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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att undersöka hur kroppsövningsämnet framställs i storstadspress 

under perioden 1 juli 2015 - 30 juni 2016. För att uppfylla studiens syfte utgick vi från 

följande frågeställningar: 1) Vilka och vilken typ av formuleringar framställs i samband med 

kroppsövningsämnet i storstadspress hösten 2015 och våren 2016? 2) Vilka diskurser 

framträder ur dessa formuleringar och vilka kopplingar finns till tidigare identifierade 

ämnesdiskurser? 3) Vilka kopplingar kan identifieras mellan framställda diskurser och 

analyserade artiklar, med avseende till skribentens yrke, citerade/refererade personer, typ av 

artikel och kroppsövningsämnets benämning? Metodvalet i studien var diskursanalys. 

Källmaterialet inhämtades från en databas som samlar all svensk tryckt press. Insamlingen 

skedde genom användandet av sökord beståendes av olika benämningar på 

kroppsövningsämnet. Storstadspress är en kategorisering som innehåller tidningar med säte i 

Stockholm, Malmö och Göteborg. Insamlingen, urvalet och analysförfarandet strukturerades 

utifrån fem kategoriseringssteg. Studiens slutgiltiga urval var 63 artiklar. Diskursteorin 

kombineras med dagordningsteorin, vars utgångspunkt är att massmediernas dagordning 

speglar allmänhetens dagordning.  

Formuleringar framställda i samband med kroppsövningsämnet handlade bland annat om 

förebyggandet av sjukdomar, att andra skolämnen gynnas, att ämnet innehåller fysisk aktivitet 

och olika idrotter samt att ämnets utformning leder till mobbning och utanförskap. Utifrån 

formuleringarna identifierades fyra diskurser: Rörelse- och aktivitetsdiskursen (beståendes av 

fem underdiskurser), Exkluderingsdiskursen, Kost- och välbefinnandediskursen samt 

Säkerhetsdiskursen. Rörelse- och aktivitetsdiskursen är den mest återkommande och 

regelbundna diskursen. Idrott är den mest förekommande benämningen på ämnet. 

Slutsatserna i studien är att allmänheten prioriterar elevers rörelse och aktivitet som 

kroppsövningsämnets viktigaste uppdrag, att ämnet inte betraktas som ett kunskapsämne, att 

ämnets aktiviteter antas bestå av idrotter och andra tävlingsaktiviteter, att ämnet tillskrivs en 

kultur där maskulin norm råder, att tävlingsbetingade aktiviteter anses reproducera denna 

kultur, att ämnets aktivitet antas syfta till att stärka samhället. Det finns en diskrepans mellan 

allmänhetens föreställningar och ämnesplanernas syfte. 

  



 

 

Abstract 

The aim of this study was to examine the metropolitan press representations of Physical 

education during the period 1 July 2015 - 30 June 2016. We raised the following questions, in 

order to fulfill the aim of the study: 1) Which – and what kind of terms are produced in 

connection with Physical education in the metropolitan press in the autumn of 2015 and the 

spring of 2016? 2) Which discourses emerges from these terms and which connections 

emerge in comparison to previously identified discourses? 3) What connections can be 

identified from the discourses and the analyzed articles, in regard to the author's profession, 

the quoted/referenced persons, the type of article and the designation of the school subject? 

The chosen method of the study was discourse analysis. The source material was obtained 

from a database that gathers all printed press in Sweden. The collection was made through the 

use of keywords consisting of different designations for Physical education. Metropolitan 

Press is a categorization consisting of newspapers based in Stockholm, Malmo and 

Gothenburg. The collection, selection and analysis procedure was structured on the basis of 

five steps of categorization. The final selection of the study was 63 articles. The Discourse 

Theory was combined with the Agenda Setting Theory, whose starting point is that the 

agenda of the media reflects the agenda of the public. 

Terms produced in correlation with Physical education included among others the prevention 

of diseases, the benefit for other school subjects, the content of physical activity and sports in 

the subject and the content of bullying and exclusion caused by the setup of the subject. Based 

on these terms, four discourses could be identified: the Discourse of Movement and Activity 

(consisting of five sub-discourses), the Discourse of Exclusion, the Discourse of Diet and 

Wellbeing and the Discourse of Safety. The Discourse of Movement and Activity is the most 

frequent and regular discourse. Sports is the most common designation for Physical 

education. 

The conclusions of the study are the following: the public prioritize students' movement and 

physical activity as the most important mission of the subject, the subject is not considered to 

be an educational subject, the activity of the subject is assumed to consist of sports and other 

competitive activities, the subject is assumed to contribute to a culture in which masculine 

norm prevails, the competitive activities are considered to reproduce this culture, the activity 

of the subject is considered to aim for the strengthening of the society. There is a discrepancy 

between public interpretation and the purpose of the curriculums. 
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1 Inledning 

Knappa fem respektive sex år har gått sedan vi påbörjade vår utbildning till ämneslärare i 

idrott och hälsa vid Gymnastik- och idrottshögskolan. Redan tidigt i utbildningen stod det 

klart för oss att de erfarenheter vi fått av ämnet som elever i ungdomsskolan, stod i konflikt 

med vad lärarutbildningen lärde oss om ämnets syfte och innehåll. Visserligen hade 

läroplanerna Lpo94 och Lpf94 just ersatts av Lgr11 och Lgy11 men skillnaderna var mer 

djupgående än så. Nu, när vi ser ljuset i tunneln och har en termin kvar till examen är frågan 

lika aktuell. Ett antal år har gått sedan införandet av de nya läro- och ämnesplanerna från 

2011. Till synes har ämnets utformning i ett historiskt perspektiv förändrats mycket lite i 

förhållande till de förändringar som skett i styrdokumenten. Vi frågar oss om allmänhetens 

uppfattningar av ämnet har en roll att spela för att förstå detta fenomen. Vad är det i så fall 

som gör att allmänheten har en så konservativ eller kanske snarare stabil uppfattning av 

ämnet? Har media en roll att spela? 

Forskning visar att politiker och föräldrar är benägna att avfärda styrdokument som inte 

uppfyller deras syn på vad ämnet syftar till (Banach & Frye 1996). David Paciancia (1995) 

menar att problematiken med allmänhetens uppfattningar om styrdokument, är att de inte 

sällan avviker från det “sanna” syftet med ett styrdokument. Det finns dessutom en diskrepans 

mellan vad lärare upplever att de kan undervisa i och vad officiella representanter menar att 

ämnet står för (Meckbach & Söderström 2002, s. 210). Hadenius, Weibull och Wadbring 

(2011, s. 17) hävdar att media spelar en viktig roll inom många samhällsområden, att 

medierna har en stark ställning i det svenska samhället och att svenska medborgares 

orientering i samhället är beroende av medierna. Murphy (2005) hävdar att de åsikter som 

uttrycks i mediala kontexter kan översättas till handlingar i en rad andra sammanhang. 

Ken Baker (2013) menar att lärare i Physical Education (PE) måste acceptera det faktum att 

styrdokuments överlevnad hänger på vad som förmedlas i den allmänna opinionen. Han 

menar vidare att det är i och genom den allmänna opinionen som finansiering tillhandahålls, 

positioner skapas och olika initiativ stöds. Lärare i PE måste därför anpassa sitt innehåll efter 

allmänhetens (föräldrar, förtroendevalda, skoladministratörer och skattebetalare i allmänhet) 

uppfattningar. Svensk forskning visar i sin tur att det innehåll som väljs samt det sammanhang 

och den mening som undervisningsinnehållet ges, får avgörande konsekvenser för både 

undervisningen och elevernas inlärning (Englund 1991, s. 10). 
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George Graham (2008) hävdar med utgångspunkt från en forskningsgenomgång att de flesta 

vuxna (föräldrar, lärare och skoladministratörer) har positiva uppfattningar om skolämnet PE 

och anser att ämnet bör vara en del av läroplanen. Det förekommer dock fler negativa, mer 

komplicerade och mindre enhetliga åsikter hos kategorierna klasslärare och 

skoladministratörer. Graham (ibid.) menar vidare att barn och ungdomars uppfattningar tycks 

bero dels på kön och motorisk förmåga, dels på förmedlat innehåll och tillämpad pedagogik. 

I Sverige är ett talande exempel på de skilda uppfattningarna om ämnets syfte, att ämnet för 

fysiska övningar benämns olika, troligen till följd av ämnets många namnbyten och stora 

förändringar genom åren. Under tidens lopp har skolämnet som, sedan 1994 benämnts “idrott 

och hälsa”, bytt namn i takt med att syftet och tonvikten av ämnet förändrats. Till en början 

namngavs ämnet ”gymnastik”, sedan övergick ämnet till att benämnas ”gymnastik med lek 

och idrott”, ämnet benämndes sedan återigen “gymnastik”. Från och med läroplanen 1980 

blev ämnets benämning ”idrott” innan det 1994 fick dagens benämning. Björn Sandahl menar 

att ämnet för fysiska övningar, tillsammans med religionsämnet, är det ämne som genomgått 

de största förändringarna i modern tid. (Sandahl 2013, s. 219) I denna studie har vi i likhet 

med Jane Meckbach och Suzanne Söderström (2002) valt att benämna skolämnet med epitetet 

“kroppsövningsämnet”. Formuleringen ska betraktas som ett samlingsbegrepp för samtliga 

ovanstående benämningar av skolämnet i fysiska övningar. 

