förändringar över 

tid. De begrepp för förklaring som används i den här uppsatsen är aktör och struktur. Det in-

nebär att man försöker att förklara förändringen över tid antingen genom enskilda aktörers 

inverkan, ett aktörsperspektiv, eller genom mönster som många människors gemensamma 

                                                
8	  Suzanne	  Lundvall,	  ”Bilder	  av	  ämnet	  idrott	  och	  hälsa	  –	  en	  forskningsöversikt”,	  i:	  (Red.)	  Håkan	  Larsson	  &	  Karin	  
Redelius,	  Mellan	  nytta	  och	  nöje.	  Bilder	  av	  ämnet	  idrott	  och	  hälsa	  (Stockholm	  2004),	  s.	  22.	  	  
9	  Skolverket,	  Kommentarmaterial	  till	  kursplanen	  i	  idrott	  och	  hälsa	  (Stockholm	  2011),	  s.	  6.	  	  
10	  Ylva	  Bergström,	  ”Skilda	  sätt	  att	  se	  på	  kunskapen	  om	  kropp	  och	  kroppsövning”,	  i:	  Svensk	  idrottsforskning,	  Nr	  
3,	  1997,	  s.	  32.	  
11	  http://www.mah.se/Nyheter/Nyheter-‐2012/Mer-‐idrott-‐i-‐skolan-‐ger-‐battre-‐betyg/,	  2013-‐10-‐07,	  kl:	  20:25.	  
12	  Hans	  Wallmark,	  Bunkeflomodellen,	  Motion	  till	  riksdagen	  2012/13:Ub339.	  
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handlingar skapar, det vill säga ett strukturellt perspektiv.13 Bunkeflomodellen, som beskriv i 

det förra avsnittet, är ett exempel på en aktör, läroplanerna är exempel på struktur.  

1.3 Syfte och frågeställning 

Undersökningens syfte är att studera hur skolämnet idrott och hälsa har formulerats i stor-

stadspress under åren 1995 och 2012. 

1. Vilka åsikter fanns om skolämnet idrott och hälsa 1995 och 2012? 

2. Vilka konstateranden fanns om skolämnet idrott och hälsa 1995 och 2012? 

3. Vilka förändringar kan ses över tid? 

1.4 Forskningsläge 

Generellt sett återfinns ingen internationell forskning som behandlat likadana frågor som den 

här undersökningen grundar sig i, däremot återfinns forskning som delvis går att relatera till 

undersökningen för den här uppsatsen. Däremot finns det svensk forskning som är relativt lik. 

För använda sökord och databaser till forskningsläget se Bilaga 1.  

1.4.1 Internationell forskning 

Internationell forskning om förhållanden mellan massmedia och studenters uppfattning om 

den egna kroppen och aktivitetsgraden för deras eget idrottsutövande finns och är delvis rele-

vant till den här undersökningen. Till exempel Laura Azzarito14 och Gill Lines15 har skrivit 

utifrån sådana frågor. Både Azzaritos och Lines forskning visar på att massmedia har någon 

form av effekt på eleverna.16 Sådan forskning bör styrka påståenden om att det finns ett sam-

band mellan massmedia och mottagarna av den samma. Vidare skriver Ken Baker att skoläm-

nets behov av massmedia för att marknadsföra sitt eget skolämne och att den allmänna opin-

ionen egentligen spelar en mycket stor roll i frågan om skolämnets överlevand. Baker betonar 

att föräldrar kan tro att skolämnet fortfarande är vad det var när de själv gick i skolan, möjlig-

                                                
13	  Gabriella	  Bjarne	  Larsson,	  ”Att	  tänka	  kritiskt	  om	  sändaren”	  i:	  (Red.)	  Gabriella	  Bjarne	  Larsson,	  Forma	  historia.	  
Metodövningar	  (Lund	  2002),	  s.	  29.	  
14	  Laura	  Azzaroti,	  ”The	  panopticon	  of	  physical	  education:	  pretty,	  active	  and	  ideally	  white”	  i:	  Physical	  education	  
and	  sport	  pedagogy,	  Vol.	  14,	  No.	  1,	  2009,	  s.	  19-‐39.	  
15	  Gill	  Lines,	  ”The	  impact	  of	  media	  sport	  events	  on	  the	  active	  participation	  of	  young	  people	  and	  some	  implica-‐
tions	  for	  P.	  E.	  pedagogy”	  i:	  Sport,	  education	  and	  society,	  Vol.	  12,	  No.	  4,	  2007,	  s.	  349-‐366.	  
16	  Azzarati,”The	  panopticon	  of	  physical	  education”,	  s.	  35f.;	  Lines,	  “The	  impact	  if	  media	  sports	  event”,	  s.	  355-‐
361.	  	  
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en kan det relateras till hur den svenska allmänheten uppfattar skolämnet.17 Att forskning om 

hur sport mottags av mediepubliken är ett outforskat område hävdas av Brad Millington och 

Brian Wilson, i deras forskning om mediapubliken.18 Därför är det kanske inte heller särskilt 

uppseendeväckande att forskning om hur idrott och hälsa- ämnet mottages också är relativt 

outforskat. 

 

Vilken potential media har beskriver James D. Halloran om. Halloran utgår från medias roll i 

idrott och i hälsoundervisning, noterbart är att dessa inte behandlas som ett sammanslaget 

skolämne. Halloran menar att mediaupplevelser måste länkas samman med icke-mediala upp-

levelser, han fastslår också att media inte enbart verkar på en individuell nivå utan även på en 

social nivå genom att skapa ett klimat för allmän opinion. Halloran tar också upp dagord-

ningseffekten som en av medias viktigaste funktioner samt att olika typer av media har olika 

funktioner, pressen ses som en form av media som ger mer detaljerad information jämfört 

med övrig massmedia.19 I den industrialiserade västvärlden anses följande faktorer påverka 

strukturen för massmedias nyhetsrapportering:  

 
[…] clarity, recency, perceived strength of impact, meaningfulness, the rare and the unpredicta-

ble, balance in composition and continuity. Other vital components include ethnocentricity, cul-

tural familiarity, references to elite persons and states, personalisation and negativism.20 

 

Halloran menar att för att få ett hälsosamt samhälle måste media beskriva den typ av samhälle 

vi vill ha. Massmedia behöver frigöra och stärka folket, inte skapa panik eller paralysera den-

samma. Avslutningsvis menar Halloran att möjligheterna för media finns, men att vissa verk-

tyg saknas.21 Hans åsikt om att inte skapa panik kan jämföras med amerikansk forskning som 

visar att diskurser om hälsa och framförallt övervikt, i USA över en längre tidsperiod, har 

ökat över tid i massmedia (TV inkluderat).22 I samma undersökning konstateras att organisat-

ionen för motsvarigheten till skolämnet idrott och hälsa i USA inte har en organiserad front 

                                                
17	  Ken	  Baker,	  “Promoting	  your	  physical	  education	  program”,	  i:	  Journal	  of	  physical	  education,	  recreation	  and	  
dance,	  Vol.	  72,	  No.	  2,	  2013,	  s.	  37-‐40.	  	  
18	  Brad	  Millington	  &	  Brian	  Wilson,	  “Media	  consumption	  and	  the	  context	  of	  physical	  culture:	  methodological	  
reflections	  on	  a	  “third	  generation”	  study	  of	  media	  audience”	  i:	  Sociology	  of	  sport	  journal,	  No.	  27,	  2010,	  s.	  31.	  	  
19	  James	  D.	  Hallroan,	  “The	  potential	  of	  the	  media	  –	  positive	  and	  negative	  –	  in	  sport	  coverage	  and	  health	  educa-‐
tion”	  i:	  Bulletin	  (	  Engelsk	  utgåva),	  No.	  24,	  1998,	  s.	  39.	  
20	  Halloran,	  “The	  potential	  of	  the	  media”,	  s.	  40.	  	  
21	  Halloran,	  “The	  potential	  of	  the	  media”,	  s.	  41.	  	  
22	   Susan	  G.	  Zieff	  &	  Maria	   J.	  Veri,	   “Obesity,	  health	  and	  physical	  activity:	  discourses	   from	  the	  United	  States”	   i:	  
American	  academy	  of	  kinesiology	  and	  physical	  education,	  No.	  61,	  2009,	  s.	  162.	  
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för att motverka övervikt utan att åtagandet ligger hos den enskilda läraren.23 Diskurserna om 

barnfetma för undersökt tidsperiod handlar om fetma som en stor fara för folkhälsan.24 Annan 

tidigare forskning om diskurser i massmedia skriver Stephen Thorpe om när han analyserat 

medias diskurser om skolämnet och nationella framgångar i elitidrott, satt i det större sam-

manhanget av ett skolämne i kris under 1990-talet.25 Det här kan sättas i sammanhang med 

den diskussion om idrottsämnet som fördes i Sverige under samma tidsperiod. Thorpe menar 

att det i den media han har undersökt i diskurserna som återges både finns spår av national-

ism, konservatism och kapitalism. I slutändan menar han att det direkt sätter press på lärarna 

att prestera det som allmänheten vill ha och vad som i media presenteras som den ultimata 

sanningen om ett skolämne i kris.26   

1.4.2 Svensk forskning 

Den forskning som hamnar allra närmst den här undersökningens syfte är Lena Öijens artikel 

”Talet om skolämnet Idrott och hälsa i media åren 1992-2002”. I artikeln görs en analys av 

resultatet från en nationell utvärdering om skolämnet idrott och hälsa från år 2002, specifikt 

analyseras resultat från rapporten gällande bilden av skolämnet i media.27 De huvudsakliga 

resultaten från undersökningen visar att: 

Sammanfattningsvis kan sägas att frågor om tid och skolämnets betydelse för folkhälsan samt att 

i viss mån talet om dess betydelse för elevers inlärning, är teman som dominerar mediestudiens 

hela undersökningsperiod. De flesta av artiklarna är av en informativ eller propagerande karaktär 

som mer eller mindre uttalat utgår från en önskan om mer tid till skolämnet idrott och hälsa. […] 

Skolämnet idrott och hälsa blir konstruerat som ett praktiskt ämne som syftar till att förbättra in-

lärningsförmågan i de teoretiska ämnena.28  

Analysen av resultaten visar även att hur skolämnet beskrivs över tid handlar allt mer om att 

undervisningen i skolämnet är ett viktigt tillfälle bland andra tillfällen i skolan29, så gör även 

                                                
23	  Zieff	  &	  Veri,”Obesity,	  health	  and	  physical	  activity”,	  s.	  171.	  
24	  Zieff	  &	  Veri,”Obesity,	  health	  and	  physical	  activity”,	  s.	  174f.	  	  
25	   Stephen	  Thorpe,	   ”Physical	  education	  crisis	  discourse	  and	  conservatism	   in	   the	  mass	  media”,	   i:	   The	  ACHPER	  
healthy	  lifestyles	  journal,	  Vol.	  48	  (1),	  2001,	  s.	  19f.	  	  
26	  Thorpe,	  ”Physical	  education”,	  s.	  20ff.	  
27	  Lena	  Öijen,	  ”Talet	  om	  skolämnet	  idrott	  och	  hälsa	  i	  media	  åren	  1992-‐2002”	  i:	  (Red.)	  Göran	  Patriksson,	  Aktuell	  
bettende-‐	  och	  samhällsvetenskaplig	  idrottsforskning.	  SVEBIS:s	  årsbok	  2005	  (Lund	  2005),	  s.	  219.	  	  
28	  Öijen,	  ”Talet	  om	  skolämnet	  idrott	  och	  hälsa	  i	  media	  åren	  1992-‐2002”,	  s.	  224f.	  
29	  Öijen,	  ”Talet	  om	  skolämnet	  idrott	  och	  hälsa	  i	  media	  åren	  1992-‐2002”,	  s.	  227.	  
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beskrivningarna om att få elever mer fysiskt aktiva både inom ramen för skolämnet men även 

under fritiden30.  

Öijens artikel fungerar förutom att tillhandahålla tidigare empiri i liknande frågor även som 

underlag för sökord till databasen (med vissa modifieringar för att utöka sökningen).31 Det 

kan även noteras att den aktuella undersökningen för Öijens artikel har ett liknande käll-

material som den här undersökningen har.32 

1.5 Teoretiska utgångspunkter 

1.5.1 Dagordningsteorins grunder 

Den valda teoretiska utgångspunkten är en beprövad teori inom mediaforskning och kan spå-

ras tillbaka till 1960-talet. Den valda teorin går under namnet dagordningsteorin.33 Teorin 

räknas in bland de samhällsvetenskapliga teorierna.34 

 
När det gäller nästan alla frågor på den allmänna dagordningen handskas medborgarna med en 

andrahandsverklighet, en verklighet som struktureras av journalisters rapport om dess händelser 

och situationer. […] Genom att dagligen välja ut och presentera nyheter riktar redaktörer och 

nyhetschefer vår uppmärksamhet och påverkar vår uppfattning om vilka aktuella frågor som är 

viktigast.35 

 

Ovanstående citat är hämtat ur boken Makten över dagordningen, skriven av Maxwell 

McCombs. Det är McCombs tillsammans med Don Shaw, som har utformat dagordningsteo-

rin redan på 1960-talet.36 Att valet av teoretisk utgångspunkt faller på en beprövad medie-

forskningsteori beror på att källmaterialet består av dagstidningar, självskrivna under begrep-

pet media. En kritik som kan riktas är att dagordningsteorin först var tänkt att studera vilka 

frågor som kom upp i en valkampanj på medias dagordning och vad som i sin tur följde på 

allmänhetens dagordning, det vill säga var fokus riktat på politiska frågor.37 Även om teorin 

ursprungligen kommer från ett sådant studieobjekt är den dock inte olämplig för att studera 

                                                
30	  Öijen,	  ”Talet	  om	  skolämnet	  idrott	  och	  hälsa	  i	  media	  åren	  1992-‐2002”,	  s.	  233.	  	  
31	  Öijen,	  ”Talet	  om	  skolämnet	  idrott	  och	  hälsa	  i	  media	  åren	  1992-‐2002”,	  s.	  222.	  	  
32	  Öijen,	  ”Talet	  om	  skolämnet	  idrott	  och	  hälsa	  i	  media	  åren	  1992-‐2002”,	  s.	  221.	  
33	  Maxwell	  McCombs,	  Makten	  över	  dagordningen.	  Om	  medierna,	  politiken	  och	  opinionsbildningen	  (Stockholm	  
2006),	  s.	  10-‐13.	  	  
34	  McCombs,	  Makten	  över	  dagordningen,	  s.	  97.	  
35	  McCombs,	  Makten	  över	  dagordningen,	  s.	  23.	  
36	  McCombs,	  Makten	  över	  dagordningen,	  s.	  14.	  
37	  McCombs,	  Makten	  över	  dagordningen,	  s.	  14.	  	  
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övriga samhällsfrågor.38 Satt i kontexten av opinionsbildning är teorin lämplig på ett sådant 

sätt. Något som också motiverar den här undersökningen är att nyhetsmedierna, i det här fallet 

tidningar, fastställer medborgarnas dagordning. Tidningarnas dagordningsfunktion påverkar 

hur viktig en fråga blir och om människorna, allmänheten, ska tycka att det är värt att ha en 

åsikt i frågan.39 Grundidén är alltså att det som är framträdande och dominerande i medierna 

också blir framträdande och dominerande för allmänheten.40 Teorin illustreras i Figur 1. 