Det är med utgångspunkt från ovanstående forskning, vår uppfattning att media har en 

potentiell stor påverkan på allmänhetens föreställningar om kroppsövningsämnet. 

Allmänhetens föreställningar har en effekt på det innehåll som förmedlas i ämnet, vilket i sin 

tur har effekt på både elevernas inlärning och deras uppfattningar av skolämnet. Genom en 

ökad förståelse för mediers framställningar av skolämnet, tror vi nya forskningsfrågor kan 

väckas samt hjälpa lärare i idrott och hälsa att konkret motverka eller samverka med mediers 

framställningar. 

Ett citat som tidigt fångade oss och ledde oss in mot undersökningens studieobjekt är skrivet 

av Lena Öijen (2005, s. 220): “En analys av media kan tydliggöra vad som tenderar att tas för 

givet, vad som kan vara kritiska situationer för skolämnet idrott och hälsa samt ge nya uppslag 

för såväl forskning som idrott och hälsa-ämnets verksamhet”  
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1.1 Bakgrund 

1.1.1 Framväxten av skolämnet idrott och hälsa 

Under 1800-talet, då fysiska övningar först förekom i skolan, syftade dessa främst till att 

bygga ett samhälle där elever skulle erövra goda karaktärsdrag och god fysik. Syftet var dels 

att höja medborgarnas hälsotillstånd, dels försvarsförmågan. Kroppsövningsämnet hade en 

stark nationalistisk och politisk koppling. Ämnet blev, under benämningen gymnastik, ett 

obligatoriskt ämne i lärdomsskolan redan år 1820. I slutet av 1800-talet och början av 1900-

talet fick den pedagogiska linggymnastiken ett starkt fotfäste i skolorna. De fysiska 

övningarna syftade till att skapa harmoniska välutvecklade kroppar, där god hållning var ett 

tecken på detta. Under denna period kan gymnastikundervisningen sägas ha införts i 

realiteten. Förutom att ämnet betonade kroppshållning, skulle eleverna tränas i muskelstyrka 

och förmåga att lystra. Liksom tidigare syftade ämnet till att stärka befolkningens 

hälsotillstånd. Samtidigt med linggymnastikens starka ställning i skolan växte idrottsrörelsen i 

Sverige. (Lundvall 2004, s. 20 ff.; Meckbach & Söderström 2002, ss. 215-222; Sandahl 2013, 

ss. 221-230) 

Åren 1919 (i Folkskolan) och 1928 (i Läroverken) döptes ämnet om till “gymnastik med lek 

och idrott”. Leken och idrotten blev, vid sidan av gymnastiken, obligatoriska inslag i 

skolämnet. Lärarna i kroppsövningsämnet var till största del utbildade enligt linggymnastikens 

ideal, vilket gjorde att gymnastikens plats i skolan förhöll sig fortsatt stark och utgjorde större 

delen av undervisningen. Under 1930-talet ändrades namnet på de så kallade idrottsdagarna 

till friluftsdagar. Att bli solbränd, vistas utomhus och härdas var för tiden nya ideal. 1942 blev 

friluftsdagar obligatoriska i folkskolan. (Lundvall 2004, s. 20 ff.; Meckbach & Söderström 

2002, ss. 215-222; Sandahl 2013, ss. 221-230) 

När den fysiologiska forskningen etablerades på 1940-talet började linggymnastiken 

ifrågasättas på allvar. De konkreta fysiologiska forskningsrönen kom att förändra skolämnet 

till att mer betona kondition, som ansågs vara det mest effektiva sättet att förbättra elevers 

hälsa. I undervisningsplanen 1955 betonades återigen skolämnets fostrande roll och tillika 

ämnets betydelse för hälsan. Estetiska inslag skulle beaktas i undervisningen av flickor medan 

tävlings- och prestationsinslag skulle beaktas i undervisningen av pojkar. (Lundvall 2004, s. 

20 ff.; Meckbach & Söderström 2002, ss. 215-222; Sandahl 2013, ss. 221-230) 
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Först på 1960-talet, då de lärare som examinerades till största del fostrats inom idrottsrörelsen, 

kunde man första gången tala om ett “idrottsämne”, även om ämnet officiellt fortfarande 

kallades “gymnastik med lek och idrott”. Under denna period hade framförallt bollspel men 

även andra idrottsaktiviteter tagit över gymnastikens plats och blivit det huvudsakliga 

innehållet. 1969 ändrades namnet tillbaka till enbart “gymnastik”.  Fysiologiska forskningsrön 

hade ett fortsatt starkt inflytande på ämnets utformning, vilket också påverkade 

styrdokumenten och syftet med ämnet. Skolämnets fostrande roll ersattes samma år till 

förmån för ämnets uppdrag att främja elevernas fysiska, sociala och estetiska utveckling. 

(Lundvall 2004, s. 20 ff.; Meckbach & Söderström 2002, ss. 215-222; Sandahl 2013, ss. 221-

230) 

Det rådde emellertid oenighet kring huruvida “gymnastik” var ett lämpligt och representativt 

namn på kroppsövningsämnet. Dels var gymnastik bara ett av de huvudmoment som ämnet 

skulle innehålla, dels var gymnastik bara en av flera idrottsgrenar inom tävlingsidrotten. 

Rimligtvis var det på grund av denna debatt som ämnet bytte namn till “idrott” i samband med 

läroplanen för grundskolan 1980. I denna läroplan blev för första gången hälsa, hygien och 

ergonomi ett eget huvudmoment. (Lundvall 2004, s. 20 ff.; Meckbach & Söderström 2002, ss. 

215-222; Sandahl 2013, ss. 221-230) 

Under 1980-talet infördes samundervisning för att öka jämställdheten i ämnet. Förändringen 

ledde till att rörelsens funktion, som tidigare varit pojkarnas undervisningsfokus, blev 

undervisningens huvudsakliga inriktning. Rörelsernas estetiska värde, som tidigare varit 

flickornas undervisningsfokus, fick begränsat utrymme i både lärarutbildningen och 

undervisningen i skolorna. (Larsson 2016, s. 254) Sedan 1970-talet och framåt hade 

skolungdomars förändrade beteenden uppmärksammats. Den ökade välfärden och de 

förbättrade levnadsvillkoren för allt fler, ledde till en mer stillasittande livsstil. Denna diskurs 

tillsammans med 1991 års decentralisering av skolan kom därför att prägla läroplanen 1994. 

(Lundvall 2004, s. 20 ff.; Meckbach & Söderström 2002, ss. 215-222; Sandahl 2013, ss. 221-

230) 
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”Läroplanen präglades av ett hälsomässigt helhetstänkande som syftade till att skapa 

förutsättningar för ett livslångt hälsosamt levnadsmönster.” (Sandahl 2013, s. 230) Meckbach 

och Söderström (2004, s. 213 ff.) har i deras tolkning av kursplanerna från 1994 identifierat 

tre olika perspektiv på skolämnet idrott och hälsa. Dessa beskriver de som “idrott som hälsa”, 

“idrott som fostran” och “idrott som träning”. De kunde dock inte finna några formuleringar 

som vittnar om skolämnets eller den fysiska aktivitetens egenvärde, något som både lärare 

och lärarutbildare framhåller i diskussioner om ämnet. 

1.1.2 Idrott och hälsa idag 

Under denna rubrik beskrivs skolämnet idrott och hälsas syften såsom de beskrivs i dagens nu 

gällande styrdokument, för grundskolan (Lgr11) och för gymnasieskolan (Lgy11) (Skolverket 

2011a, s. 48; 2011b, s. 83 ff.). Avsnittet avslutas med en sammanfattad presentation av några 

av kroppsövningsämnets samtida utmaningar. 

I formuleringen av syftet med ämnet idrott och hälsa i grundskolan har vi kunnat identifiera 

tre huvudsakliga områden samt några formuleringar som faller utanför dessa. Det första 

området är formuleringar kring rörelse och fysisk aktivitet. Eleverna ska utveckla allsidiga 

rörelseförmågor, god kroppsuppfattning, en tilltro till sin egen fysiska förmåga samt ett 

intresse för att vara fysiskt aktiva. Därtill ska eleverna få möta många olika aktiviteter samt 

utveckla kunskaper om begrepp som beskriver fysiska aktiviteter och vad som påverkar den 

fysiska förmågan. Eleverna ska även utveckla kunskaper om risker och säkerhetsfaktorer i 

samband med fysiska aktiviteter. 

Det andra området är formuleringar kring hälsa och levnadsvanor. Eleverna ska ges 

kunskaper om hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt välbefinnande, de ska 

kunna ta ställning i frågor som rör idrott, hälsa och livsstil samt utveckla goda levnadsvanor. 

Inom detta område nämns också att eleverna ska få förståelse för hur man kan påverka sin 

hälsa genom hela livet. Det tredje området är formuleringar kring naturvistelse. Eleverna ska 

skapa intresse för att vistas i naturen, utveckla förmågan att vistas i utemiljöer och naturen 

samt ha en förståelse för värdet av ett aktivt friluftsliv. Utanför dessa områden lyfts även 

kunskaper om hur man agerar i nödsituationer samt att eleverna ska ges möjlighet att utveckla 

samarbetsförmåga och respekt för andra. (Skolverket 2011a, s. 48) 
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Syftena för ämnet idrott och hälsa i gymnasieskolan är i många avseenden de samma som för 

grundskolan. I formuleringen av syftet med ämnet i gymnasieskolan har samma huvudsakliga 

områden identifierats. I jämförelse med grundskolans kursplan är den största skillnaden att de 

tre (egenhändigt skapade) områdena rörelse och fysisk aktivitet, hälsa och levnadsvanor och 

naturvistelser, i formuleringarna inbegrips i varandra på ett mer komplext och 

problematiserande plan. Formuleringarna kring rörelse och fysisk aktivitet säger att eleverna 

ska utveckla kroppslig förmåga, förmåga att planera, genomföra och värdera olika 

rörelseaktiviteter samt förmåga att anpassa fysiska aktiviteter utifrån egna behov, syften och 

mål. Eleverna ska även skapa intresse för och förmåga att använda olika rörelseaktiviteter som 

en källa till välbefinnande. Eleverna ska därtill utveckla kunskaper om hur den egna kroppen 

fungerar i arbete, kunskaper om konsekvenser av fysisk aktivitet och inaktivitet samt 

kunskaper i att hantera säkerhet och nödsituationer vid fysiska aktiviteter. Undervisningen i 

fysiska aktiviteter ska relateras till fakta och teorier. Formuleringarna kring hälsa och 

levnadsvanor (utom de som just nämnts) säger att eleverna ska utveckla hälsomedvetenhet, 

kunskaper om livsstilens betydelse och intresse för att delta i arbetet med hälsofrågor i 

arbetsliv och samhälle. Formuleringarna kring naturvistelser säger att eleverna ska utveckla 

miljömedvetenhet samt intresse för och förmåga att använda utemiljöer och naturen som en 

källa till välbefinnande. Utanför dessa områden ska ämnet motverka stereotypa föreställningar 

om vad som anses vara manligt och kvinnligt, ämnet ska belysa konsekvenserna av olika 

kroppsideal samt behandla andra frågor om etik och moral i relation till idrottsutövande. 

(Skolverket 2011b, s. 83 ff.) 

Sedan läroplanerna från 1994 ska ämnet idrott och hälsa betraktas som ett kunskapsämne. 

Larsson (2016, s. 109-121) hävdar att detta inneburit stora utmaningar för idrott och hälsa, ett 

ämne som historiskt betraktats som ett praktiskt och ett estetiskt ämne. Han menar vidare att 

kunskap i idrott och hälsa kommit att förknippas med det Aristoteles skulle benämna 

episteme, alltså ”boklig kunskap”, ”veta-att-kunskaper” eller i allmänna ordalag ”teori” (ibid.). 

Styrdokumentens formuleringar inom området ”rörelse och fysisk aktivitet” har kommit att 

förknippas med det Aristoteles skulle benämna techne, alltså ”veta-hur-kunskaper” eller i 

allmänna ordalag ”praktik”. I idrott och hälsas dagliga verksamhet har det därför uppstått en 

skiljelinje mellan teori och praktik där teori förknippas med stillasittande och praktik med 

aktivitet. (ibid.) 
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Enligt Larsson (2016, s. 109) är styrdokumentens intentioner det motsatta, syftet är att teori 

och praktik ska integreras: 

En närmare granskning av (…) styrdokumenten påvisar emellertid förekomsten av ett helt annat 

perspektiv på kunskap, ett perspektiv där kunskap i stället innebär en hög grad av integrering av 

teori och praktik och där elever får möjlighet att utforska, undersöka och skapa kunskap kring 

rörelser och hälsa. 

Vi har ovan konstaterat att ett av syftena i ämnesplanen för gymnasieskolan (Skolverket 

2011b, s. 83 ff.) är att ämnet ska motverka traditionella könsmönster. Sedan 1994 har skolan 

även haft i uppdrag att motverka diskriminering på grund av bland annat etnicitet, kön, 

religion eller funktionsnedsättning (Larsson 2016, s. 250). 

Trots detta hävdar Larsson (ibid.) att undervisningen i mångt och mycket präglas av 

stereotypa könsmönster samt att det är en utmaning för lärare är att förmedla styrdokumentets 

syfte gällande stereotypa könsmönster. Han anger tre möjliga orsaker till detta. För det första 

använder sig lärare i idrott och hälsa av undervisningsmetoder där de själva står i centrum, 

vilket möjligen gör att de sällan får tillfälle att observera vilka mönster som dominerar 

undervisningen. För det andra finns det brister i lärarnas utbildning kring könsmönster och hur 

dessa kan utmanas eller brytas. För det tredje betraktar lärare i idrott och hälsa flickor på ett 

sätt och pojkar på ett annat. (ibid. s. 250 ff.)  

Detta avsnitt har påvisat några av kroppsövningsämnets utmaningar och tillika några av de 

skillnader som återfinns mellan idrott och hälsas dagliga verksamhet och styrdokumentens 

intentioner. I inledningen nämndes vikten av den allmänna opinionen för att ett styrdokument 

ska kunna realiseras (Baker 2013). I nedanstående avsnitt beskrivs maktrelationen mellan 

allmänhet och massmedia. 
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1.1.3 Mediers makt i det globala- och svenska samhället 

Enligt den amerikanske forskaren McCombs (2006) har synen på mediernas makt gentemot 

det globala samhället och dess medborgare varierat kraftigt under de senaste 80 åren. Under 

åren 1920-1940 ansågs medierna ha en allsmäktig maktrelation till allmänheten, folket fylldes 

med ett medialt innehåll och innehållet kontrollerades av mediernas makthavare. Åren 1950-

1970 ansågs denna maktrelation ha förändrats. Forskningen trädde in på området och hävdade 

att medborgare inte påverkas av media i särskilt stor utsträckning. Under 1970-talets första 

hälft förändrades synen på media och synen på mediers påverkansprocess. De tidigare 

forskningsresultaten sågs nu i ett annat ljus. Forskningen kunde nu konstatera att media har 

effekt på medborgarna. Media hade tidigare ansetts ha en viss påverkan på allmänhetens 

attityder på kort sikt, nu ökade förståelsen för mediers långsiktiga påverkan på samhällets 

makronivå. (McCombs 2006, s. 7 ff.)  

I Sverige har medierna stor betydelse för den politiska demokratin och den demokratiska 

åsiktsbildningen vilket bland annat säkerställs av och genom Tryckfrihetsförordningen 

(1949:105) samt Yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469). Media i Sverige kan sägas ha viktiga 

samhällsuppgifter och dessa uppgifter har sedan pressutredningen 1994 definierats som 

”Information”, ”Granskning” och ”Forum för debatt”. 

Detta innebär bland annat att medierna har ansvar att informera medborgarna, företräda 

medborgarna och granska makthavare (kallat tredje statsmakten). Synen på media i Sverige 

kan kallas för ett blandsystem mellan två perspektiv kallade; frihetlighet och socialt ansvar. 

Det innebär bland annat att utgångspunkten är att svenska medborgare är aktiva och 

intresserade av att bilda opinion. Den fria åsiktsbildningen är av största vikt och massmedier 

anses vara ett av de viktigaste medlen för att föra fram åsikter till allmänheten. Samtidigt har 

massmedierna ett socialt och samhällsutvecklande ansvar och moraliska förpliktelser. 

Medierna anses skyldiga att underrätta svenska medborgare om viktiga samhällsfrågor även 

om nyheten är obekväm eller mindre “säljbar”. (Hadenius, Weibull & Wadbring 2011, ss. 24-

33) Den svenska synen på media skulle kunna sammanfattas enligt följande; med frihet 

kommer ansvar. 
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Tidningar har genom tiderna varit det globala samhällets största källa till information. 

Information inhämtas än idag från tidningar men också från andra medier som exempelvis 

TV- och internetmedier. En gemensam nämnare hos dessa massmedier är att de är 

andrahandskällor. Allmänheten konsumerar således nästan uteslutande information från 

andrahandskällor. Informationen formas och struktureras av exempelvis journalister, vilka på 

så sätt påverkar den verklighetssyn den allmänna opinionen har. Detta leder också till att 

medierna styr vilka frågor som anses viktiga i samhället, vilka frågor som står på 

dagordningen. Dessa frågor, som anses aktuella och som folket serveras, styrs av 

chefredaktörer och nyhetschefer. (McCombs 2006 s. 23) 

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. Denna 

förmåga att påverka hur olika frågor prioriteras på den allmänna dagordningen har kommit att 

kallas nyhetsmediernas dagordningsfunktion. (McCombs 2006 s. 23) Se vidare under 

rubrik; 1.5.1 Dagordningsteorin. 

Den tryckta pressen är det medium som haft längst tradition i Sverige och har trots spådomar 

om dess död lyckats med att åtminstone delvis behålla sin starka ställning. I förhållande till 

andra länder är den tryckta pressen i Sverige mycket framgångsrik. I en mätning 2007 såldes 

det fler tidningsexemplar i endast tre andra länder. (Hadenius, Weibull & Wadbring 2011, s. 