 

  
Figur 1. Överföring av dagordningen. Figuren illustrerar hur dagordningsteorin fungerar med överföring av prioritering av 
en fråga. Bilden är utformad efter en förlaga i Makten över dagordningen.41 

               

I den här undersökningen kan det som är framträdande och dominerande översättas till frågan 

om skolämnet idrott och hälsa. Om frågan i sig kan anses vara viktig och skolämnet är intres-

sant nog att anstränga sig att ha en åsikt kring. Nästföljande kritik angående teorivalet skulle 

kunna vara att undersökningens syfte och att vad som undersöks inte är en fråga som är lika 

undersökningsbar som en dagordningsfråga. Är hur skolämnet idrott och hälsa formulerats i 

media en fråga överhuvudtaget? Ja, hur skolämnet idrott och hälsa är en fråga i sig. Det kan 

sättas in i en större fråga, skolfrågan, en ständigt aktuell fråga. Satt i kontexten av införanden 

av nya läroplaner där skolämnet i ett styrdokument har omvandlats från sin föregående form 

går det inte att förneka att det är en fråga i sig. Tidigare studier där dagordningsteorin har an-

vänds har visat att dagordningseffekten uppstår inom ramen för ett någorlunda öppet politiskt 

                                                
38	  McCombs,	  Makten	  över	  dagordningen,	  s.	  97.	  	  
39	  McCombs,	  Makten	  över	  dagordningen,	  s.	  24.	  	  
40	  McCombs,	  Makten	  över	  dagordningen,	  s.	  97.	  
41	  McCombs,	  Makten	  över	  dagordningen,	  s.	  27.	  
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system och ett någorlunda öppet mediesystem.42 Att den skulle fungera i Sverige är således 

troligt. 

1.5.2 Dagordningsteorins nivåer 

Dagordningsteorin kan delas in i två huvudsakliga nivåer, den första nivån handlar om objekt 

och den andra nivån om attribut. Den första nivån har redan översiktligt förklarats under 

ovanstående rubrik, objektet kan t ex vara samhällsfrågor. Objektet är vad allmänhetens upp-

märksamhet riktas mot. Attribut är kännetecken och egenskaper som objekten tillskrivs, beri-

kas med. Attribut framställer hur vi tänker om objektet. Översatt till den här uppsatsen är ob-

jektet samhällsfrågan skolämnet idrott och hälsa, attributen utgörs av hur ämnet beskrivs i 

tidningarna.43 De två nivåerna illustreras i Figur 2.  

 

 
Figur 2. Dagordningsteorins nivåer. Bilden illustrerar dagordningsteorins två nivåer. Bilden är utformad efter en förlaga i 
Makten över dagordningen.44  

 

Eftersom undersökningen som har gjorts syftar till att se hur skolämnet idrott och hälsa har 

formulerats har resultatet analyserats utifrån dagordningens andra nivå.  

1.5.3 Hur den teoretiska utgångspunkten kommer att användas 

Teorin har åskilliga gånger testats.45 För att testa teorin behövs två olika sorters underlag. 

Dels behövs en beskrivning för allmänhetens dagordning och dels en beskrivning av dagord-

                                                
42	  McCombs,	  Makten	  över	  dagordningen,	  s.	  61.	  
43	  McCombs,	  Makten	  över	  dagordningen,	  s.	  98ff.	  	  
44	  McCombs,	  Makten	  över	  dagordningen,	  s.	  99.	  	  
45	  McCombs,	  Makten	  över	  dagordningen,	  s.	  18.	  
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ningen i de nyhetsmedier som används av samma grupp människor.46 I den här uppsatsen 

testas inte teorin på det sättet. Teorin kommer däremot jämföras mot resultatet utifrån dagord-

ningsteorin andra nivå. Med teorin kommer undersökningens resultat att användas för att åter-

skapa en trolig dagordning för allmänheten.  

 

Två av uppsatsens frågeställningar handlar om konstateranden och åsikter, en åtskillnad som 

har gjorts mellan texternas innehåll i innehållsanalysen. Resultaten av de åtskilda kategorierna 

kommer att ställas emot varandra utefter en test av teorin, för att se om åsikterna och konsta-

terandena följer samma logik som dagordningsteorin gör vad gäller allmänhetens dagordning 

och medias dagordning. I det här fallet skulle åsikterna vara de som stod närmast allmänhet-

ens dagordning och konstateranden utgör ju redan medias dagordning.   

                                                
46	  McCombs,	  Makten	  över	  dagordningen,	  s.	  27.	  
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2 Metod 

2.1 Metodval 

Med ovanstående teoretiska utgångpunkt har en innehållsanalys genomförts, innehållsanalys 

är en form av textanalys. Valet motiveras både med källmaterialets omfång och genom studi-

ens syfte, då undersökningen kräver en genomgång av en större mängd material som dessu-

tom är från olika tidpunkter.47 Innehållsanalysen har genomförts med ambitionen att kvantifi-

era resultatet men då analysen inte är kvantitativ i den meningen att exakta ord räknas, då 

analysredskapet kräver ett mått av mer komplicerad tolkning, kan undersökningen ända ses 

som kvalitativ.48 Att operationaliseringsformen är kvalitativ, istället för kvantitativ, motiveras 

också av studiens frågeställningar, vilka söker svar på frågor om hur och på vilket sätt, sna-

rare än sifferuppgifter.49 Fördelen med innehållsanalys är att innehållsanalysen skapar över-

blick över större material och ger underlag för jämförelse. Att den analysen i den här under-

sökningen är gjord manuellt, jämfört med att göra en datorbaserad analys, möjliggör dessutom 

mer avancerade bedömningar och tolkningar.50 

 

Invändningar mot valet av metod skulle kunna vara att allt inte är meningsfullt att kvantifiera, 

att det osynliga inte räknas, att innehållsanalysen sätter reliabilitet före validitet och att meto-

den förutsätter en allt för stor grad av tolkning.51 Invändningen att allt inte är meningsfullt att 

kvantifiera är inte något som berör den här uppsatsen, framförallt då innehållsanalysen som är 

gjord inte söker att kvantifiera i större grad och även då utformnigen av innehållsanalysen 

syftar till ett hur, snarare än ett hur många gånger.52 Att resultaten redovisas i antal per kate-

gori innebär inte någon större kvantifiering, snarare att resultaten har belägg i källmaterialet.  

 

Invändningen att det osynliga inte räknas, det vill säga att innehållsanalysen visar på det utta-

lade snarare än det outtalade, är visserligen intressant. Invändningen bygger på innehållsana-

lysens förutsättning att det underförstådda, det osynliga, tydligt måste framgå i texten, annars 

                                                
47	  Göran	  Bergström	  &	  Kristina	  Boréus,	  ”Innehållsanalys”	  i:	  (Red)	  Göran	  Bergström	  &	  Kristina	  Boréus,	  Textens	  
mening	  och	  makt	  (Lund	  2005),	  s.	  45.	  
48	  Bergström	  &	  Boréus,	  ”Innehållsanalys”,	  s.	  44.	  
49	  Ewa	  Eggeby,	  ”Frågeställningen	  avgör	  metoden”	  i:	  (Red.)	  Gabriella	  Bjarne	  Larsson,	  Forma	  historia.	  Metodöv-‐
ningar,	  (Lund	  2002),	  s.	  215.	  	  
50	  Bergström	  &	  Boréus,	  ”Innehållsanalys”,	  s.	  84.	  	  
51	  Bergström	  &	  Boréus,	  ”Innehållsanalys”,	  s.	  76-‐83.	  
52	  Bergström	  &	  Boréus,	  ”Innehållsanalys”,	  s.	  77.	  	  
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mister innehållsanalysen möjligheten till god reliabilitet.53 Invändningen saknar dock större 

relevans för den här undersökningen då undersökningen syftar till att undersöka just det syn-

liga, snarare än det osynliga.  

 

God reliabilitet före god validitet är en fråga som diskuteras under rubriken för sådana frågor 

(rubrik 2.6 Reliabilitet och validitet). Det är en invändning med, enligt mig, relativt god 

grund. Anmärkningen om tolkningsfrågan är i den här uppsatsen intressant att diskutera. Att 

vara mottagare för en text, även om jag inte är den tänka mottagaren för texten i min roll som 

uppsatsskrivare, förutsätter en empatisk läsning. Den empatiska läsningen innebär att jag som 

mottagare ger författaren rättvisa och redogör för vad författaren faktiskt har sagt utan att vär-

dera det.54 Vidare finns risken med en tolkningsspiral, att min kunskap och min förförståelse 

förändras med tiden jag läser.55 Det är dock något jag ämnar undvika genom god genrekun-

skap och kännedom om källmaterialet innan innehållsanalysen görs. Frågan om tolkning är 

inte unik för just innehållsanalysen, utan förekommer i de flesta former av textanalyser.56 Gö-

ran Bergström och Kristina Boréus skriver in sin bok att det finns olika typer av tolkningsstra-

tegier. Jag har valt att använda mig av en tolkningsstrategi som i första hand relaterar texten 

till uttolkaren. I generella drag handlar strategin om att texten betyder det uttolkaren ser att 

den betyder och att tolkning är omöjligt utan viss förförståelse. Det framgår om strategin att: 

 
Det är omöjligt att rekonstruera exakt vad författaren velat säga med texten, följaktligen också 

hur andra mottagare förstått den. Det väsentliga är då texten som den föreligger och vi själva 

som socialt och historiskt betingade uttolkare.57 

 

Textförfattarna skriver att det viktiga i sammanhanget med den här strategin är att uttolkaren 

är medveten om sin förförståelse, om att texten inte möts tomhänt.58 

 

                                                
53	  Bergström	  &	  Boréus,	  ”Innehållsanalys”,	  s.	  77.	  	  
54	   Bo	   Eriksson	   &	   Gabriela	   Bjarne	   Larsson,	   ”Att	   tänka	   kritiskt	   om	   mottagaren	   och	   texten”	   i:	   (Red.)	   Gabriela	  
Bjarne	  Larsson,	  Forma	  historia.	  Metodövningar	  (Lund	  2002),	  s.	  95.	  	  
55	  Eriksson	  &	  Bjarne	  Larsson,	  ”Att	  tänka	  kritiskt	  om	  mottagaren	  och	  texten”,	  s.	  96f.	  	  
56	  Bergström	  &	  Boréus,	  ”Samhällsvetenskaplig	  text-‐	  och	  diskursanalys”,	  i:	  (Red.	  Göran	  Bergström	  &	  Kristina	  
Boréus,	  Textens	  mening	  och	  makt	  (Lund	  2005),	  s.	  23.	  	  
57	  Bergström	  &	  Boréus,	  ”Samhällsvetenskaplig	  text-‐	  och	  diskursanalys”,	  s.	  25.	  
58	  Bergström	  &	  Boréus,	  ”Samhällsvetenskaplig	  text-‐	  och	  diskursanalys”,	  s.	  25.	  
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Trots ovan nämnda förevändningar emot metodvalet innehållsanalys anser jag, med både ar-

gument för metod och motargument mot förevändningarna, innehållsanalys vara ett korrekt 

val av metod.  

2.2 Källmaterialet 

Insamlingen av källmaterialet har gjorts från databasen Mediaerkivet/Retriver. I det här av-

snittet sker en presentation av källmaterialet. Presentationen inkluderar dels sådant som är 

nödvändigt för att förstå uppsatsens upplägg men även sådant som inte går att exkludera när 

tidningar utgör källmaterialet. Tidningarnas politiska tendens är exempel på det senare.  

 

Avsändaren till källmaterialet i den här undersökningen är relativt många till antalet, 53 olika 

textförfattare totalt, varav några ej namngivna (se källförteckning). På grund av det har sända-

ren avgränsats till att bestå av tidningen i vilken texten är publicerad. Därför är det viktigt att 

tidningarnas politiska tendens redovisas, även om sådana aspekter hamnar utanför ramen för 

undersökningens frågeställningar.   

 

Källmaterialet består av storstadspress från år 1995 och 2012. Storstadspress är en kategori 

som utformats av databasen Mediearkivet/Retriver. Kort sammanfattat inkluderar kategorin 

de stora nationella dagstidningarna, kvällstidningar, gratistidningar med anpassnings för vil-

ken stad de ges ut i (Metro och City) och till tidningarna tillhörande bilagor. Kategorin för 

källmaterialet innebär indirekt att kontexten för i vilket sammanhang källmaterialet har till-

kommit är utgivning av storstadspress. För förteckning av samtliga tidningar som inkluderas i 

kategorin storstadspress i Mediearkivet/Retriver, se Bilaga 4.  