137 ff.) 75 procent av alla svenska medborgare tittar i en dagstidning varje dag. Dagspressens 

långa tradition och stora utbredning har resulterat i att sådant som lyfts i den tryckta pressen 

får mycket uppmärksamhet. (Hadenius, Weibull & Wadbring 2011, ss. 17-55) 

Vi har i detta avsnitt kunnat konstatera att kroppsövningsämnets syfte och innehåll förändrats 

genom åren, vilket speglat de officiella benämningarna på ämnet (Lundvall 2004, s. 20 ff.; 

Meckbach & Söderström 2002, ss. 215-222; Sandahl 2013, ss. 221-230). Vi har kunnat 

identifiera tre huvudsakliga områden i styrdokumenten som lärande ska ske i, om och genom. 

Samtidigt visar forskning att kroppsövningsämnets relation till lärande och kunskap är 

problematisk. (Larsson 2016, s. 109-121, 250). Massmedierna har och har alltid haft en stor 

påverkan på allmänheten och dess orientering i samhället (McCombs 2006, s. 7 ff.). I Sverige 

har massmedierna en viktig roll och den tryckta pressen en stark ställning (Hadenius, Weibull 

& Wadbring 2011, ss. 17-55). Med utgångspunkt i dessa kunskaper har vi formulerat studiens 

syfte och frågeställningar. 
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1.2 Forskningsläge 

Det återfinns begränsad forskning som behandlar eller undersöker det område som vi 

intresserar oss för i denna studie. Den internationella (engelskspråkiga) forskningen på 

området cirkulerar främst kring sportrelaterade medier och hur dessa påverkar unga 

människors val av fysiska aktiviteter. Det återfinns även forskning kring hur media och 

kroppsövningsämnet tillsammans rekonstruerar stereotypa könsroller. Ett lysande undantag 

från detta “vakuum” i forskningen är en fallstudie av Sue Thomas (2002), som studerar hur 

kroppsövningsämnet framställdes i staten Queensland (Australien) under en intensiv 

mediedebatt kring skolämnets existens och betydelse. Den svenska forskningen på området är 

inriktad mot hur kroppsövningsämnet framställs i media. Dessa studier undersöker dock inte 

diskurser som framställningarna möjligen kan bottna i. 

1.2.1 Medier och dess relation till kroppsövningsämnet 

I en studie från 2010 undersöker Brad Millington och Brian Wilson (2010b) hur 

kroppsövningsämnet och medier påverkar kanadensiska unga mäns förståelse för genus och 

dess rekonstruktion. Resultaten visar att eleverna tenderar att kritisera stereotypa mediala 

framställningar av både män och kvinnor. Eleverna visar dessutom en relativt djup förståelse 

för hur dessa stereotypa framställningar är ohälsosamma. De har även insikter kring att 

kvinnor ofta framställs nedsättande och/eller underordnade män. (ibid., s. 1676 ff.) Under de 

lektioner i PE som observerades, lös den förståelse som eleverna vittnat om med sin frånvaro. 

Egenskaper som tidigare kritiserats, det vill säga aggressiva, skrämmande och 

konkurrenskraftiga maskuliniteter, blev i denna kontext utstuderade beteenden av flertalet 

unga män. 

I ett senare skede, då samma elever fick möjlighet att diskutera sina beteenden, framgick det 

att inaktivitet och oförmåga (att behärska sportaktiviteterna) betraktas som olämpliga 

beteenden som inte hör hemma på PE-lektioner. De elever (både pojkar och flickor) som 

därför inte uppvisade detta beteende uteslöts eller behandlades illa under PE-lektionerna. De 

elever som istället uppvisade det normsättande beteendet uppskattades av klasskamraterna. 

(ibid., s. 1679 ff.) 
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Millington och Wilson (2010b) menar vidare att PE-undervisningens kanske mest 

framträdande inslag är konkurrerande gruppaktiviteter som bygger på konceptet att “vinna 

eller förlora”. Dessutom hävdar de att det bara är de starka och bestämda pojkarna som 

gynnas av sportrelaterade aktiviteter. De menar vidare att PE-undervisningen, då miljön ser ut 

på detta sätt, tenderar att motverka det kritiska förhållningssätt som eleverna uppvisar i den 

mediala kontexten. (ibid., s. 1680 ff.) 

Den amerikanske forskaren Karen Lux Gaudreault (2014) är av en liknande uppfattning som 

Millington och Wilson. Hon hävdar att den traditionella undervisningen består av tävling och 

lagsport, som anses fungera så länge alla rör på sig och ingen gör sig illa. Gaudreault (2014) 

menar vidare att det är just denna traditionella undervisning som skapat den bild av ämnet 

som finns hos allmänheten. Denna ”image” är problematisk och hennes viktigaste slutsats är 

att om bilden av ämnet ska förändras, måste först och främst ämnets innehåll förändras. 

Den brittiske forskaren Gill Lines (2007) hävdar i motsats till både Gaudreault samt 

Millington och Wilson, att tävlingsidrott bör utgöra en huvudsaklig del av undervisningen. 

Detta på grund av att tävlingsidrott får mycket uppmärksamhet i media. För många ungdomar 

ger konsumtionen av mediala sporthändelser, effekten att de själva vill delta och utöva idrott. 

Hennes studie visar att, under de perioder då den mediala uppståndelsen kring olika idrotter 

ökade, ökade också utövningen av samma idrotter. (Lines 2007, s. 356 ff.) Trots den 

uppenbara tilldragelsen hos ungdomar att konsumera sport är sambandet mellan konsumtion 

och utövning komplex. Ungdomar blir i hög grad omedelbart motiverade att utöva idrotter de 

konsumerar medialt men de hävdar själva att entusiasmen är kortvarig. Medierna fokuserar på 

elitprestationer och omedelbar framgång vilket ger ungdomar känslan av att det är svårt eller 

omöjligt att uppnå det samma. Ungdomar som försöker efterlikna färdigheter de beundrar, 

tappar snabbt intresse när det blir uppenbart att det är svårt att vara lika framgångsrik som 

elitidrottare. (Lines 2007, s. 359 ff. 

Med bakgrund av sina egna resultat hävdar Lines att undervisningsinnehållet i 

kroppsövningsämnet bör anpassas efter aktuella mediala sporthändelser. Detta, hävdar hon, 

kan motivera eleverna att i högre grad delta i lektionerna, vilket förbättrar elevernas 

prestationer. (Lines 2007, s. 360 ff.) 
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Mediers diskurser och dess påverkan på kroppsövningsämnet undersöks i en studie av Susan 

G. Zieff och Maria J. Veri (2009). Deras studie intresserar sig för diskurser kopplade till 

fetma, hälsa och fysisk aktivitet i USA. En av de sektorer de analyserade var populära medier. 

Inom populära medier anses den så kallade fetmaepidemin bland annat bero på den 

stillasittande livsstilen och på att skolämnet PE nedprioriteras. Inom den populära pressen har 

bland annat TV-kändisar och TV-program bidragit till den expanderade “fetma-diskursen”. 

Budskapet har främst bestått av att barn och ungdomar måste äta hälsosammare och motionera 

mera. (Zieff & Veri 2009, s. 162 ff.) Diskurser som framkommit av forskare på området PE 

har visat att många yrkespersoner inom PE använt medieuppståndelsen kring fetma för att 

proklamera betydelsen av utökad undervisning och behovet av utbildade/certifierade lärare. 

Följden har blivit att en överväldigande majoritet av föräldrar, tjänstemän och lärare anser att 

skolämnet PE har en viktig roll i förebyggandet av fetma. Zieff och Veri menar vidare att 

förebyggandet av fetma är en skol- och folkhälsofråga och inte en fråga isolerad till ämnet 

Physical Education. (Zieff & Veri 2009, s. 170 ff.) 

1.2.2 Framställningar av kroppsövningsämnet i medier 

Sue Thomas (2002) genomförde en kritisk diskursanalytisk fallstudie av en intensiv 

mediedebatt kring läroplanen i ämnet Health and Physical Education (HPE) i delstaten 

Queensland i Australien. Hon intresserade sig för vilka diskurser som framställdes i den 

mediala debatten, hur dessa kunde möjliggöras och vilka konsekvenser dessa diskurser fick. 

Den intensiva mediala debatten dominerades av en kampanj skapad av idrottspersonligheter 

och -organisationer i delstaten. Kampanjen konstruerade för den så kallade ”Lobbygruppen”, 

gynnande diskurser kring HPE och dess läroplan. “Lobbygruppen” använde sig av tre 

övergripande diskurser som, under hela kampanjen, var genomgående. 1) Skolämnet HPE 

nedvärderas och är mindre viktigt än tidigare. 2) Skolämnet HPE är det samma som fysisk 

aktivitet och sport, vilka är avgörande för en hälsosam livsstil. 3) Nedvärderingen av 

skolämnet HPE leder till en kris i den offentliga välfärden. Under den sistnämnda diskursen 

framställdes tre underdiskurser vid tre olika tillfällen. 3a) Skolämnet HPE förbättrar elevers 

självkänsla, nu ökar självmordsfrekvensen hos ungdomar. 3b) Idrott/Sport (och därför också 

HPE) håller ungdomar “borta från gatan” och på “den rätta vägen”, nu ökar 

ungdomsbrottsligheten. 3c) Skolämnet HPE är en förutsättning för kvinnlig idrott, nu bör vi 

oroa oss för vad som ska hända med den. (Thomas 2002, s. 187 ff.) 
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Kampanjen drog “osynliga” diskursiva samband mellan skolämnet, sport och hälsa. På ett 

liknande sätt som i Zieff och Veris studie använde sig kampanjen av kända 

idrottspersonligheter för att förmedla dess synpunkter. Detta sammankopplade HPE med sport 

ytterligare. De kända personligheterna positionerades som publika talespersoner i frågor om 

skolämnets läroplan och utformning, och betecknades i många fall som ”lärare”. Detta 

marginaliserade lärares plats i debatten och nekade dem offentligt utrymme. (Thomas 2002, s. 