 

Det urval av texterna på vilka en innehållsanalys är gjord består av nyhetsartiklar, krönikor, 

ledare, notiser, insändare och reportage. De tidningar i vilka källmaterialet återfinns är för år 

1995: Aftonbladet (2), Expressen (2), Göteborgs-Posten (6) och Svenska Dagbladet (7). För 

år 2012 är antalet något större, följande tidningar är representerade: Aftonbladet (5), Afton-

bladet Wellness (1), City Malmö (3), Dagens Nyheter (5), Expressen (3), Göteborgs-Posten 

(7), Kvällposten (2), Metro Skåne (2), Metro Stockholm (3), Svenska Dagsbladet (4) och 

Sydsvenskan (7). För komplett lista över politisk tendens, se bilaga 3.59 Siffrorna i parantes är 

antalet texter från namngiven tidning.  

                                                
59	  http://www.kb.se/samlingarna/tidningar-‐tidskrifter/soka/Nya-‐Lundstedt-‐tidningar/,	  2013-‐09-‐09,	  kl	  16:22.	  
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Källmaterialet har alltså en geografisk och politisk spridning och även en spridning av olika 

typer av tidningar och texter. Spridningen är ett resultat av träffar per sökord. 

  

Viktigast för läsaren att notera vad gäller källhänvisningarna är att källmaterialet, texterna, i 

fotnoterna anges med koder istället för att vara utskrivna i sin helhet. Valet att använda koder 

istället för att skriva ut hela källan har gjorts av utrymmestekniska skäl. Texter från år 1995 

har en kod som börjar med siffrorna 95, texter från år 2012 har en kod som börjar med siff-

rorna 12. För full förteckning av källmaterialet inklusive koder se bilaga 2. 

2.3 Urval 

Valet av att studera 1995 och 2012 utgör den övergripande begränsningen. Att just åren 1995 

och 2012 har valts beror på det historiska sammanhanget, kontexten, av införandet av läropla-

nerna Lpo94 och Lgr11. En ytterligare avgränsning av källmaterialet utgörs av den ovan be-

skrivna kategorin storstadspress i den använda databasen. Begränsningen är gjord utifrån upp-

satsens omfång och vad den innebär för hanterbarheten av källmaterialet.  

 

De valda sökorden skapar en begränsning av källmaterialet. Sökorden har hämtats från tidi-

gare forskning.60 Att sökorden är relevanta baseras dels på användningen av dem i tidigare 

forskning, men även på min förförståelse som blivande lärare i skolämnet idrott och hälsa. 

Undersökningen handlar om skolämnet idrott och hälsa men sökorden är inte exklusivt just 

idrott och hälsa. Min förförståelse av begreppet idrott och hälsa möjliggör för användningen 

av synonymer som till exempel skolgymnastik. Det handlar om att definiera begreppen som 

söks, ett steg i att tänka kritisk om mottagaren och texten.61 

 

Följande sökord har använts i databasen för att hitta artiklar: ”idrott och hälsa” + skola; ”idrott 

och hälsa”; gympa + skola; idrottsundervisning*; skolgymnastik*; skolgympa*; gympa*; id-

rottsämne*; idrottslektion*; skolidrott*.   

 

Utifrån träffarna på sökorden, totalt 1222 artiklar för åren 1995 och 2012, har ett urval gjorts 

utifrån undersökningens syfte. Då artiklarna i källmaterialet kan variera i utförande och om-

fång, de kan vara allt ifrån läsarinsändare till reportage, refereras härmed artiklar som texter. 

Följande frågor har ställts till texterna:  
                                                
60	  Öijen,	  ”Talet	  om	  skolämnet	  Idrott	  och	  hälsa	  i	  media	  åren	  1992-‐2002”,	  s.	  222.	  	  
61	  Eriksson	  &	  Bjarne	  Larsson,	  ”Att	  tänka	  kritiskt	  om	  mottagaren	  och	  texten”,	  s.	  94f.	  	  
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• Innehåller texten en beskrivning av skolämnet idrott och hälsa i ett samhälleligt per-

spektiv?  

• Innehåller texten en åsikt om skolämnet idrott och hälsa i ett samhälleligt perspektiv? 

• Innehåller texten ett konstaterande om skolämnet idrott och hälsa som kan sättas i ett 

samhälleligt perspektiv? 

 

Om en eller flera av frågorna kan besvaras med ett ja har texten valts ut till källmaterialet. 

Dock finns det alltid utrymme för tolkning, i det här fallet tolkningen av det sociala samman-

hang i vilken texten är producerad. Något som i sin tur bygger på min förförståelse, i min roll 

som mottagare.62 Även om jag följer ovanstående tre frågor i urvalsprocessen utifrån samtliga 

sökträffar, finns alltid ett problem med intrasubjektiviteten i urvalsprocessen. Intrasubjektivi-

teten, det vill säga att någon annan skulle göra samma tolkningar som jag och få samma resul-

tat som mig i urvalsprocessen, kan i tolkningsfrågor alltid ifrågasättas. De urvalsfrågor som 

jag har använt mig av ökar dock intrasubjektiviteten. Här förlitar sig undersökningen framför-

allt på urvalskriterierna, men även på min förförståelse och även min genrekännedom, något 

som är nödvändigt i all typ av textanalys.63  

 

För år 1995 blev det slutgiltiga antalet texter 17 och för år 2012 blev det 42 texter. Att bortfal-

let från det ursrunliga antalet träffar, 1222 texter, är relativt stort kan förklaras med ett stort 

antal träffar utan någon relevans till uppsatsens syfte. Sökordet gympa* ger exempelvis utslag 

på ”gympasko” vilket resulterar i ett större antal texter i form av till exempel modereportage, 

se Tabell 1.  

Tabell 1 Sökning i Mediearkivet/Retriver 

 

Sökord: 

Antal träffar 

1995  

Urval 

1995 

Antal träffar  

2012 

Urval 

2012 

 

”idrott och hälsa” + 

skola 

0 0 4 2  

”idrott och hälsa” 15 6 30 8  

Gympa + skola 14 1 14 2  

                                                
62	  Bergström	  &	  Boréus,	  ”Samhällsvetenskaplig	  text-‐	  och	  diskursanalys,	  s.	  24f.	  	  
63	  Bergström	  &	  Boréus,	  ”Innehållsanalys”,	  s.	  49.	  	  
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Idrottsundervisning* 0 0 9 5  

Skolgymnastik* 11 5 13 3  

Skolgympa* 4 1 8 3  

Gympa* 306 4 698 24  

Idrottsämne* 1 1 0 0  

Idrottslektion* 2 1 35 14  

Skolidrott* 23 1 35 7  

Totalt:  376 20 846 68  
Tabell 1. Antal träffar per sökord och urval per sökord. Observera att det totala antalet kan skilja sig från det totala 
antalet texter valda till källmaterialet. Texter kan förekomma fler gånger på grund av att texten ger utslag på flera 
sökord.  

 

Urvalet är inte exkluderande gällande typ av text. Källmaterialet består av nyhetsartiklar, noti-

ser, debattartiklar, krönikor, ledare, intervjuer, reportage och insändare. Däremot har ingen 

analys gjorts av till texter tillhörande bilder. Avgränsningen motiveras dels genom metodvalet 

och dels genom att samtliga texter inte finns att tillgå i dess ursprungliga form i databasen. En 

sådan undersökning hade krävt källmaterialet i originalform.  

2.4 Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingen har, som ovan angivet, skett genom metoden innehållsanalys. Ett kodschema 

har utformats med kategorier med hjälp av vilka artiklarna har analyserats. De övergripande 

kategorierna är utformade utifrån källmaterialet och är följande i analysschemat:  

1. Åsikter om att det behövs mer idrott och hälsa 

2. Åsikter om att skolämnet idrott och hälsa i dess befintliga form är dåligt 

3. Åsikter om att skolämnet idrott och hälsa i dess befintliga form är bra 

4. Konstateranden om skolämnet idrott och hälsa där skolämnet bidrar till något positivt 

5. Konstateranden om skolämnet idrott och hälsa där skolämnet innehar ett problem 

6. Konstateranden om skolämnet idrott och hälsa som är neutrala 

Ovanstående kategorier har sedan brutits ner till underkategorier, underkategorierna varierar i 

antal anpassat i relation till källmaterialet. Eftersom källmaterialet varierar i utformning, t ex 

mellan reportage och insändare, bör kategorierna göra detsamma.  Kategorierna med åsikter 

om skolämnet idrott och hälsa är relativt enkla att förstå, att det inte finns en motpol till den 

första kategorin förklaras av att källmaterialet inte erbjuder sådana åsikter. De tre nedre kate-

gorierna kan dock kräva en mer utförlig förklaring. Med konstateranden menas att något fast-
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läggs såsom ett faktum, enligt Nationalencyklopedins nätupplaga även vanligen med avse-

ende på något som kan bedömas objektivt.64 Exempel på konstaterande är: 

En ny studie visar att elever som har skolidrott fem gånger i veckan istället för de vanliga två får 

bättre skolresultat. 96 procent av de elever som har haft idrott varje dag blev behöriga till gym-

nasiet, jämfört med 89 procent av de elever som haft idrott två gånger i veckan.65 

Ett exempel på en åsikt är: ”Jag tycker man borde ha idrottslektioner varje dag”66, ett annat 

exempel är: ”Ska vi ha mer gympa i skolan? […] Ja, det finns ganska många onödiga ämnen 

där man kan ha gympa.”67. 

För fullständigt analysschema se bilaga 5.  

2.5 Procedur 

Källmaterialet har inhämtats från databasen Mediearkivet/Retriver. I den första fasen väljs 

lämpliga sökord varefter en större mängd texter återfinns i databasen. I den andra fasen sker 

en gallring av texterna och ett urval av relevanta texter görs, urvalet utgör källmaterialet. Där-

efter sker en kategorisering av källmaterialet utefter analysverktyget, kategorisering är meto-

den. Analysredskapet, kategorischemat, är utformat efter en genomgång/ första läsning av 

källmaterialet. Analysschemat bygger på exemplifierade analysscheman i Textens mening och 

makt, skriven av Göran Bergström och Kristina Boréus.68 Däremot finns ingen exakt förlaga 

till det analysschema som är utformat för den hör undersökningen. Analysschemat är modifie-

rat för att passa syftet, något som är fullt möjligt för vald metod.69 Det bör noteras att det för 

varje text finns möjlighet för flera analyskoder. Det bör också noteras att en kod inte används 

mer än en gång per text. Nedan exemplifieras användningen av analyskoder: 

 
Text 9501: ”Motion – lika enkelt som att borsta tänderna”.70 

Angivna analyskoder: 

27 – Åsikter om att betygssystemet i skolämnet idrott och hälsa är dåligt. 

44 – Konstaterande om att skolämnet idrott och hälsa är omtyckt. 

56 – Konstaterande om att det finns övriga problem med skolämnet idrott och hälsa. 

61 – Konstaterande om lektionsinnehållet i skolämnet idrott och hälsa. 
                                                
64	  http://www.ne.se/kort/konstatera,	  2013-‐09-‐18,	  kl	  15:13.	  
65	  Text	  1239.	  
66	  Text	  1209.	  
67	  Text	  1201.	  
68	  Bergström	  &	  Boréus,	  ”Innehållsanalys”	  s.	  48-‐76.	  	  
69	  Bergström	  &	  Boréus,	  ”Innehållsanalys”,	  s.	  45.	  
70	  Text	  9501.	  
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62 – Konstaterande om läroplanen i skolämnet idrott och hälsa.  

 

Ovan givna exempel visar att en text kan vara källa till flera olika analyskoder. Det behöver 

däremot inte betyda att samtliga texter erbjuder flera analyskoder. De specificerade analysko-

derna som exemplifieras ovan är alltså några av flera som återfinns under de övergripande 

kategorierna i analysschemat.  

2.6 Reliabilitet och validitet 

Reliabiliteten, mätnoggrannheten, kan diskuteras utifrån valet av metod, att göra en innehålls-

analys. Då innehållsanalysens kategorier och undersökningens första två frågeställningar är 

mycket samstämmiga, stämmer metodens angreppssätt på källmaterialet överens med under-

sökningens frågeställningar. Det kan dock diskuteras att de övergripande kategorierna inte 

alla har samma subkategorier, de undre kategorierna skiljer i båda antal och utformande. Men 

istället för påstå att det påverkar reliabiliteten i undersökningen kan man här påstå att käll-

materialet är det som har styrt kategoriseringen, precis som sig bör (se rubrik 2.5 Procedur). 

Därför hade ett samma åsikts-, och orsaksförklaringar i de undre kategorierna inte höjt reliabi-

liteten, snarare hade de troligen sänkt validiteten. Då källmaterialet utifrån valt syfte och frå-

geställningar verkar vara relativt outforskat kan reliabiliteten inte testas utifrån intersubjekti-

vitet, det vill säga att olika personer som utför oavhängiga undersökningar och kommer fram 

till samma sak. Osäkerheten ger upphov till frågetecken för intersubjektiviteten i undersök-

ningen. Det största problemet med intersubjektiviteten är dock tolkningsaspekten, som tidi-

gare har diskuterats. Intrasubjektiviteten, att undersökaren kommer fram till samma resultat 

med samma sorts analys av samma material vid olika tidpunkter, är även den starkt beroende 

av tolkningsaspekten.71  

 

Undersökningens validitet utifrån metodvalet kom redan på tal under rubrik 2.1 Metodval. 

Validitetsproblem är en kritik som har riktats mot innehållsanalysen som metod. Bergström 

och Boréus understryker också att det inte finns ett sammanhang om att mer reliabla under-

sökningar per automatik ger större validitetsproblem. Klara och tydliga kategorier anses vara 

bättre ur ett validitetsperspektiv medan kodningsenheter som är ryckta ur sitt sammanhang 

kan skapa problem, något den här undersökningen avvärjt då analysen är gjord manuellt.72 

Om mätmetoden beskrivs som valid om den mäter det som den faktiskt ska mäta, bör inne-

                                                
71	  Bergström	  &	  Boréus,	  ”Samhällsvetenskaplig	  text	  och	  diskursanalys”,	  s.	  36.	  	  
72	  Bergström	  &	  Boréus,	  ”Innehållsanalys”	  s.	  78f.	  	  



19 

 

hållsanalysen i det här fallet med tydliga kategorier som korrelerar med syfte och frågeställ-

ningar ge goda förutsättningar för en god validitet.73 Ett tydligt problem med analysschemat 

är att kategorin ”ej tillräckligt” och ”mer” inte särskilj tillräckligt mycket, dessa två ligger 

väldigt nära varandra och bör iakttas gällande resultatet av innehållsanalysen.  

 

2.7 Etiska överväganden 

Etiska överväganden med metodvalet innehållsanalys har redan tangerats under ovan angivna 

rubriker. I en undersökning som kretsar kring texter bör det främsta åtagandet för den som 

undersöker, alltså mig, vara att så sanningsenligt som möjligt återge det som den ursprungliga 

textförfattaren har skrivit. Att uppnå ett sanningsenligt resultatinsamlande kan göras genom 

empatisk läsning, det vill säga att man verkligen ger författaren rättvisa. I den empatiska läs-

ningen ingår också att man återger texter utan att själv ta ställning eller påverkas av textinne-

hållet.74 Utifrån frågan om ställningstagande från min sida bör läsaren av uppsatsen ha med 

sig att jag som uppsatsförfattare och undersökare är blivande lärare i ämnet idrott och hälsa. 

Det finns givetvis en risk att ett ställningstagande kan smyga sig in, även om målet är att und-

vika sådana. Om den här uppsatsen någonsin skulle användas som källa är det givetvis också 

en viktig källkritisk anmärkning. 

 

Något som också bör tas med, och som tidigare har diskuterats, är frågan om tolkning. Det 

hänger ihop med empatisk läsning och jag formulerade mig ovan om att mitt främsta åtagande 

är att återge texterna så sanningsenlig som möjligt. Formuleringen som möjligt kan tyckas 

oseriös men har att göra med risken, och det antagliga skeendet, att jag kommer göra någon 

typ av tolkning vilken påverkas av min förförståelse.75 

 

Ledorden för mig i min roll som undersökare skiljer sig alltså inte särskilt mycket från de 

etiska regler som upphovsmännen till källmaterialet ska hålla sig till, det vill säga garantera 

en korrekt och allsidig nyhetsförmedling, samt att enskilda personer inte ska vållas skada ge-

nom kränkande publicitet.76 

  

                                                
73	  Bergström	  &	  Boréus,	  ”Samhällsvetenskaplig	  text-‐	  och	  diskursanalys”,	  s.	  34.	  
74	  Eriksson	  &	  Bjarne	  Larsson,	  ”Att	  tänka	  kritisk	  om	  mottagaren	  och	  texten”,	  s.	  95f.	  	  
75	  Bergström	  &	  Boréus,	  ”Samhällsvetenskaplig	  text-‐	  och	  diskursanalys”,	  s.	  25.	  
76	  Hadenius,	  Weibull	  &	  Wadbring,	  Massmedier,	  s.	  36.	  
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3 Resultat 
En sammanställnings av samtliga resultat för både år 1995 och år 2012 angett i analyssche-

mats koder finns i bilaga 6. Ett begreppsförtydligande kan här göras för begreppen åsiktsför-

klaring och orsaksförklaring. De syftar till de underkategorier som finns utifrån de övergri-

pande kategorierna för indelning. En åsiktförklaring är något som förklarar en åsikt och en 

orsaksförklaring något som förklarar ett konstaterande.  

3.1 Resultat 1995 

Generellt visar resultaten att det fanns få åsikter om att det borde finnas mer av skolämnet 

idrott och hälsa i skolan.77 Åsikter om att skolämnet idrott och hälsa på något sätt var dåligt 

fann det dock desto fler åsikter om.78 Att skolämnet var bra i dess befintliga form var det 

fanns det färre åsikter om.79  Likaså var konstateranden om att skolämnet hade positiva effek-

ter få, nämligen inga alls. Konstateranden som inkluderade problem med skolämnet idrott och 

hälsa fanns det en del av.80 Neutrala, informativa, konstateranden var de konstateranden som 

det fanns flest av.81 

3.1.1 Åsikter 1995 

Under den övergripande kategorin, åsikter om att det behövs mer idrott och hälsa, återfinns 

endast två av texterna från år 1995. Specificerat i underkategorierna hamnar båda texterna 

under samma kategori, den något generella kategorin om att mängden idrott och hälsa ska öka 

i skolan.82 Exempelvis i text 9502 skrivs på följande sätt:  

 
Han ser den krympande skolgymnastiken som ännu ett problem. – ”Beslutsfattarna i riksdagen 

tycks mest se skolgymnastiken som en plantskola för idrottsrörelsen och glömmer att den i 

första hand är en hälsofaktor för samhället”.83 

 

Åsikter om att skolämnet i dess befintliga form är dåligt, övergripande kategori två, före-

kommer i sex av texterna.84 I tre av texterna förekommer åsikten om att skolämnet är dåligt i 

                                                
77	  Text	  9501;	  Text	  9517.	  
78	  Text	  9501;	  text	  9504;	  text	  9505;	  text	  9508;	  text	  9511;	  text	  9512.	  	  	  
79	  Text	  9504;	  text	  1916.	  	  
80	  Text	  9504;	  text	  9505;	  text	  9507;	  text	  9515.	  
81	  Text	  9504;	  text	  9505;	  text	  9506;	  text	  9507;	  text	  9509;	  text	  9510;	  text	  9512;	  text	  9513;	  text	  9514;	  text	  9515.	  
82	  Text	  9502;	  text	  9517.	  	  
83	  Text	  9502.	  
84	  Text	  9501;	  text	  9504;	  text	  9505;	  text	  9508;	  text	  9511;	  text	  9512.	  	  
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dess befintliga form utifrån fler än en åsiktsförklaring.85 Av samtliga texter i vilka åsikter om 

att skolämnet var dåligt i dess befintliga form var två av åsiktsförklaringarna folkhälsan86, 

såsom ”[…]som att de vill hinna åka så mycket som möjligt för att kompensera den kondit-

ionsförlust som skolans minskade idrottslektioner orsakat”87. En åsiktsförklaring beroende på 

skolans ekonomiska förutsättningar88 och fyra gånger förekom förklaringen att den nya läro-

planen, Lpo94 var anledningen till att skolämnet var dåligt i dess befintliga form.89 Ett exem-

pel på den senare åsikten är ”-Om vi hade vetat det vi vet idag hade debatten om att skära ned 

på idrotten i skolan aldrig funnits […]”.90 

 

Åsiktsförklaringen att skolämnet var dåligt på grund av betygssystemet förekom en gång, 

”Med dagens betygssystem riskerar man att betygssätta pubertetstillväxten”.91 Detsamma 

gällde för åsiktsförklaringen att lärarna på något sätt var bristfälliga92 likväl gällde det även 

för förklaringen att skolämnet bedrevs på ett dåligt sätt93. 

 

Åsikter om att skolämnet idrott och hälsa var bra i dess befintliga form förekom två gånger 

och då med åsiktsförklaringen att skolämnet var bra för folkhälsan94 och även att skolämnet 

gynnas av den nyinförda läroplanen, ”[…] hoppas att den nya läroplanen skall förbättra sim-

kunnigheten”95. 

	  

3.1.1.1 Vilka åsikter fanns om skolämnet idrott och hälsa 1995? 

Åsikterna som fanns om skolämnet idrott och hälsa under år 1995 kan sammanfattas med att 

vara framförallt negativt inställda mot skolämnet med den främsta förklaringen att det be-

rodde på den nya läroplanen. Andra förklaringar var folkhälsan, de ekomoniska förutsättning-

arna, betygssystemet och att skolämnet bedrevs på ett dåligt sätt.  

 

                                                
85	  Text	  9405;	  text	  9505;	  text	  9512.	  
86	  Text	  9501;	  text	  9512.	  
87	  Text	  9511.	  	  
88	  Text	  9505.	  	  
89	  Text	  9504;	  text	  9505;	  text	  9511;	  text	  9512.	  	  
90	  Text	  9505.	  	  
91	  Text	  9505.	  
92	  Text	  9507.	  
93	  Text	  9508.	  	  
94	  Text	  9516.	  
95	  Text	  9504.	  
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3.1.2 Konstateranden 1995 

I texterna från år 1995 återfinns inga konstateranden om att skolämnet idrott och hälsa bidrar 

till något positivt. Konstateranden om att skolämnet innehåll någon typ av problem förekom i 

totalt fem texter, konstaterandena var det samma till antalet.96 

 

Flest konstateranden, dock enbart två av fem, förklarades med den något ospecifika förkla-

ringen om någon typ av övrigt problem med skolämnet.97 Även konstateranden med orsaks-

förklaringen om dåliga ekonomiska resurser förekom två gånger98, ett exempel på åsiktförkla-

ringen är: ”-Det tar en hel eftermiddag att åka till simhallen om vi inte hyr en buss, och det 

har vi inte råd med”99. Konstateranden om att skolämnets utförande i praktiken inte stämde 

överens med kursplanen uppträdde en gång100, så även för förklaringen att skolämnet ej upp-

nådde vad som krävdes för en bra folkhälsa ” ”barn och ungdomar blir allt mer passiva och 

får inte tillräckligt med idrott i skolan. Det framgår av larmrapporten som Folkhälsoinstitu-

tet[…]”101. 

 

Konstateranden om skolämnet idrott och hälsa som var neutrala förekommer i tio texter102, en 

text innehåller två konstateranden vilket ger den totala summan av elva konstarenaden103. 

Flest var konstaterandena om läroplanen, dessa förekom fem gånger.104 Sådana konstateran-

den kunde låta såhär: ”Från och med i höst, när nya läroplanen träder i kraft, skall elever i 

årskurs fem kunna simma”.105 Konstaterandena om kursplanen följde tätt därefter med en 

förekoms av fyra gånger.106 En gång figurerade konstateranden med förklaringen att skolan 

rekonstruerade skolämnet efter införandet av den nya läroplanen, ”Bollebygdselever i årskur-

serna fyra till sex kommer inte längre att erbjudas simlektioner på skoltid. Anledningen är den 

                                                
96	  Text	  9503;	  text	  9504;	  text	  9505;	  text	  9507;	  text	  9515.	  
97	  Text	  9504;	  text	  9515.	  
98	  Text	  9507.	  	  
99	  Text	  9504.	  
100	  Text	  9503.	  
101	  Text	  9505.	  
102	  Text	  9504;	  text	  9505,	  text	  9507;	  text9509;	  text	  9510;	  text	  9512;	  text	  9513;	  text	  9514;	  text	  9515.	  
103	  Text	  9509.	  
104	  Text	  9504;	  text	  9505;	  text	  9509;	  text	  9510;	  text	  9512.	  	  
105	  Text	  9504.	  
106	  Text	  9507;	  text	  9509;	  text	  9513,	  text	  9515.	  	  
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nya läroplanen […].107 Samma antal gällde även för övriga konstateranden om skolämnet 

idrott och hälsa108.  

 

3.1.2.1 Vilka konstateranden fanns om skolämnet idrott och hälsa 1995? 

Under 1995 förekom framförallt neutrala konstateranden om skolämnet idrott och hälsa och 

då förklarades konstaterandena oftast antingen med den övergripande läroplanen eller också 

den specifika kursplanen. Det fanns även enstaka konstateranden om skolors rekonstruering 

av skolämnet beroende på den nya läroplanen likväl som det fanns konstateranden med ospe-

cificerade förklaringar. Det fanns även en mängd konstateranden om problem som skolämne 

innehade, sådana konstateranden förklarades med skolans ekonomiska resurser eller med 

ospecificerade förklaringar. Andra förekommande förklaringar handlade om att skolans utfö-

rande i praktiken inte överensstämde med läroplanen eller skolämnet inte var tillräcklig för 

folkhälsan. Inga konstateranden om att skolämnet idrott och hälsa skulle bidra till något posi-

tivt fanns.  