191 ff.) 

I Sverige pågick under 1990-talet en ständig diskussion och debatt om skolämnet, som då 

benämndes idrott, och dess existens. Både lärare i idrott och andra företrädare lockades in i 

denna offentliga debatt. Genom en sammanställning av olika framställningar av idrottsämnet i 

Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Upsala Nya Tidning åren 1991-1992 kunde Ylva 

Bergström (1997) identifiera vida och skiljaktiga argument för ämnets legitimering och syfte.  

De framställningar som Bergström (1997, s. 32) kunnat observera är följande: 1) Skolämnet 

idrott ersätter bristfällig fysisk aktivitet och barn och ungdomar måste erbjudas tillräckligt 

med fysisk aktivitet. 2) Skolämnet idrott är betydelsefullt eftersom barn och ungdomar lär sig 

olika spel och får intresse för idrott, ämnet fungerar därigenom som rekryteringsbas för 

idrottsrörelsen. 3) Skolämnet idrott är det ämne som allsidigt utvecklar barns och ungdomars 

motoriska färdigheter, färdigheter som varar livet ut. 

Lena Öijen (2005) analyserade svenska dagstidningars framställningar av ämnet idrott och 

hälsa mellan åren 1992 och 2002, i tolv olika delstudier. Slutsatsen av arbetet blev att de 

dominerande ämnena i artiklarna som undersökts var folkhälsa, olika frågor om tid samt idrott 

och hälsas betydelse för inlärning. Merparten av artiklarna argumenterade för att 

kroppsövningsämnet skulle få mer lektionstid. Texterna var oftast av informerande eller 

propagerande art. I dagstidningarna lyftes fem argument, framställda som ”sanningar” (i likhet 

med Thomas studie). 1) Kärnan i ämnet borde vara fysisk aktivitet. 2) Lärandet i ämnet syftar 

till livslång fysisk aktivitet samt till rörelseglädje. 3) Undervisningens fokus borde ligga på 

praktisk undervisning, men den bör även innehålla teori. 4) Prestation och resultat är begrepp 

som i högre grad är negativt än positivt laddade. 5) Intresset för att delta i ämnets lektioner 

och välmåendet, är större hos pojkar än hos flickor. (Öijen 2005, ss. 219-243) 
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Forskningsläget kring kroppsövningsämnet och dess relation till media, konstaterar att det 

finns olika uppfattningar om ämnets innehåll samt vilka elever som gynnas av detta innehåll. 

Tidigare forskning kring mediala framställningar av kroppsövningsämnet konstaterar att 

ämnet exempelvis är nära förknippat med fysisk aktivitet och/eller idrott. Den forskning som 

är inriktat på svenska förhållanden har inte närmare intresserat sig för de effekter media kan 

ha på allmänheten. Den svenska forskningen har inte heller syftat till att identifiera de 

diskurser som framträder i samband med kroppsövningsämnets mediala framställningar. Med 

utgångspunkt i kommande teoretiska utgångspunkter ämnar vi fylla denna lucka i 

forskningen.  

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur kroppsövningsämnet framställs i storstadspress under 

perioden 1 juli 2015 - 30 juni 2016. 

För att uppfylla studiens syfte utgår vi från följande frågeställningar: 

1. Vilka och vilken typ av formuleringar framställs i samband med kroppsövningsämnet 

i storstadspress hösten 2015 och våren 2016? 

2. Vilka diskurser framträder ur dessa formuleringar och vilka kopplingar finns till 

tidigare identifierade ämnesdiskurser? 

3. Vilka kopplingar kan identifieras mellan studiens framställda diskurser och 

analyserade artiklar, med avseende till skribentens yrke, citerade/refererade personer, 

typ av artikel och kroppsövningsämnets benämning? 
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1.4 Teoretiska utgångspunkter 

1.4.1 Dagordningsteori 

Dagordningsteorin formulerades första gången 1972 av Maxwell McCombs och Donald 

Shaw, i en artikel publicerad i “Public Opinion Quarterly” (McCombs 2006, s. 10). Teorin 

identifierar den mediala dagordning som allmänheten erbjuds. Dagordningsteorin är en 

samhällsvetenskaplig teori som riktar sig mot mediers påverkan på medborgare (ibid., s. 24, 

97). Ursprungligen skapades dagordningsteorin för en studie av mediers dagordning i en 

amerikansk valkampanj (ibid., s. 14). Den har dock använts i flertalet studier inom andra 

områden än politiken, vilket den fått viss kritik för (ibid., s. 24). McCombs (ibid., s. 97) själv 

menar att den dagordning som skapas av medier styr medborgarnas dagordning, oavsett 

undersökningsobjektets inriktning. Han beskriver mediers styrning av dagordningen på 

följande sätt: ”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” (ibid., s. 23). Tidigare studier där 

dagordningsteorin har använts visar att dagordningsteorin fungerar i sammanhang där 

medieklimatet och det politiska klimatet är relativt öppet (ibid., s. 61). Detta gör att 

dagordningsteorin bör fungera i studier av det svenska medieklimatet 

Dagordningsteorin delas in i två olika nivåer. Nivå ett behandlar objekt och nivå två behandlar 

attribut. Objektet är det som medborgares ögon riktas mot. De egenskaper och kännetecken 

objektet har, samt de tankar som förmedlas om objektet, är attribut. För att testa teorin krävs 

en mer kvantitativt inriktad studie och ett omfattande underlag från dels mediernas och 

allmänhetens dagordningar. (ibid., s. 99) 
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Figur 1. Bilden beskriver dagordningsteorins två nivåer och är återskapad utifrån boken “Makten över 

dagordningen” (McCombs 2006, s. 99). 

Denna studie kommer inte testa dagordningsteorin, vi använder den istället dels som 

utgångspunkt, dels som ett analysverktyg i kombination med diskursteori (se rubrik 1.5.2 

Diskursteori). Utgångspunkten är att de framställningar som förmedlas i studieobjekten är de 

framställningar som allmänheten erbjuds. Mediernas dagordning påverkar således 

allmänhetens dagordning, det vill säga allmänhetens prioritering av objektet respektive 

attributen. I denna studie är objektet, kroppsövningsämnet. Attributen är de tankar, åsikter och 

konstateranden som framställs i samband med kroppsövningsämnet. Syftet med denna studie 

är att undersöka hur kroppsövningsämnet framställs i storstadspress. Dagordningsteorin kan 

inte på egen hand uppfylla syftet men kan användas som ett verktyg för att framförallt 

identifiera objektets attribut. Studien har ingen möjlighet att ge svar på vilken prioritet 

kroppsövningsämnet ges i på allmänhetens dagordning. Studien kan däremot med hjälp av 

dagordningsteorin svara på vilka attribut som framställs i media och som därför erbjuds 

allmänheten. När attributen är identifierade kan dessa sättas i relation till varandra och bilda 

diskurser.  
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1.4.2 Diskursteori 

I dagligt tal innebär ordet diskurs samtal eller dryftning. I filosofiska sammanhang har 

begreppet mer kommit att beteckna ”[...]en helhet av sammanhängande uttryck, utsagor och 

begrepp[...]” (Nationalencyklopedin 2016). Peter Hassmén och Nathalie Hassmén (2008, s. 

337) beskriver i sin tur diskurs på följande sätt: ”En diskurs är ofta någon form av text, som 

till exempel konversation, tal, intervjuer eller skrivna texter. Diskurser kan även beskrivas 

som ”[...] kommunikation såsom målningar, skulpturer, fotografier, design, musik eller film” 

(ibid., s. 338). Mikael Quennerstedt (2006, s. 82) beskriver på ett fjärde sätt diskursanalys: 

”Utifrån ett diskursteoretiskt perspektiv kan diskurser identifieras i processer där mening 

skapas i handling eller språk, eller ur ett analytiskt perspektiv i text. Texten utgör därmed det 

material som ska analyseras.” 

Ovanstående citat vittnar om att diskurser både uppfattas, används och tolkas på olika sätt. 

Det gemensamma är onekligen text, olika uttryck och/eller språk. I denna studie är syftet att 

undersöka hur kroppsövningsämnet framställs i storstadspress. Då studien använder sig av 

diskursteori är det viktigt att framhålla att diskurser inte uppfattas som de explicita idéer eller 

åsikter som framställs. Dessa idéer och åsikter är istället det denna studie kallar attribut 

(McCombs 2006, s. 99). Göran Bergström och Kristina Boréus (2005 s. 305) menar att 

diskursteorin inte uppfattar idéer i sig som återspeglingar av verkligheten. Framställda idéer 

förutsätter dock ett visst språk eller tal, språket eller talet i sig organiserar den sociala 

verkligheten. Intresset i denna studie är således det tal som omgärdar framställningar av 

kroppsövningsämnet. Utgångspunkten är att de diskurser som framträder, strukturerar 

allmänhetens sociala verklighet, det vill säga den syn och uppfattning allmänheten har om 

ämnet. Boréus och Bergström (ibid.) tillägger att språket, som är central inom diskursteori, för 

den skull inte återger verkligheten direkt. Språket bidrar till skapandet av en social verklighet. 