3.2 Resultat 2012 

De generella resultaten för år 2012 visar att det fanns en stor mängd åsikter om att det borde 

finnas mer undervisning i skolämnet idrott och hälsa.109 Åsikter som uttryckte att skolämnet 

idrott och hälsa i dess befintliga form var färre. 110 Åsikter som uttryckte att skolämnet var bra 

i dess befintliga form var dock allra minst till antalet.111 Konstateranden om var skolämnet 

idrott och hälsa var bra för fanns det en del av.112 Sådana konstateranden var fler än de om att 

idrott och hälsa inkluderade någon typ av problem.113 Något fler var de så kallade neutrala 

konstaterandena.114 

 

                                                
107	  Text	  9506.	  
108	  Text	  9514.	  
109	  Text	  1201;	  text	  1203;	  text	  1206;	  text	  1207;	  text	  1208;	  text	  1209;	  text	  1210;	  text	  1211;	  text	  1214;	  text	  1215;	  
text	  1216;	  text	  1217;	  text	  1218;	  text	  1220;	  text	  1222;	  text	  1227;	  text	  1234;	  text	  1237;	  text	  1240.	  
110	  Text	  1206;	  text	  1207;	  text	  1223;	  text	  1226;	  text	  1228;	  text	  1229;	  text	  1231;	  text	  1238;	  text	  1242.	  	  
111	  Text	  1212;	  text	  1216.	  	  
112	  Text	  1201;	  text	  1204;	  text	  1213;	  text	  1217;	  text	  1218;	  text	  1220;	  text	  1222;	  text	  1231;	  text	  1234;	  text	  1236;	  
text	  1239;	  text	  1240;	  text	  1241.	  	  
113	  Text	  1214;	  text1219;	  text	  1221;	  text	  1227;	  text	  1231;	  text	  1233;	  text	  1235;	  text	  1242.	  	  
114	  Text	  1202;	  text	  1213;	  text	  1222;	  text	  1224;	  text	  1225;	  text	  1227;	  text	  1230;	  text	  1231;	  text	  1232;	  text	  1233;	  
text	  1240.	  	  
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3.2.1 Åsikter 2012 

Åsikter om att det behövs mer av skolämnet idrott och hälsa förekom i totalt 19 texter, den 

totala mängden åsikter i de 19 texterna var 25.115 Åsikterna förklarades framförallt av att det 

behövdes mer av skolämnet idrott och hälsa för att främja folkhälsan, förklaringen återfanns i 

tio av texterna116, ett exempel på en sådan är: ”Det är ju fruktansvärt att man skär ner, det 

kommer bli folksjukdomar i framtiden”117. Ett annat exempel:  

 
Vi kan inte blunda för det här. Vi har en växande befolkning som lever allt längre. Det handlar 

om hur vi ska klara finansieringen av vården på sikt […].118  

 

Därefter följde den generella åsikten utan mer ingående förklaring om att skolämnet idrott och 

hälsa borde öka i skolan, den förkom fem gånger.119 Åsikter om att det behövdes mer idrott 

och hälsa undervisning i skolan förklarades även genom att skolämnet främjar övrig skolun-

dervisning120, ”[…]nu finns det ett tydligt forskningsstöd för att mer fysisk aktivitet oh bättre 

resultat går hand i hand”121. Även övriga, icke specificerade, argument förekom lika många 

gånger, alltså två gånger.122 I den övergripande kategorin om att det behövs mer idrott och 

hälsa i skolan finns även underkategorin om åsikterna om vad skolämnet borde innehålla, 

ospecificerat vad, åsikten förekom tre gånger.123 Ett exempel på en sådan åsikt: ”-På idrotts-

lektionerna borde eleverna till exempel få lära sig att använda avslappningstekniker”.124 Även 

åsikten om att skolämnet på något sätt borde förändras, ospecificerat hur, faller under samma 

kategori. Sådana åsikter uppträdde tre gånger.125 

 

Åsikter om att skolämnet idrott och hälsa i dess befintliga form år 2012 är dåligt förekommer 

nio gånger i nio texter.126 Hur åsikterna förklaras, alltså åsiktsförklaringarna, sprider sig över 

fyra olika förklaringar. Däremot är skillnaden i antal gånger förklaringarna förekommer inte 

                                                
115	  Text	  1201,	  text	  1203;	  text	  1206;	  text	  1207;	  text	  1208;	  text	  1209;	  text	  1210;	  text	  1211;	  text	  1213;	  text	  1215;	  
text	  1216;	  text	  1217;	  text	  1218;	  text	  1220;	  text	  1222;	  text	  1227;	  text	  1234;	  text	  1237;	  text	  1240.	  
116	  Text	  1201;	  text	  1206;	  text	  1207;	  text	  1209;	  text	  1210;	  text	  1211;	  text	  1215;	  text	  1218;	  text	  1222;	  text	  1237.	  
117	  Text	  1201.	  	  
118	  Text	  1210.	  	  
119	  Text	  1201;	  text	  1216;	  text	  1217;	  text	  1234;	  text	  1240.	  
120	  Text	  1213;	  text	  1220.	  
121	  Text	  1213.	  
122	  Text	  1201;	  text	  1240.	  
123	  Text	  1203;	  text	  1206;	  text	  1207.	  
124	  Text	  1203.	  
125	  Text	  1208;	  text	  1222;	  text	  1227.	  
126	  Text	  1206;	  text	  1207;	  text	  1223;	  text	  1226;	  text	  1228;	  text	  1229;	  text	  1231;	  text	  1238;	  text	  1242.	  
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särskilt stor. Flest gånger förklaras dock åsikten av att lärarna på något sätt är bristfälliga.127 

Därefter följer följande förklaringar två gånger vardera: skolämnet är bristfälligt på grund av 

de ekonomiska resurserna128, skolämnet är dåligt på grund av politiska beslut129 och den ospe-

cificerade åsiktsförklaringen att skolämnet är dåligt i dess befintliga form på grund av övriga 

argument130. 

 

Åsikten om att skolämnet idrott och hälsa var bra i dess befintliga form förekom färre antal 

gånger, totalt tre gånger i två olika texter.131 Åsiktsförklaringarna sprider på sig för åsikterna. 

I den ena texten återfinns förklaringen att lärarna gör ett bra jobb och den ospecificerade att 

åsikten motiveras med andra argument, ”[…]förenade av idrotten”.132 I den andra texten för-

karas åsikten att skolämnet är bra beroende på lektionsinnehållet, ”[…] är så mycket mer än 

bollsporter nuförtiden. Det handlar om hälsa […]”.133 

 

3.2.1.1 Vilka åsikter fanns om skolämnet idrott och hälsa 2012? 

Åsikterna som fanns om skolämnet idrott och hälsa år 2012 handlade framförallt om att det 

behövdes mer av skolämnet, den främsta förklaringen till det var för att främja folkhälsan. 

Andra förklaringar var att mer av skolämnet skulle vara bra för övrigt skolarbete medan vissa 

åsikter inte förklarades med annat än att just mer av skolämnet behövdes. Åsikter om att sko-

lämnet på något sätt borde förändras och åsikter om vad skolämnet borde innehålla förekom 

också. Åsikter om att skolämnet på något sätt var dåligt höjdes även det, vilket i fallande skala 

förklarades av att lärarna på något sätt var bristfälliga, de ekonomiska förutsättningarna, då-

liga politiska beslut och övriga argument. Åsikterna om skolämnet i dess befintliga form var 

bra förekom allra minst antal gånger, vid förekomsten förklarades det med lektionsinnehållet, 

bra lärare och övriga ospecificerade argument.  

 

                                                
127	  Text	  1226;	  text	  1231;	  text	  1242.	  	  
128	  Text	  1228;	  text	  1229.	  
129	  Text	  1206;	  text	  1207.	  	  
130	  Text	  1223;	  text	  1238.	  
131	  Text	  1212;	  text	  1216.	  
132	  Text	  1212.	  	  
133	  Text	  1216.	  
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3.2.2 Konstateranden 2012 

Konstateranden om att skolämnet idrott och hälsa bidrar till någoting positivt förekommer i 

2012 år texter 15 gånger i totalt 14 texter.134 Överlägset flest gånger är orsaksförklaringen till 

konstateranden att skolämnet idrott och hälsa är bra för övrig skolgång, orsaksförklaringen 

förekommer 13 gånger.135 Konstaterandena låter då till exempel så här: ”Det visar det så kal-

lade Bunkefloprojektet […] Dessa barn presterar avsevärt bättre än jämförbara elever i klasser 

som har vanlig skolgympa två gånger i veckan.”136, ”Daglig schemalagd idrott i skolan ger 

högre betyg i svenska, engelska och matte […]”137 eller: 

 
98 procent av eleverna med daglig motion blev behöriga till gymnasiet, jämfört med 89 procent 

hos dem med gymnastik två gånger i veckan […].138  

 

I övriga fall är orsakskonstateranden att skolämnet är bra för folkhälsan, vilket existerar en 

gång139, eller att skolämnet är omtyckt, vilket även det existerar en gång140. 

 

Konstateranden om att skolämnet på något sätt innehar ett problem förekom nio gånger i totalt 

åtta texter.141 Ingen av orsaksförklaringarna stack ut särskilt mycket i jämförelse till det andra. 

Den ospecificerade kategorin om övriga problem förekom tre gånger142, ett exempel på det är: 

”[…]införde yoga för att eleverna skulle bli lugna och koncentrerade, anmäldes till Skolin-

spektionen[…]143. Två gånger vardera förekom orsaksförklaringen att skolämnets praktiska 

utförande inte stämmer överens med kursplanen.144 Till exempel: 

 
Undervisningen ska innehålla rörelse, hälsa och livsstil samt friluftsliv och utevistelse – men 

många skolor är inriktade på fysiska aktiviteter145  

 

                                                
134	  Text	  1201;	  text	  1204;	  text	  1205:	  text	  1213;	  text	  1217;	  text	  1218;	  text	  1220;	  text	  1222;	  text	  1231;	  text	  1234;	  
text	  1236;	  text	  1239;	  text	  1240;	  text	  1241.	  	  
135	  Text	  1201;	  text	  1204;	  text	  1205;	  text	  1213;	  text1217;	  text	  1218;	  text	  1220;	  text	  1222;	  text	  1234;	  text	  1236;	  
text	  1239;	  text	  1240;	  text	  1241.	  
136	  Text	  1222.	  
137	  Text	  1234.	  
138	  Text	  1236.	  
139	  Text	  1241.	  	  
140	  Text	  1231.	  	  
141	  Text	  1214;	  text	  1219;	  text	  1221;	  text	  1227;	  text	  1231;	  text	  1233;	  text	  1235;	  text	  1242.	  	  
142	  Text	  1231;	  text	  1233;	  text	  1242.	  	  
143	  Text	  1233.	  
144	  Text	  1214;	  text	  1235.	  
145	  Text	  1235.	  
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Att den finns andra problem med undervisningen av skolämnet förekom även det två 

gånger.146 En gång förklaras ett konstaterande av de ekonomiska förutsättningarna, ”Att hyra 

simbassäng och betala resor till och från simhallen är dyrt, vilket bidrog till att skolor drog ner 

på simundervisningen”.147 Även betygssystemet anges som orsak en gång, ”Hur fort man 

springer eller långt man hoppar ska inte spela roll för idrottsbetyget.”148 

 

Neutrala konstateranden om skolämnet idrott och hälsa förekom i texterna år 2012 13 gånger i 

elva texter.149 Sju av konstaterandena förklarades av lektionsinnehållet i texten150, till exem-

pel: ”Förra tisdagen stod orientering på schemat för fjärdeklassarna […]”151 och ”Efter att 

flera skolor har börjar använda dansmattor på idrottslektionerna har Högskolan i Dalarna gjort 

en mindre studie”152 Fyra gånger var förklaringen kursplanen för skolämnet153, ett konstate-

rande kunde vara till exempel ”Kursplanen […] bland annat orientering, friluftsliv och liv-

räddning”154. En gång var orsaksförklaringen till konstaterandet politiska förslag gällande 

skolämnet155 och en gång föll orsakförklaringen in under kategorin för övriga konstateranden 

om skolämnet idrott och hälsa156. 

 

3.2.2.1 Vilka konstateranden fanns om skolämnet idrott och hälsa 2012? 

Vad gäller konstateranden om skolämnet idrott och hälsa under år 2012 var det en relativt 

jämn fördelning mellan de olika övergripande kategorierna av konstaterandeformer. Flest 

konstateranden fann dock om att skolämnet bidrog till någonting positivt, nästan samtliga 

gånger förklarades konstaterandena genom att skolämnet var för övrig skolgång men orsaks-

förklaringar genom folkhälsan och skolämnets populäritet fanns även det med. Därefter följde 

de så kallade neutrala konstaterandena om skolämnet, där förklarades majoriteten av dem med 

lektionsinnehållet och även förklaringen om kursplanen förekom ett visst antal gånger. Färre 

gånger förekom konstateranden om politiska förslag och övriga, ospecificerade, förslag om 
                                                
146	  Text	  1219;	  text	  1221.	  	  
147	  Text	  1227.	  
148	  Text	  1221.	  	  
149	  Text	  1202;	  text	  1213;	  text	  1222;	  text	  1224;	  text	  1225;	  text	  1227;	  text	  1230;	  text	  1231;	  text	  1232;	  text	  1233;	  
text	  1240.	  
150	  Text	  1224;	  text	  1225;	  text	  1230;	  text	  1231;	  text	  1232;	  text	  1233;	  text	  1240.	  
151	  Text	  1224.	  
152	  Text	  1230.	  
153	  Text	  1222;	  text	  1227;	  text	  1231;	  text	  1240.	  
154	  Text	  1231.	  
155	  Text	  1213.	  
156	  Text	  1202.	  
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skolämnet. Vad gällde konstateranden om skolämnet där ämnet innehöll någon typ av pro-

blem var det ingen förklaring som stack ut mot de andra. Förklaringarna var i fallande skala 

följande: övriga problem med skolämnet, det faktiska utförandet stämde inte överens med 

kursplanen, det fanns någon typ av problem med undervisningen av skolämnet, det fanns pro-

blem med de ekonomiska förutsättningarna och att det fanns problem med betygssystemet. 

 

3.3 Förändring över tid 

Under ovanstående rubrik kommer resultaten för år 1995 och 2012 att jämföras mot varandra. 

Värt att notera gällande diagram är att antalet ofta presenteras i procent och inte antalet 

gånger, då antalet texter varierar kraftigt mellan de aktuella åren. Procentsatsen beräknas efter 

antalet texter per år ifrån vilket konstaterandena och åsikter har summerats. Läsaren bör också 

notera att y-axeln i diagramen inte nödvändigtvis uppnår 100 procent i alla diagram.  

3.3.1 Förändringar över tid i övergripande kategorier 

Vad gäller skillnaderna över tid i de övergripande kategorierna kan man se tydliga föränd-

ringar mellan åren vad gäller både förekomsten av kategorierna per text och övergripande 

kategori, resultaten presenteras i Figur 3. 

 
Figur 3. Förekomsten av övergripande kategori i antal texter. Diagrammet visar förekomsten av de övergripande katego-
rierna vad gäller antal texter där kategorierna förekommer. Notera att en text kan vara källa till flera kategorier, för utförli-
gare förklaring se rubrik 2.4 Procedur.  