Diskursanalys har inom samhällsvetenskapen fått olika betydelser eller snarare 

huvudinriktningar. Den gemensamma nämnaren för de olika diskursteoretiska studierna är att 

alla är systematiskt genomförda. (ibid., s. 307 ff.) 

I denna studie utgår vi från den franska/kontinentala diskursanalysen med ett så kallat 

arkeologiskt angreppssätt (präglat av Foucault). Det arkeologiska angreppssättet innebär en 

strävan efter att synliggöra “diskursens inre kärna”, det vill säga en viss tids regelsystem och 

den kunskap som framställs som vedertagen eller etablerad under samma tid. Syftet är att 

kunna uttala sig om ett eller flera synsätt under viss tid.
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Diskurser betraktas som det tal eller de yttranden som framträder inom en viss praktik. 

Analysenheten är uttrycksplanet och de utsagor som framställs sätts i relation till varandra och 

bildar diskurser. En diskursanalys med utgångspunkt från Michel Foucault, strävar i första 

hand efter att belysa de gemensamma dragen i en diskurs, inte dess motsättningar. De 

motsättningar som eventuellt kan förekomma är motsättningarna mellan olika diskurser. 

(Foucault 2010, ss. 21-39, 50-55, 215-237; Bergström & Boréus 2005, ss. 305-314) Praktiken 

av intresse är kroppsövningsämnet. Med andra ord är praktiken (Foucault 2010) den och 

objektet (McCombs 2006) det samma i denna studie. Attributen är som konstaterats de tankar, 

idéer och åsikter som framställs i samband med objektet. Dessa attribut bildar diskurser först 

när attributen och “talet” i de respektive artiklarna sätts i relation till varandra. I denna studie 

söks de gemensamma och regelbundna dragen hos de attribut som beskriver 

kroppsövningsämnet. När attributen ofrånkomligen skiljer sig från varandra, kan det talas om 

olika diskurser. Det implicita syftet med studien blir att redogöra för de synsätt på 

kroppsövningsämnet som diskurserna vittnar om under den aktuella perioden, hösten 2015 

och våren 2016. 

När diskurser bildas, skapas i flera led en form av kontroll av människor, eftersom människors 

sociala verklighet skapas i korrelation med diskurser. Denna maktrelation som skapas mellan 

människor kallas för utestängningsmekanismer, vilket bland annat kommer till uttryck när 

något kallas för sant eller falskt, rätt eller fel. Den för tiden “etablerade kunskapen”, alltså de 

förgivettagna reglerna har en central roll i upprättandet av utestängningsmekanismerna. 

Diskurser kan på så sätt begränsa enskilda subjekts handlingsutrymme. (Foucault 2010, ss. 21-

39, 50-55, 215-237; Bergström & Boréus 2005, ss. 305-314) Både diskursteorin och 

dagordningsteorin hävdar att diskurser respektive mediers dagordning påverkar medborgares 

verklighetsuppfattning och därför styr eller begränsar deras handlingsutrymme. Dessa teorier 

kan därför sägas vila på samma människosyn. Teorierna hävdar att människan är “ofri”, det 

vill säga att hon inte kan ta självständiga, rationella beslut. Att människan är ”ofri” innebär 

inte nödvändigtvis att hennes frihet kränks utan att hennes beslut formas av det sociala 

sammanhang hon befinner sig i. Mediers dagordning och diskursiva sociala maktstrukturer 

kan sägas begränsa och inskränka människors frihet samtidigt som de frigör och främjar frihet 

för andra människor. Under denna rubrik har det diskuterats hur olika diskurser skapas då 

attributen skiljer sig från varandra. För att fördjupa förståelsen för de diskurser som 

identifieras i storstadspress ämnar vi sätta dessa i relation till tidigare identifierade diskurser 

inom kroppsövningsämnet.   
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1.4.3 Ämnesdiskurser identifierade av Quennerstedt 

De diskurser som identifieras i denna studie kommer sättas i relation till dels tidigare 

forskning, men framförallt till de ämnesdiskurser som identifierats av Mikael Quennerstedt. I 

hans studie Att lära sig hälsa undersöker han bland annat idrott och hälsas kursplaner och 

lokala kursplaner i relation till ämnets traditioner (Quennerstedt 2006). De diskurser som 

identifierades är; Aktivitetsdiskursen med de fyra underdiskurserna Fysiologidiskursen, 

Motorikdiskursen, Idrottsdiskursen och Kroppsupplevelsediskursen samt 

Naturmötesdiskursen, Riskdiskursen, Hygiendiskursen, den Sociala fostransdiskursen och 

slutligen Moraliseringsdiskursen (Quennerstedt 2006, ss. 118-137). Anledningen till att dessa 

diskurser används som teoretisk utgångspunkt är dels studiens omfattning och heltäckning av 

ämnet samt att den till skillnad från annan forskning på området är specifikt inriktad på 

svenska förhållanden, läroplaner och kursplaner. Nedan följer en kort genomgång och 

beskrivning av de ämnesdiskurser som Quennerstedts identifierat.  

Aktivitetsdiskursen är en övergripande diskurs som innefattas av fyra underdiskurser. Dessa 

underdiskurser tydliggör de olika delar av ämnet som alla betonar aktivitet. 

Aktivitetsdiskursens övergripande syfte är att främja elevernas aktiva deltagande i olika 

aktiviteter. Eleverna ska helt enkelt ges goda förutsättningar för att kunna delta i aktiviteter 

där målet är att röra på sig. Ett av de mer genomgående perspektiven inom aktivitetsdiskursen 

är att eleverna ska erbjudas en mängd olika aktiviteter. (Quennerstedt 2006, s. 118, 127) 

Fysiologidiskursen syftar till att eleverna aktiveras inom olika tränings- och 

motionsaktiviteter. Eleverna ska utveckla förmågan att träna, förmågan att delta i och 

kunskaper om konditions-, koordinations-, styrke-, smidighets- och snabbhetsaktiviteter. 

(Quennerstedt 2006, s. 120) Motorikdiskursen innefattar aktiviteter med syftet att träna 

motoriska grundformer och motoriska kvalitéer som exempelvis springa, hoppa, klättra och 

kasta. Syftet med övningarna är att eleverna lär sig att utföra aktiviteterna kontrollerat och 

balanserat. Genomsyrade begrepp inom diskursen är kroppsuppfattning, kroppskontroll och 

kroppskännedom. (Quennerstedt 2006, s. 126) 
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Idrottsdiskursen innefattar de aktiviteter som är hämtade från den svenska idrottsrörelsen. 

Diskursen innefattar således de tekniker och regler som omfattar de respektive idrotterna. 

Diskursen förhåller sig även till idrottens syn på prestation, resultat och tävling. (Quennerstedt 

2006, s. 123) Kroppsupplevelsediskursen karaktäriseras av rörelser som är expressiva, 

spontana, sinnliga meditativa samt att rörelserna är baserade på upplevelser. Diskursen 

fokuserar på glädjen i rörelseaktiviteter. (Quennerstedt 2006, s. 127). 

Naturmötesdiskursen ligger inom ramen för handlingar i naturen där fokus ligger på 

naturmöte. Diskursen lägger stor vikt vid positiva upplevelser av naturvistelser. Viktigt att ha i 

åtanke är att om fokus förflyttas till genomförandet av aktiviteter i naturen, förflyttas också 

diskursen till aktivitetsdiskursen. (Quennerstedt 2006, s. 132) 

Riskdiskursen går delvis hand i hand med fysiologidiskursen men skiljer sig från denna i 

vissa avseenden. Båda diskurserna lägger vikt vid olika typer av skadeförebyggande 

aktiviteter, riskdiskursen fokuserar dock på flera olika typer av förebyggande. Några av dessa 

är säkerhet, ergonomi, stretching och uppvärmning. Diskursen syftar till att förebygga, 

identifiera och hantera risker och skador. (Quennerstedt 2006, s.134) 

Den sociala fostransdiskursen fokuserar på elevers sociala kvaliteter och hur elevers sociala 

kunskaper utvecklas. Undervisningen ska syfta till att utveckla elevernas respekt för andra, 

tolerans mot olikheter, samarbetsförmåga, hänsynstagande mot andra, vilja att hjälpa varandra 

samt förmåga att lyssna. Ett exempel på en konkret aktivitet inom ramen för denna diskurs är 

samarbetsövningar. (Quennerstedt 2006, 130) 

Moraliseringsdiskursen handlar om elevers beteenden i och inställning till olika aktiviteter 

och upplevelser. Exempel på beteende- och inställnings-mål är att elever dels utför de 

uppgifter de blivit tilldelade, dels gör dem på ett seriöst sätt och efter instruktion. Det kan 

även handla om att ha rätt utrustning och att komma i tid till lektionen. (Quennerstedt 2006, s. 

137). 

Hygiendiskursen fokuserar på vikten av att eleverna lär sig personlig hygien. Ett tydligt 

exempel inom hygiendiskursen är att eleverna lär sig varför det är viktigt att duscha och byta 

om efter genomförda lektioner. (Quennerstedt 2006, s. 136). 
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I identifieringen av nämnda diskurser utgick Quennerstedt (2006, s. 82 ff.) från liknande 

diskursteoretiska resonemang som används i denna studie. En viktig gemensam utgångspunkt 

är att diskurser konstruerar olika versioner av hela eller delar av den upplevda verkligheten. I 

likhet med denna studie avsåg Quennerstedt att identifiera mönster och regelbundenheter. Han 

valde även att angripa praktiken utifrån två perspektiv, genom att intressera sig för 

undervisningen i idrott och hälsa samt de förmedlade undervisningsinnehållen. I denna studie 

söks mönster och regelbundenheter men också de formuleringar som inte är regelbundna eller 

är en del av ett mönster. Oregelbundenheterna är av intresse då dessa bekräftar det som 

framställs regelbundet. Quennerstedt menar att diskursteoretiska metoder kräver fantasi från 

forskaren och att de bör skapas i samspel med problemställningen och det teoretiska 

ramverket. (Quennerstedt 2006, s. 82 ff.) Metodvalet och analysverktygen i denna studie är 

framställda utifrån dessa resonemang.  

2 Metod 

Metodvalet i denna studie är, som framgått, diskursanalys. De gemensamma dragen för olika 

former av diskursteori och -analys är text, olika uttryck och/eller språk (Nationalencyklopedin 

2016; Hassmén och Hassmén 2008, s. 337 ff.; Quennerstedt 2006, s. 82).  Diskursanalysen är 

mycket användbar vid de tillfällen då en studie syftar till att undersöka vilka synsätt som 

framträder i en text (Bergström & Boréus 2005, s. 357). Sammantaget, kan diskursanalysen 

sägas vara optimal för denna studies syfte. En diskursanalys börjar med att texter bryts ner till 

mindre delar. Analysen består av att undersöka vad dessa delar består av. Dekonstruktionen av 

texterna gör att värderingar, antaganden och perspektiv synliggörs. (Stensmo 2002, s. 124) I 

detta avsnitt beskrivs studiens förfarande.   

2.1 Källmaterialet 

Källmaterialet inhämtades från databasen ”Mediearkivet – Retriever Research” som samlar all 

svensk och till viss del utländsk tryckt press. Insamlingen skedde genom användandet av flera 

sökord beståendes av olika benämningar på kroppsövningsämnet. Orden används för sig självt 

eller i kombination med andra ord för att närmare specificera kroppsövningsämnet. De 

benämningar och/eller formuleringar som användes var följande: idrott och hälsa, idrott, 

gympa, gymnastik, fysisk aktivitet, fysisk fostran samt kroppsövning. 
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Dessa ord kombineras med avskärmande ord som skola, undervisning, skolämne och lektion. I 

vardagligt tal används dessa ord hopslagna för att benämna skolämnet. I de fallen 

genomfördes sökningar även på dessa ord. Exempel: skolgymnastik, idrottsundervisning, 

gympalektion. För samtliga sökord se Bilaga 2. Den perioden som undersöks är 1 juli 2015 till 

30 juni 2016. Valet av period bottnar i vårt intresse att identifiera aktuella diskurser, i syftet 

att exemplifiera synsätt i det nutida samhället. Det geografiska området för datainsamling är 

avgränsad till storstäder. Storstadspress är en kategorisering genomförd av ”Mediearkivet – 

Retriever Research”. Kategorin innehåller dagstidningar, kvällstidningar och gratistidningar 

med säte i Stockholm, Malmö och Göteborg samt bilagor till dessa tidningar. Det totala 

antalet tidningar inom kategorin uppgår till 44 stycken. Fullständig förteckning av tidningar 

under benämningen storstadspress återfinns i Bilaga 3. Den geografiska avgränsningen bottnar 

dels i den tidsaspekt vi förfogat över, dels i att storstadspress läses av stora 

befolkningsgrupper.  

2.2 Insamling och urval 

Urvalet skedde i samband med insamlandet av artiklarna och gjordes till viss del på grundval 

av de bedömningskriterier som Alan Bryman (2011, s. 489) lyfter fram i sitt kapitel om 

dokument som datakälla. Dessa kriterier är: Autenticitet, Trovärdighet, Representativitet och 

Meningsfullhet. Då dokumenten består av artiklar hämtade från tidningar är autenticitet och 

trovärdighet mindre betydelsefulla i sammanhanget. Att artiklarna är tryckta av respektive 

tidning är uppenbart eftersom de återfinns i arkivet. Urvalet genomfördes inte på grundval av 

huruvida skribenterna förde eller inte förde underbyggda resonemang. Att artikeln publicerats 

(blivit en del av medias dagordning) och att artikeln lästs (blivit en del av allmänhetens 

dagordning) är det essentiella i denna studie. Skribentens roll och/eller rollen hos den som 

framför åsikter eller konstateranden är inte ointressant. Dessa parametrar undersöks i ett 

senare skede av studien. Representativitet och meningsfullhet är två mycket centrala begrepp i 

urvalet av artiklar. De artiklar som behandlade dels det objekt/den praktik vi intresserar oss 

för samt tillskrev objektet ett eller flera attribut, blev en del av det empiriska materialet. I de 

fall artiklarna uppfyllde dessa krav var de både representativa och meningsfulla för studien.  
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2.3 Analysverktyg och förfarande 

Vid insamling och urval av tidningsartiklar använde sig Öijen (2005, s. 222) av olika 

kategoriseringssteg, vilka slutligen ledde fram till hennes studies empiri. Insamlingen och 

urvalet i denna studie är strukturerad på ett liknande sätt. Stegen i denna studie innefattar även 

analysförfarandet. Insamlingen, urvalet och analysen bestod av sammanlagt fem steg. Dessa 

steg utformades med utgångspunkt från studiens syfte, frågeställningar och teoretiska 

utgångspunkter. I det kommande avsnittet presenteras dessa steg. Se även Bilaga 4.   

Det första steget i kategoriseringen skedde vid den första kontakten med artiklarna. Det 

sammantagna antalet sökträffar uppkom till 782 artiklar. Urvalet byggde på en snabb 

genomläsning av artiklarna i syftet att fastställa deras meningsfullhet och representativitet 

(Bryman 2011, s. 489). I detta steg identifierades “praktiken” (Foucault 2010) och 

“dagordningens objekt” (McCombs 2006, s 99) och därmed om artikeln skulle eller inte skulle 

vara en del av den fortsatta analysen. Artikeln blev ett bortfall om det saknades ett framställt 

attribut eller om det svenska kroppsövningsämnet inte framställdes. Artiklar som blev bortfall 

kunde exempelvis handla om ”idrott” eller ”hälsa” generellt, om skolidrott i idrottsrörelsen 

eller om kroppsövningsämnet i andra länder. Fanns det en osäkerhet kring artikelns 

meningsfullhet eller representativitet togs den med till nästa steg. Efter det första steget hade 

antalet artiklar reducerats till 128 stycken. 

Det andra steget bestod av en mer noggrann granskning av artiklarna i syftet att skapa en 

tydligare bild av varje enskild artikel. I de fall flera artiklar formulerats identiskt eller 

nästintill identiskt behandlades artiklarna som samma artikel. Efter det andra steget hade 

artiklarna reducerats till det slutgiltiga antalet 63 stycken. Kategoriseringen i detta steg bestod 

huvudsakligen av att besvara studiens första frågeställning; Vilka och vilken typ av 

formuleringar framställs i samband med kroppsövningsämnet i storstadspress hösten 2015 

och våren 2016? Formuleringarna som söktes var de attribut (McCombs 2006, s 99) som 

artiklarna tillskrev kroppsövningsämnet. Dessa attribut delades därefter in i kategorier, 

beroende på attributens typ av formuleringar. 
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I det andra steget kartlades även artiklarnas författare, de personer som eventuellt 

refererats/citerats, artikelns typ och benämningar på kroppövningsämnet. De typer av 

skribenter som kunde identifieras var journalister, psykologer, forskare, lärare i idrott och 

hälsa, politiker samt en kategori benämnd allmänheten. De personer som citerats eller 

refererats delas in följande kategorier; lärare i andra ämnen än kroppsövningsämnet och 

rektorer, allmänheten, kända personer, forskare, idrottsrörelsen, lärare i idrott och hälsa samt 

sjukgymnaster. Kategorin “allmänheten” består av personer som uttryckt åsikter eller författat 

artiklar utan att göra det i funktionen som yrkesutövare. Kategorin “kända personer” består av 

kända programledare och artister. “Idrottsrörelsen” består av personer förknippade med 

idrottsrörelsen, exempelvis elitidrottare och talespersoner från idrottsorganisationer. De typer 

av artiklar som kunde identifieras är nyheter, ledare/krönikor, reportage, insändare, notiser, 

recensioner, debattinlägg, annonser och bildtexter. De benämningar på skolämnet som kunde 

identifieras är idrott, gympa, idrott och hälsa samt gymnastik. 

Det tredje steget bestod av en närmare analys av de attribut som identifierats i syfte att 

identifiera diskurser. Attributens tal och återkommande teman var av intresse, liksom de 

regelbundenheter som återfanns då attributen sattes i relation till varandra. Det regelbundet 

återkommande tal som identifierades formulerades därefter till diskurser. 