Då flera åsikter kan förekomma i samma text, det vill säga kan samma enskilda text kan vara 

källa för flera åsikter, är det även intressant att studera hur fördelningen mellan den totala 
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mängden åsikter kan skilja åt mellan de övergripande kategorierna. Resultaten presenteras i 

Figur 4. Logiken följer även antalet konstateranden, resultaten för fördelningen av konstate-

randen presenteras i Figur 5.  

 

 

Figur 4. Fördelning av åsikter i de övergripande kategorierna. Diagrammet visar fördelningen av åsikter mellan de över-
gripande kategorierna för åsikter. Diagrammet skiljer sig från Figur 3 då mängden åsikter är beräknade på den totala mäng-
den åsikter per år och inte den totala mängden texter per år. 

 

 

Figur 5. Fördelning av konstateranden i de övergripande kategorierna. Diagrammet visar fördelningen av konstateran-
den mellan de övergripande kategorierna för konstateranden. Diagrammet skiljer sig från Figur 3 då mängden konstateranden 
är beräknade på den totala mängden konstateranden per år och inte den totala mängden texter per år. 
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3.3.2 Förändring över tid av åsikten att det behövs mer av skolämnet id-
rott och hälsa 

Den mest påtagliga skillnaden mellan år 1995 och år 2012 är att åsikter om att det behövs mer 

av skolämnet idrott och hälsa är att åsikten överhuvudtaget förklaras med en anledning. Under 

år 1995 består mängden av åsikter som förespråkar mer av skolämnet endast av 13 procenten-

heter av den totala mängden åsikter, se Figur 4. Samtliga gånger finns ingen följande moti-

vering till varför. Under 2012 är dock har dock dels mängden åsikter om att det bör finnas 

mer av skolämnet ökat, se Figur 4, och dels har motiveringarna till varför också ökat. Den 

generella skillnaden mellan åren är alltså att åsikterna motiveras och förklaras under år 2012, 

jämfört med år 1995. De specificerade skillnaderna presenteras i Tabell 2. Värt att notera är 

att underkategorierna, som inte är helt självklara att det faller in i den övergripande kategorin, 

åsikter om att skolämnet på något sätt borde förändras och åsikter om vad skolämne borde 

innehålla endast finns representerade i texter från år 2012.  

 

 
Figur 6. Förändring över tid av fördelningen av åsiktsförklaringar ”Åsikter om att det behövs mer idrott och hälsa”.  

3.3.3 Förändring över tid av åsikten att skolämnet idrott och hälsa är då-
ligt i dess befintliga form 

Skillnaden mellan åsikten att skolämnet idrott och hälsa var dåligt i dess befintliga form skil-

jer sig markant mellan år 1995 och 2012. År 1995 bestod 73 % av den totala mängden åsikter 

av negativt laddade åsikter om skolämnet, år 2012 var andelen bara 24 % (se Figur 4). Sprid-

ningen av hur åsikterna förklaras är relativt stor och skiljer mellan de undersöka åren, se Figur 

5.  
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Figur 7. Förändring över tid av åsiktförklaringar ”Åsikter om att skolämnet idrott och hälsa är dåligt i dess befintliga 
form”.  

3.3.4 Förändring över tid av åsikter om att skolämnet idrott och hälsa i 
dess befintliga form är bra 

Av samtliga övergripande kategorier gällande åsikter skiljer sig åsikter om att skolämnet var 

bra i dess befintliga form minst åt mellan år 1995 och år 2012 i jämförelse med de andra 

övergripande åsiktskategorierna. För år 1995 är andelen sådana åsikter 13 %, för år 2012 år de 

8 %, se Figur 4. Sett till andelen av den totala mängden åsikter kan också noteras att positiva 

åsikter om skolämnet är den minst representerade åsiktskategorin år 2012 och år 1995 är den 

på en delad sista plats, se återigen Figur 4. Fördelningen mellan de olika åsiktförklaringarna 

skiljer sig åt mellan åren, ingen underkategori förekommer för bägge åren. Resultaten presen-

teras i Figur 8. 

 
Figur 8. Förändring över tid av fördelningen av åsiktförklaringar ”Åsikter om att skolämnet i dess befintliga form är 
bra”. 
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3.3.5 Förändring över tid gällande konstateranden om att skolämnet id-
rott och hälsa bidrar till något positivt 

Kategorin om konstateranden om att positivt laddade konstateranden om skolämnet skiljer sig 

markant mellan år 1995 och år 2012, som illustrerat i Figur 3 och i Figur 5 finns inga resultat 

som visar på att positivt laddade konstateranden förekom under år 1995. Själva förekomsten i 

sig är alltså förändringen över tid. För underkategorier om vilka orsaksförklaringar som fanns 

för konstaterandena se rubrik 3.2.2 Konstateranden 2012. 

 

3.3.6 Konstateranden över tid gällande om att skolämnet idrott och hälsa 
innehar ett problem 

Kategorin om konstateranden där skolämnet innehar ett problem är den som skiljer sig åt 

minst mellan år 1995 och år 2012 mellan samtliga övergripande kategorier om konstateran-

den, vilket presenteras i Figur 5. För år 2012 har dock en minskning med elva procentenheter 

skett jämförelsevis med år 1995. Skillnaderna över tid gällande orsaksförklaringarna till de 

negativt laddade konstaterandena presenteras i Figur 9. Avsaknaden av förekomsten av kate-

gorin år 1995 gör den här övergripande kategorin till den där störst skillnad finns över tid. 

 
Figur 9. Förändring över tid gällande fördelning av orsaksförklaringar ”Konstateranden om att skolämnet idrott och 
hälsa innehar ett problem”.  
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3.3.7 Förändring över tid gällande neutrala konstateranden om skoläm-
net idrott och hälsa 

Som presenterat i Figur 5 minskar andelen neutrala konstateranden avsevärt mellan år 1995 

och 2012, år 2012 är andelen neutrala konstateranden 30 procentenheter färre.  Det finns dock 

en liknande trend mellan åren om hur konstaterandena förklaras, resultaten presenteras i Figur 

10. 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 10.Förändring över tid gällande fördelning av orsaksförklaringar ”Konsteranden om skolämnet idrott och 
hälsa som är neutrala”. 

	  

3.3.8 Vilka förändringar kan ses över tid? 

Sammanfattningsvis kan man se klara förändringar över tid inom alla övergripande kategorier 

och även mellan åsikts-, och orsaksförklaringarna. Bland åsikterna är den mest påtagliga 

skillnaden den markanta ökningen med åsikter om att det behövs mer av skolämnet idrott och 
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ten att skolämnet är dåligt. Samma åsiktsförklaring förekommer inte alls år 2012, för samma 

år finns dock en större andel åsiktförklaringar inkluderande politiska beslut och hur dessa har 
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handlar kategorin om politiska beslut inte om aktuell läroplan. Det utesluter däremot inte att 

kategorin syftar till tidigare läroplaner. Då de positiva åsikterna om skolämnet var få till anta-

let för bägge åren, även här fanns dock en spridning mellan åsiktsförklaringarna.  

 

Bland konstaterandena var kategorin om konstateranden där skolämnet bidrog till något posi-

tivt den kategorin med störst procentuell skillnad mellan åren. Faktum är sådana konstateran-

den inte förekom alls år 1995 men bestod år 2012 av mer än två femtedelar av den totala 

mängden konstateranden. Även den övergripande kategorin om neutrala konstateranden skil-

jer sig markant i andel sett över tid. Från år 1995 till år 2012 sker en minskning med 30 pro-

centenheter av förekomsten av kategorin. Mellan konstateranden där skolämnet på något sätt 

innehar ett problem skiljer lite mer än en tiondel mellan åren, år 1995 har flest sådana konsta-

teranden. 
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4 Analys av resultat med dagordningsteorin 
Teorin har applicerats utifrån dagordningens andra nivå, det vill säga nivån om attribut. I den 

huvudsakliga analysen är tidningarnas dagordning formulerad utifrån de fullständig resultatet, 

det vill säga både åsikter och konstateranden. De tidigare övergripande kategorierna för ana-

lys har i vissa fall slagits ihop. Den övergripande kategorin för åsikter om att skolämnet idrott 

och hälsa är dåligt slås ihop med konstateranden om att skolämnet innehar någon typ av pro-

blem, liknande sker med övriga kategorier.  

 

4.1 Analys av resultat i dagordningsteorins andra nivå 

Resultaten analyseras här utifrån dagordningen andra nivå. Nivån handlar som tidigare be-

skrivet om attribut, det vill säga kännetecken och egenskaper till bilderna av objektet. I den 

här undersökningen alltså kännetecken och egenskaper för frågor om skolämnet idrott och 

hälsa. 

 

Utifrån resultatet kan skönjas att allmänhetens dagordning kring hur skolämnet var för år 

1995 såg ut på följande vis: 

 

Allmänhetens dagordning 1995: 

1. Skolämnet idrott och hälsa är dåligt och innehar problem (53 %) 

2. Allmän information om skolännet idrott och hälsa (34 %) 

3. Det behövs mer av skolämnet idrott och hälsa och ämnet är bra (12 %) 

 

Ovanstående dagordning för attribut visar att skolämnet framförallt på allmänhetens dagord-

ning var något dåligt och problemfyllt. Räknas den andra kategorin bort från dagordningen, 

det vill säga den mer informativa kunskapen som har överförts från tidningarna, är det en de-

finitiv majoritet av attributen som faller in under kategorin om skolämnets negativa attribut-

förklaringar. Även om den rent informativa kategorin som har hamnat på dagordningen inte i 

sig borde vara opinionsbildande, är den ända viktig att ta med då själva förekomsten av frågan 

i sig i media givetvis också har effekt på allmänhetens dagordning (jämför med dagordning-

ens första nivå). 
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För år 2012 ser allmänhetens dagordning utifrån teorins andra nivå ut såhär: 

 

Allmänhetens dagordning 2012: 

1. Det behövs mer av skolämnet idrott och hälsa eftersom skolämnet har positiva 

följder (34 %) 

2. Skolämnet bidrar till någonting positivt och är bra (24 %) 

3. Skolämnet är dåligt (24 %) 

4. Neutral information om skolämnet (18 %) 

 

Dagordningen skiljer sig från år 1995. En övervägande del för attribut om mer av skolämnet, 

skulle en sammanslagning av kategorin om mer av skolämnet göras med kategorin att sko-

lämnet bidrar till något positivt och bra skulle det bli en överväldigande fördel (58 %) mot 

frågor om det motsatta.  

 

Resultaten av analysen med dagordningsteorin visar alltså att det sker en förändring över tid, 

från år 1995 till 2012, gällande frågan om hur frågan om skolämnet idrott och hälsa ser ut. 

Enligt logiken i dagordningsteorin innebär det en förändring från att skolämnet har betraktats 

som något problemfyllt och dåligt i det första undersökta året, till att vara någonting som det 

behövs mer av och som dessutom bidrar till något positivt för det senare undersökta året. En 

ökning med 43 procentenheter av antalet åsikter och konstateranden om frågor om skolämnet 

idrott och hälsa från år 1995 till år 2012 visar också att frågan totalt sett prioriteras högre av 

tidningarna. Enligt dagordningsteorin borde därför också frågor om skolämnet få en högre 

prioritering på allmänhetens dagordning.  

4.2 Dagordningsteorin testas  

Dagordningsteorin används i det här avsnittet på ett något annorlunda sätt där medias dagord-

ning bryts ner till att bestå av åsikter och konstateranden separat från varandra. Separeringen 

följer alltså de givna kategorierna i den innehållsanalys som har gjorts. Det alternativa sättet 

att använda dagordningsteorin på är utformat av mig själv, med inspiration från dagordnings-

teorins logik. Undersökningens resultat visar att det sker en förändring över tid gällande me-

dias dagordning och följs dagordningsteorin på dess sedvanliga sätt betyder det att även all-

mänhetens dagordning har gjort detsamma. I det här avsnittet diskuteras och analyseras dag-

ordningsteorin utifrån frågan om samma överföring som sker av dagordningen från media till 
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allmänhet även sker från nyheter (konstateranden) till åsikter. Det vill säga en intern priorite-

ringsöverföring av dagordningsfrågor, alltså en form av intern förstärkning av dagordningen.  

 

Sett ifrån undersökningens resultat för år 1995 finns det, om man likt ovan gällande allmän-

hetens dagordning sätter samman vissa kategorier med varandra, en snarlik trend för om id-

rottsämnet ses som positivt eller negativt, däremot finns det inget exakt överförande av ande-

len av vissa konstateranden gentemot andelen likartade åsikter mellan varandra. Korrelationen 

illustreras i Figur 11.  

 

 
Figur 11. Samstämmighet mellan åsikter och konstateranden år 1995.  

 

För 2012 år resultat utifrån undersökningen finns även där en samstämmighet mellan konsta-

teranden och åsikter, resultaten visas i Figur 12.  
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Figur 12. Samstämmighet mellan åsikter och konsateranden år 2012. 

För båda de undersökta åren finns alltså en viss samstämmighet mellan åsikterna och konsta-

terandena. För att översätta det i begrepp som hör till dagordningsteorin kan man alltså säga 

att från de konstateranden som finns i tidningarna, tidningarnas dagordning, har det skett en 

prioriteringsöverföring till åsikterna som utrycks i tidningarna, en sådan dagordning skulle 

förslagsvis kunna kallas dagordningen för åsiktsuttryck. Det kan dock diskuteras huruvida 

upphovsmännen till åsikterna kan åtskiljas från tidningarna, här bör man även ha i åtanke att 

källmaterialet även bestod bland annat av insändare och krönikor.  
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5 Sammanfattande diskussion 

5.1 Undersökningens resultat och tidigare forskning 

Undersökningens resultat skiljer sig något från tidigare forskning som har ställt liknande frå-

gor till ett liknande material. I avsnittet för forskningsläget i uppsatsen inledande del framgår 

att Öijen i sin analys beskiver det som att elevens inlärning i sambandet mellan skolämnet 

idrott och hälsa och övriga skolämnet är en konstant över tid.157 Det stämmer inte i jämförelse 

med resultaten i den här undersökningen. Resultaten visade snarare en markant ökning av 

sådana åsikter likväl som konstateranden för det senare året, år 2012, för undersöknigen. För 

år 1995 fann inga åsikter eller konstateranden om att det skulle behövas mer av skolämnet av 

just den orsaken, snarare var åsikter om mer av skolämnet i största allmänhet få. En anleding 

till att resultatet kan skilja är att i Öijens artikel är den en tioårsperiod som undersök varav det 

senast undersökta året är tio år tidigare än det senare året i den här undersökningen. I en histo-

risk kontext kan det på tio år ha hunnit hända mycket, inte minst införandet av en ny läroplan. 

Även det faktum att den här undersökningen har gjorts på två separerade år med 17 års mel-

lanrum istället för en undersökning där tio år hänger ihop kan givetvis också det ge kraftigare 

utslag för skillnader i resultat i en analys över tid. Öijen gör i sin artikel andra uttalanden om 

förändringar över tid, dock faller resultaten för sådana utanför ramen för den här undersök-

ningen.158  

 

Azzartio159, Giles160 och Baker161 skriver allihop om medias påverkan på eleven eller på för-

äldrarna, i en jämförelse med undersökningens resultat kan även det diskuteras. Att det finns 

ett samband av mellan media och allmänheten fastlår McCombs i sin teori162, men skiljer sig 

sambandet mellan direkt påverkade parter, så som framförallt elever men även föräldrar, från 

indirekt påverkade parter, även känd som den stora massan? Det här är ju givetvis en fråga för 

vidare forskning i ämnet men en översiktlig diskussion kan även göras här. Den bild som 

återges i media behöver inte vara lika med den exakta sanningen och verkligheten, alltså det 

som faktiskt hände. Sett utifrån Baker kan dock idrottslärare utnyttja media till sin fördel och 

                                                
157	  Öijen,	  “Talet	  om	  skolämnet	  idrott	  och	  hälsa	  i	  media	  åren	  1992-‐2002”,	  s.	  224-‐242.	  
158	  Öijen,	  “Talet	  om	  skolämnet	  idrott	  och	  hälsa	  i	  media	  åren	  1992-‐2002”,	  s.	  224-‐242.	  
159	  Azzartio,	  “The	  panopticon	  of	  physical	  education”,	  s.	  27-‐36.	  
160	  Giles,	  “The	  impact	  of	  media	  sport	  events	  on	  the	  active	  participation	  of	  young	  people	  and	  some	  implications	  
for	  PE	  pedagogy”,	  s.	  355-‐364.	  
161	  Baker,	  “Pormoting	  your	  physical	  education	  program”,	  s.	  37-‐40.	  
162	  McCombs,	  Makten	  över	  dagordningens,	  s.	  16-‐22.	  	  
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han anger också eleven som en budbärare mellan skolan och hemmet.163 Förutom de möjliga 

etiska problemen med det kan resultaten användas för att ifrågasätta vad som är den verkliga 

sanningen, den som av idrottsvänliga krafter på något sätt implementerats i media, den till 

skolämnet negativa krafter implementerats i media eller den i ett eventuellt vakuum uppstådda 

sanningen om hur skolämnet är. Den här är egentligen något av både en filosofisk fråga men 

också en fråga om källkritik (källkritiskt om vikten av att identifiera en källa). Eftersom resul-

taten förändrats över tid, gällande åsikter likväl som konstateranden, är det troligt att den fak-

tiska verkligheten har förändrats så mycket eller är enbart dagordningen i media, som bero-

ende på diverse samhälleliga krafter utanför skolans värld, som har förändrats? Utifrån Azzar-

tios164, Giles165 och Bakers166 forskning, satt i sammanhanget av den här undersökningens 

resultat och den historiska kontexten (till exempel skiftet av regeringsmakten) skulle en mer 

konspiratoriskt lagd uppsatsförfattare kunna dra slutsatser om möjliga vinstdrivande krafter, 

alltså företag som tjänar på idrott och hälsa, och det uppsving av positiva åsikter och konstate-

rande kring skolämnet idrott och hälsa i media.  

 

Halloran listar en rad faktorer som påverkar strukturen för massmedias nyhetsbevakning, såd-

ana är till exempel uppskattad genomslagskraft, meningsfullhet och huruvida någonting har 

hänt nyligen.167 Hallorans faktorer kan sättas i sammanhanget av dagordningsteorin, att media 

på grund av utrymmesskäl måste vara selektiva i vad som finns på medias dagordning. Om 

det sätts samman med resultaten i den här undersökningen och den aktuella kontexten för de 

undersökta åren skulle det således betyda att i alla fall konstaterandena (och enligt min tolk-

ning av dagordningsteorin även åsikterna) i tidningarna kan återspegla just vad som till exem-

pel för år 1995 ansågs ha stor genomslagskraft. Utifrån det kan man anta att kanske det största 

fyndet i undersökningen, förändringarna och motiveringarna till varför mer av skolämnet 

borde finnas år 2012, borde betyda att just Bunkefloprojektets resultat ansågs ha en stor ge-

nomslagskraft i media år 2012. Tidigare forskning och teori borde alltså utifrån resultaten 

fungera som en spegel sett till värderingar och ställningstaganden för aktuell tidsperiod.  

 

                                                
163	  Baker,	  “Promoting	  you	  physical	  education	  program”,	  s.	  37-‐40.	  
164	  Azzartio,	  “The	  panopticon	  of	  physical	  education”,	  s.	  27-‐36.	  
165	  Giles,	  “The	  impact	  of	  media	  sport	  events	  on	  the	  active	  participation	  of	  young	  people	  and	  some	  implications	  
for	  PE	  pedagogy”,	  s.	  355-‐364.	  
166	  Baker,	  “Promoting	  you	  physical	  education	  program”,	  s.	  37-‐40.	  
167	  Halloran,	  “The	  potential	  of	  the	  media”,	  s.	  39ff.	  	  
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Zieff och Veri168 samt Thorpe169 beskriver i sin forskning nationella diskurser kopplat till 

hälsa och/eller till skolämnet. Bägge forskningslägena drar någon typ av konklusion om att 

förbättringen av skolämnet i princip hamnar hos den enskilde läraren. Den här undersökning-

ens resultat visar det sig, framförallt gällande år 2012, att en hel del av de negativa åsiktera 

om lärarna grundar sig i åsiktförklaringar om någon typ av brister hos lärarna. Alltså finns det 

ett samband mellan viss tidigare forskning och resultaten från den här studien. Dock bör man 

ha i åtanke att underlaget är relativt litet. Men intressant är att ett nationellt problem, alltså 

eventuella brister i ett skolämne, i media stundtals anses kunna spåras till lärare. För år 2012 

fanns åsiktsförklaringen om lärarna med fler antal gånger än den totala mängd åsiktförkla-

ringar som hade med direkta nationella beslut, läroplanen och andra politiska beslut, återigen 

bör det här sättas in i den historiska kontexten.  

 

5.2 Möjliga förklaringar till resultaten 

Då det finns en skillnad över tid mellan de två undersökta åren bör en översiktlig analys över 

varför skillnaden finns göras. Här återkommer de i den inledande delen av uppsatsen be-

skrivda begreppen aktör och struktur. I den historiska kontexten beskrivs Bunkeflomodellen, 

alltså de forskningsprojekt där eleverna på skolan har haft en ökad mängd idrottsaktiviteter 

utöver det obligatoriska skolämnet som har visat sig ha positiva effekter på det övriga skolar-

betet. Att konstaterandena om skolämnets positiva effekter anser jag kunna spåras till publice-

ringen av Bunkeflomodellens forskningsresultat. Det påverkar givetvis också åsikterna om att 

det borde finnas mer av skolämnet idrott och hälsa, konstaterandena och åsikterna går ju en-

ligt resultatet någorlunda hand i hand, vilket ju den alternativa användingen av dagordnings-

teorin visade. Att förklara en förändring utifrån en enskild aktör, Bunkeflomodellen ses här 

som en enskild aktör, är, som tidigare i uppsatsen förklarat, ett sätt att förklara förändringar i 

historien.  

 

Skulle istället en strukturell orsaksförklaring sökas anser jag att man skulle kunna utgå från 

läroplanerna, en nationell förändring. För det första undersökta året, 1995, fanns en större 

andel negativa konstateranden och åsikter om skolämnet. Övergången till ett mer teoretiserat 

skolämnet och dessutom nedskärningen av antalet timmar kan mycket möjligt ha påverkat det 

allmänna klimatet kring skolämnet. Möjligen handlade det om en övergångperiod från det 
                                                
168	  Zieff	  &	  Veri,	  “Obesity,	  health	  and	  physical	  education”,	  s.	  154-‐174.	  
169	  Thorpe,	  ”Physical	  education	  crisis	  discourse	  and	  conservatism	  in	  the	  mass	  media”,	  s.	  19-‐22.	  
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praktiska ämnet Idrott till den nya ämne Idrott och hälsa, det borde inte vara helt ovanlig att 

nyheter som det här tar ett tag att smälta innan de har blivit anammade som det normala.  

5.3 Vidare forskning 

Då forskningsfältet står relativt öde gällande medias syn på skolämnet idrott och hälsa i sam-

manhangmed den allmänna opinionen anser jag att det står öppet för vidare forskning, vilket 

det finns medhåll för i forskningsläget från Millington och Wilson.170  Exempel på utgång-

punkter skulle kunna vara nedanstående punkter, notera att vidare forskning också tangeras 

vid diskussionen ovan. Till exempel skulle man kunna diskutera huruvida det finns en sam-

hällsutveckling från år 1995 till år 2012 som är med individinriktad (modernitetsteori)? Jag 

skulle här också vilja slå ett slag för fortsatta studier som ligger nära den här undersökningen, 

det då jag anser att vetenskapen tjänar på att vara kumulativ. Jag vill ge följande förslag på 

vidare forskning:   

 

• En icke-historisk undersökning där dagordningsteorin testas gällande massmedias 

dagordning och allmänhetens dagordning. Metodvalet skulle då kunna vara till exem-

pel den samma som i den här undersökningen för att fastställa massmedias dagordning 

och någon typ av enkäter för att undersöka allmänhetens dagordning. Ett problem som 

kan uppstå i en sådan situation är dock kravet för dagordningsteorin att populationen 

som representerar allmänheten måste vara mottagare/konsumenter för just den mass-

media som undersöks.  

• Ett annat undersökningsuppslag är att jämföra olika typer av källmaterial med 

varandra, för att se om åsikterna och konstaterandena skiljer mellan olika typer av 

massmedia. Exempel på sådana är tidningar och tv, eller att jämföra tidningar med 

olika politisk tendens för att se om beskrivningar av skolämnet skiljer sig åt. Vid en 

jämförelse mellan tidningar bör undersökningsledaren vara noggrann med den samhäl-

leliga kontexten, till exempel gällande politiska förslag och representation i riksdagen 

och så vidare. Ett annat jämförelseredskap skulle kunna vara partiprogram.  

• Även en jämförelse mellan olika skolämnen skulle kunna göras, exempelvis mellan ett 

ämne som klassificeras som praktiskt och ett som teoretiskt. På det sättet kan man 

också föra resonemang kring vad som är kunskap och kunskapssynen bland massme-

dier och allmänheten.  

                                                
170	  Millington	  &	  Wilson,	  ”Media	  consumption	  and	  the	  contexts	  of	  physical	  culture”,	  s.	  31.	  	  
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Det finns en rad uppslag för vidare forskning, de är definitivt inte begränsade till ovan an-

givna. Ett förslag om en teoretisk utgångpunkt vid mediaforskning och hur något blir 

framställt, som inte fick utrymme i den här uppsatsen, är Stuart Halls representationer. 

Kortfattat handlar teorin om att kritisk analysera massmediala texter och bilder.171  

 

Avslutningsvis vill jag verkligen slå ett slag både för att vidare forskning ska göras och 

för att lärare i ämnet idrott och hälsa ska medvetandegöra sig de uppfattningar som finns 

om ämnet för att aktivt kunna motarbeta förlegade normer och kunna arbeta för ett ämne 

som återspeglar vad det egentliga uppdraget att undervisa i ämnet idrott och hälsa faktiskt 

är. Att undervisa i ett ämne som uppfattas att vara något annat än vad det ska vara kan 

vara en av de största utmaningar en lärare kan komma att möta i sitt arbete.   

                                                
171	  Stuart	  Hall,	  Jessica	  Evans	  &	  Sean	  Nixon,	  Representation	  (London	  2013),	  i	  sin	  helhet.	  	  
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1995-10-24, s. 79. 

9517 Widerström, Malin & Larsson Ask, Björn, ”Ryggont kan sitta i själen” i: Svenska Dag-

bladet, 1995-05-09, s. 73. 

 

Källmaterial	  2012	  

1201 Aftonbladet, ”Ska vi ha mer gympa i skolan?” i: Aftonbladet, 2012-04-12, s. 35. 

1202 Axlund Stegman, Petra, ”Så hittar du din träningsglädje” i: Metro – Stockholm, 2012-

08-29, s. 24. 

1203 Bratt, Anna, ”Studiestress sänker betygen” i: Dagens Nyheter, 2012-06-13, s. 10. 

1204 Cleris, Johannes, ”Mer skolgympa ger högre betyg” i: Metro – Skåne, 2012-04-12, s. 4.  

1205 Cleris, Johannes, ”Mer skolidrott ger högre betyg” i: Göteborgs-Posten, 2012-04-12, s. 

12. 

1206 Ekwall, Patrick, ”Inför gympa varje dag” i: Kvällposten, 2012-05-05, s. 14. 

1207 Ekwall, Patrick, ”Inför gympa varje dag”, i: Expressen, 2012-05-05, s. 15. 

1208 Fredén, Jonas, ”Så tycker expertera och politikerna” i: Dagens Nyheter, 2012-05-08, s. 

10. 

1209 Geistrand, Moa, ”Grattis Levente-Pavel Rusz, som fyller 60 år på fredag. Vilken läxa är 

viktigast?” i: Sydsvenskan, 2012-10-03, s. 11. 

1210 Glimberg, Martina, ”Filippa Reinfeldt i Malmö. Hon vill att fler rör sig som barnen i 

Bunkeflostrand” i: Sydsvenskan, 2012-05-13, s. 8-9. 

1211 Hedin, Rebecca, ”Mobbad – och stärkt – i unga år för sin övervikt” i: Göteborgs-Posten, 

2012-9-07, s. 52. 

1212 Henning, Annika, ”Idrotten hjälpte honom att bli integrerad” i: City Malmö, 2012-04-24, 

s. 8. 



 

1213 Holmqvist, Anette, ”M:s nya förslag – gympa varje dag. ’Det här är verkligen något som 

efterfrågas’” i: Aftonbladet, 2012-11-13, s. 26. 

1214 Jakobson, Hanna, ”Sydsverige runt” i: Kvällsposten, 2012-02-14, s. 13. 

1215 Johansson, Astrid, ”Läkaren: ’Jag vill bara få folk att tänka efter’” i: Dagens Nyheter, 

2012-11-20, s. 19. 

1216 Kilner, Sana, ”Ajöss med dans efter 40 år” i: Göteborgs-Posten, 2012-04-29, s. 48. 

1217 Kirsebom, Lisa, ”Kontroll sänker stressen” i: City Malmö, 2012-04-23, s. 4. 

1218 Kula, Aleksandra ”Skolbarn får bättre betyg om de har gympa oftare” i: City Malmö, 

2012-05-03, s. 28. 

1219 Leijnse, Emma, ”Danskt-svenskt skolsamarbete. Gemensam match mot avhopp” i: Syd-

svenskan, 2012-12-6, s. 16. 

1220 Marteus, Ann-Charlotte, ”Gympa varje dag, minister Björklund” i: Expressen, 2012-04-

13, s. 2. 

1221 Möller, Valdemar, Lindholm, Linnea & Nordqvist, Valter, ”Jobbig träning – ’Gymna-

siebetyget borde bygga på annat än hur fort man springer’” i: Göteborgs-Posten, 2012-06-04, 

s. 12. 

1222 Osignerad ledare, ”Daglig gympa behövs i skolan” i: Expressen, 2012-11-14, s. 2. 

1223 Osignerad ledare, ”Gympahat”, Göteborgs-Posten, 2012-06-04, s. 2. 

1224 Röstlund, Lisa, ” Blev nersparkad - av ett ilsket rådjur.  Erland, 10, attackerades när han 

hade orientering på gympan” i: Aftonbladet, 2012-10-03, s. 22. 

1225 Signaturen En annan mamma, ”Social läxa kanske en lösning” i: Göteborgs-Posten, 

2012-01-12, s. 38. 

1226 Signaturen Yellowchicken, ”Lärare. Sluta göra skillnad på oss” i: Sydsvenskan, 2012-

06-12, s. 9. 

1227 Sima, Jonna, ”Alla borde ha rätt att lära sig simma” i: Aftonbladet, 2012-08-08, s. 2. 

1228 Sköld, Jenny ”Skolbesök blev en chock” i: Metro – Skåne, 2012-04-26, s. 2. 

1229 Sköld Jenny, ”Skolbesök blev en chock” i: Metro Stockholm, 2012-04-26, s. 2. 



 

1230 SR, ”Mer kul än bra” i: Aftonbladet – Wellness, 2012-01-09, s. 14. 

1231 Sundberg, Magnus, ”Gympa-ångesten. Var tredje niondeklassare har känt obehag under 

gympan. Lika många har skolkat från den” i: Göteborgs-Posten, 2012-06-03, s. 6. 

1232 Sundberg, Ulf, ”Pulsen höjs på Pilängsskolan. Här ger varje minut poäng” i: Sydsvens-

kan, 2012-06-12, s. 12. 

1233 Sundén, Maria, ”Yogaklass fall för Skolinspektionen” i: Svenska Dagsbladet, 2012-09-

10, s. 6-7. 

1234 Sydsvenskan, ”Inte stympa, krympa gympa”i: Sydsvenskan, 2012-04-12, s. 5. 

1235 TT, ”För lite om hälsa i skolundervisning” i: Dagens Nyheter, 2012-06-16, s. 11. 

1236 TT, ”Idrott ger bättre skolresultat” i: Svenska Dagbladet, 2012-04-12, s. 22. 

1237 Wahl, Hillevi, ”Sitta still kan ge depressioner” i: Metro – Stockholm, 2012-05-23, s. 8. 

1238 Wahldén, Christina, ”Skolkritik för dålig säkerhet – Skolinspektionen anser att redan 

tidigare kritiserade Internationella skolan i Sätra ska stängas” i: Svenska Dagbladet, 2012-02-

05, s. 10. 

1239 Wallroth, Emmelie, ”Gympan tränar också hjärnan” i: Aftonbladet, 2012-04-12, s. 31. 

1240 Wilhelmson, Annika, ”Bättre resultat med idrott” i: Svenska Dagbladet, 2012-4-17, s. 

18. 

1241 Åman, Johannes, ”Promenad slår fotboll” i: Dagens Nyheter, 2012-04-12, s. 5. 

1242 Östberg, Peter, ”Elevombud kräver att kränkningar utreds” i: Sydsvenskan, 2012-10-31, 

s. 3. 

  



 

Bilaga 3 Tidningarnas politiska tendens 

Politisk tendens 1995172 

Tidning Antal texter Politisk tendens 

Aftonbladet 2 Socialdemokratisk 

Expressen 2 Liberal 

Göteborgs-Posten 6 Liberal 

Svenska Dagbladet 2 Oberoende moderat 

 

Politisk tendens 2012173 

Tidning Antal texter Politisk tendens 

Aftonbladet 6 Oberoende socialdemokra-

tisk 

Aftonbladet Wellness 1 En angiven 

City Malmö 3 Politisk oberoende 

Dagens Nyheter 5 Oberoende liberal 

Expressen 3 Liberal 

Göteborgs-Posten 7 Liberal 

Metro Skåne 2 Oberoende 

Metro Stockholm 3 Oberoende 

Svenska Dagbladet 4 Oberoende moderat 

Sydsvenskan 7 Oberoende liberal 

                                                
172	  http://www.kb.se/samlingarna/tidningar-‐tidskrifter/soka/Nya-‐Lundstedt-‐tidningar/,	  212-‐09-‐09,	  kl	  16:18.	  
173	  http://www.kb.se/samlingarna/tidningar-‐tidskrifter/soka/Nya-‐Lundstedt-‐tidningar/,	  2012-‐09-‐09,	  kl	  16:19.	  
	  



 

Bilaga 4 Förteckning av samtliga genomsökta tidningar 

’Storstadspress’	  i	  Mediearkivet/Retriver	  

Aftonbladet, Aftonbladet – Bil, Aftonbladet - Det goda livet, Aftonbladet - Hannah & 

Amanda, Aftonbladet – Historia, Aftonbladet - Härligt Hemma!, Aftonbladet - Klick!, Afton-

bladet - Mat&Vin, Aftonbladet - Paolos Mat, Aftonbladet – Resa, Aftonbladet - Sofis mode, 

Aftonbladet – Special, Aftonbladet – Söndag, Aftonbladet – Tv tidningen, Aftonbladet – 

Wellness 

City Malmö 

Dagens Industri 

Dagens Nyheter, Dagens Nyheter – Världen 

Expressen, Expressen – Extra, Expressen - Leva & Bo, Expressen - Mitt kök, Expressen – 

Specialbilagor, Expressen – Söndag, Expressen – TV, Expressen - TV14 

GT 

Göteborgs -Posten 

Kvällposten 

Metro – Göteborg, Metro – Riks, Metro – Skåne, Metro – Stockholm, Metro - Stockholm – 

Nöje, Metro Weekend, Metro Weekend Göteborg, Metro Weekend Skåne 

PunktSE Göteborg, PunktSE Malmö, PunktSE Stockholm 

Sméjournalen 

Stockholm City 

Svenska Dagbladet 

Sydsvenskan 

  



 

Bilaga 5 Analysschema 

Analysschema	  

1 Åsikter om att det behövs mer idrott och hälsa i skolan 

 11 Åsikter om att mängden idrott och hälsa ska öka i skolan 

12 Åsikter om att det behövs mer idrott och hälsa i skolan för att främja folkhälsan 

13 Åsikter om att det behövs mer idrott och hälsa i skolan för att främja övrigt skolar-

bete 

14 Åsikter om att det behövs mer idrott och hälsa beroende på andra argument 

15 Åsikter om vad skolämnet idrott och hälsa borde innehålla 

16 Åsikter om att skolämnet idrott och hälsa på något sätt måste förändras 

2 Åsikter om att skolämnet i dess befintliga form är dåligt 

21 Åsikter om att skolämnet idrott och hälsa är dåligt i dess befintliga form med argu-

ment som beror folkhälsan 

22 Åsikter om att skolämnet idrott och hälsa är dåligt i dess befintliga form beroende på 

lektionsinnehållet 

23 Åsikter om att skolämnet idrott och hälsa är dåligt i dess befintliga form med argu-

ment som beror på ekomoniska förutsättningar (lokaler, lärare osv) 

24 Åsikter om att skolämnet idrott och hälsa är dåligt i dess befintliga form med övriga 

argument 

25 Åsikter om att den nya läroplanen försämrar skolämnet idrott och hälsa 

26 Åsikter om att betygssystemet för skolämnet idrott och hälsa är dåligt 

27 Åsikter om att lärarna i skolämnet idrott och hälsa på något sätt är bristfälliga 

28 Åsikter om att skolämnet idrott och hälsa bedrivs på ett dåligt sätt 

29 Åsikter om att politiska beslut gällande skolämnet idrott och hälsa har varit dåliga 

3 Åsikter om att skolämnet idrott och hälsa i dess befintliga form är bra 

31 Åsikter om att skolämnet idrott och hälsa är bra i dess befintliga form med argument 

som beror på folkhälsan 



 

32 Åsikter om att skolämnet idrott och hälsa är bra beroende på lektionsinnehåll 

33 åsikter om att skolämnet idrott och hälsa är bra i dess befintliga form med argument 

som beror på ekonomiska förutsättningar (lokaler, lärare osv) 

34 Åsikter om att skolämnet idrott och hälsa är bra i dess befintliga form med övriga 

argument 

35 Åsikter om att skolämnet idrott och hälsa gynnas av den nya läroplanen 

36 Åsikter om att lärarna i skolämnet idrott och hälsa gör ett bra jobb 

4 Konstateranden om skolämnet idrott och hälsa där skolämnet bidrar till något positivt 

 41 Konstateraden om att skolämnet idrott och hälsa är bra för folkhälsan 

 42 Konstaterande om att skolämnet idrott och hälsa är bra tack vare lektionsinnehåll 

 43 Konstaterande om att skolämnet idrott och hälsa är bra för övrig skolgång 

 44 Konstaterande om att skolämnet idrott och hälsa är omtyckt 

5 Konstateranden om skolämnet idrott och hälsa där skolämnet innehar ett problem 

51 Konstaterande om att skolämnet idrott och hälsa inte överensstämmer i det 

praktiska utförandet med kursplanen för idrott och hälsa 

52 Konstaterande om att det finns problem med skolämnet idrott och hälsa gäl-

lande de ekonomiska förutsättningarna/resurserna (lokaler, lärare osv) 

53 Konstaterande om att eleverna anser att det finns problem med undervisning-

en i skolämnet idrott och hälsa 

54 Konstaterande om att lärarna anser att det finns problem med undervisningen 

i skolämnet idrott och hälsa  

55 Konstaterande om att det finns problem med betygssystemet i skolämnet id-

rott och hälsa 

56 Konstaterande om att det finns övriga problem med skolämnet idrott och 

hälsa 

57 Konstaterande om att skolämnet idrott och hälsa uppnår ej vad som krävs för 

en bra folkhälsa 



 

6 Konstaterande om skolämnet idrott och hälsa som är neutrala 

 61 Konstaterande om lektionsinnehållet i skolämnet idrott och hälsa 

 62 Konstaterande om läroplanen i skolämnet idrott och hälsa 

 63 Konstaterande om politiska förslag gällande skolämnet idrott och hälsa 

64 Konstaterande om skolors ekonomiska resurser för skolämnet idrott och 

hälsa 

65 Konstaterande om skolors rekonstruering av skolämnet idrott och hälsa efter 

införandet av ny läroplan 

 66 Övriga konstateranden omskolämnet idrott och hälsa 

  



 

Bilaga 6 Resultat i koder 

Texter	  år	  1995	  

Textkod: Analyskod: 

9501 21 

9502 11 

9503 52 

9504 62,56,52,23,35,25 

9505 57,25,23,62,26 

9506 65 

9507 53,27,61 

9508 28 

9509 61,62 

9510 62 

9511 25 

9512 25,21,62 

9513 61 

9514 66 

9515 61,56 

9516 31 

9517 11 

 

Texter	  2012	  

Textkod:  Analyskod: 

1201 43,11,14,12 

1202 66 

1203 15 

1204 43 

1205 43 

1206 15,12,29 

1207 15,12,29 

1208 16 

1209 12 

1210 12 



 

1211 12 

1212 36,34 

1213 43,13,63 

1214 51 

1215 12 

1216 11,32 

1217 43,11 

1218 12,43 

1219 53 

1220 43,13 

1221 55,53 

1222 62,43,12,16 

1223 24 

1224 61 

1225 61 

1226 27 

1227 52,62,16 

1228 23 

1229 23 

1230 61 

1231 44,62,61,27,56 

1232 61 

1233 61,56 

1234 43,11 

1235 51 

1236 43 

1237 12 

1238 24 

1239 43 

1240 43,61,62,11,14 

1241 43,41 

1242 56,27 

 