Diskurserna formulerades med utgångspunkt från attributen men också utifrån de artiklar som 

framställt respektive attribut. Det empiriska materialet lästes därmed igenom ännu en gång, 

men i en kategorisk ordning. Efter att diskurserna formulerats, namngavs diskurserna. 

I det fjärde steget jämfördes de diskurser vi identifierat (vidare benämnda som 

mediediskurser) med de ämnesdiskurser som identifierats av Quennerstedt (2006 ss. 118-137). 

När medie- och ämnesdiskurserna sattes i relation till varandra söktes kopplingar (likheter 

och/eller skillnader). Det tredje och fjärde steget syftade till att besvara studiens andra 

frågeställning; Vilka diskurser framträder ur dessa formuleringar och vilka kopplingar finns 

till tidigare identifierade ämnesdiskurser? I det femte och sista steget analyserades 

kopplingarna mellan framställda mediediskurser och de artiklar som framställt de attribut som 

bildat respektive diskurs. Den information som var av intresse är de som nämns i studiens 

tredje frågeställning. Vilka kopplingar kan identifieras mellan framställda diskurser och 

analyserade artiklar, med avseende till skribentens yrke, citerade/refererade personer, typ av 

artikel och kroppsövningsämnets benämning? 



25 

 

2.4 Etiska överväganden 

De etiska överväganden som tagits i beaktning utgår från Vetenskapsrådets humanistiska och 

samhällsvetenskapliga forskningsriktlinjer. Forskningskravet innebär sammanfattat att 

forskningen ska vara av hög kvalitet samt att forskningen ska vara inriktad mot frågor som är 

viktiga för samhället (Vetenskapsrådet 2004). Det som kännetecknar hög kvalitet och 

trovärdighet i diskursanalytiska studier är studiens tydlighet (Larsson 1993). Således är 

förhoppningen att förfarandet och analysen i denna studie redovisas på ett så sådant sätt att 

Vetenskapsrådets forskningskrav uppfylls. Individskyddskravet innebär att personer som 

innefattas i studien inte ska utsättas för förödmjukelse, kränkning eller fysisk och psykisk 

skada (Vetenskapsrådet 2004). Artiklarna som används i studien är offentliga handlingar 

vilket innebär att de personer som namnges i artiklarna och som författat dem medgivit till 

publicering. Även om författarna och de namngivna personerna medgivit till publicering vill 

vi förtydliga att avsikten inte är att kritisera enskildas ställningstaganden. Syftet med studien 

är att utifrån syfte, frågeställningar och det teoretiska ramverket kartlägga övergripande och 

genomgående mönster. 

2.5 Giltighet och tillförlitlighet 

Orden giltighet och tillförlitlighet är två begrepp som kan liknas vid orden validitet och 

reliabilitet inom den positivistiska forskningstraditionen. Giltighet innebär att en studie 

undersöker det som studien avser att undersöka (Hassmén & Hassmén 2008 s. 122), det vill 

säga om studien besvarar sitt syfte och sina frågeställningar. Tillförlitlighet innebär i vissa 

sammanhang att studien kan upprepas med samma resultat, vilket är svårt att uppnå i 

samhällsvetenskapliga och diskursanalytiska studier. Giltighet och tillförlitlighet uppnås i 

diskursanalytiska studier genom att analysverktygen och tillvägagångssätten är 

genomarbetade och noggrant redovisade. En genomarbetad och noggrant redovisad studie 

ökar dessutom förmågan att skapa intersubjektivitet (förståelse för en uppfattning inom en 

grupp). (Bergström & Boréus 2005, s. 352ff.) Processen har beskrivits så noggrant som 

förmåtts. De teoretiska utgångspunkterna är noggrant utvalda och analysverktygen har 

bearbetats med utgångspunkt från både studiens syfte, frågeställningar och valda teorier.  
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Forskningen på området har till största delen studerat mediers framställningar och inte 

tolkningsprocessen, det vill säga hur publiken tolkar och påverkas av media. Millington och 

Wilson (2010a s. 31ff) menar att detta är mycket problematiskt eftersom de slutsatser som 

dras kring publikens uppfattningar då saknar nyans.  För en optimal förståelse på området 

krävs det enligt dem fler-metodologiska studier, där både medietexter och publiken studeras.  

(ibid.) Trots denna rättframma kritik av vårt studieobjekt, har vi valt att fokusera på endast 

medieframställningar, genom en form av metod. Området är relativt outforskat och studien 

syftar främst till att kartlägga de diskurser som förekommer i svensk storstadspress. Studien är 

inte ute efter att förklara hur diskurser tolkas av mottagarna, utan utgår från att mottagarna 

påverkas av diskurser. 

Till skillnad från Foucaults (2010) syn på diskursanalyser, har “talet inom en viss praktik” 

avgränsats till talet om en viss praktik i storstadspress. Praktiken i denna studie är således talet 

om kroppsövningsämnet i artiklar och inte undervisningspraktiken. Detta kan väcka en del 

kritiska röster, om än förutsedda. Genom att använda sig av Foucaults syn på diskursanalys 

och ett arkeologiskt angreppssätt kan det förutsättas att studien bör angripa praktiken från 

flera, och allra helst alla, håll och kanter. Frågan är då: Kan vi uttala oss om samtidens syn på 

kroppsövningsämnet? Svaret är givetvis nej. Avgränsningen till storstadspress och urvalet av 

representativa artiklar ger däremot studien tillräckligt hög giltighet och tillförlitlighet för att vi 

ska kunna uttala oss om de synsätt som framställs just inom storstadspress under perioden. Då 

diskursteorin dessutom kombineras med dagordningsteorin (McCombs 2006, s. 99), ökar 

möjligheten att identifiera samtidens diskurser. 

3. Resultat 

I denna del presenteras studiens resultat. Under respektive rubrik beskrivs de mediediskurser 

som identifierats följt av de attribut som format respektive diskurs.  I respektive avsnitt 

presenteras även de likheter och skillnader som identifierats genom jämförelser med tidigare 

identifierade ämnesdiskurser.  Avsnitten avslutas med de kopplingar som identifierats utifrån 

studiens tredje frågeställning. Under varje rubrik besvaras således samtliga frågeställningar 

med utgångspunkt från respektive mediediskurs. Resultatdelen avslutas med en 

sammanfattning av de viktigaste resultaten, presenterade utifrån studiens tre frågeställningar. I 

de kommande tre styckena presenteras de resultat som inte besvaras i samband med de 

identifierade mediediskurserna.  



27 

 

Frågeställning 1 resulterade, med utgångspunkt från artiklarnas formuleringar, i 20 olika 

attribut indelade i tre övergripande kategorier. Dessa kategorier behandlar 1) åsikter, 

konstateranden och uppfattningar om varför kroppsövningsämnet existerar, 2) åsikter, 

konstateranden och uppfattningar om hur undervisningen i kroppsövningsämnet ser ut samt 3) 

åsikter, konstateranden och uppfattningar om hur undervisningen i kroppsövningsämnet bör 

se ut (för en fullständig förteckning över identifierade attribut se Bilaga 6). De identifierade 

attributen och artiklarnas formuleringar sammanvägdes och resulterade i fyra diskurser, varav 

den primära av dessa består av fem identifierade underdiskurser (för en förteckning av 

samtliga diskurser se Bilaga 7). 

Analysen utifrån frågeställning 2 resulterade i att en av de ämnesdiskurser som identifierats 

av Quennerstedt inte på något sätt kunde kopplas till de identifierade mediediskurserna i 

studien. Denna ämnesdiskurs är Naturmötesdiskursen. Endast i en artikel förekommer 

begrepp som natur och friluftsliv. Artikeln fokuserar dock, i motsats till naturmötesdiskursen, 

på att barn måste aktiveras. I artikelns slutplädering dras inte heller några kopplingar till 

begreppen kopplade till naturmöten. 

Sammanställningen av frågeställning 3 visar att författarna till artiklarna domineras både 

totalt och inom varje enskild diskurs av journalister, vilket kan ses som självklart, eftersom 

det empiriska materialet består av artiklar. I drygt hälften av artiklarna har ingen person 

citerats eller refererats. Lärare i andra ämnen än kroppsövningsämnet samt rektorer är den 

grupp som citerats/refererats i flest artiklar. Nyheter är den mest förekommande typen av 

artiklar i det empiriska materialet, följt av ledare/krönikor. Den överlägset mest använda 

benämningen på kroppsövningsämnet är idrott, vilket även är den dominerade benämningen 

inom samtliga diskurser. Den marginellt näst mest förekommande benämningen är gympa. 

Benämningarna idrott och gympa förekommer i flera olika böjningar, medan “idrott och 

hälsa” endast förekommer i sin helhet. Detta kan vara en förklaring till att benämningarna 

idrott respektive gympa förekommer oftare (för en fullständig förteckning av antalet artiklar 

sorterade på varje parameter inbegripen i studiens tredje frågeställning, se Bilaga 9). 
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3.1 Rörelse- och aktivitetsdiskursen (D1.) 

Rörelse- och aktivitetsdiskursen är en övergripande diskurs som framför allt betonar vikten av 

fysisk aktivitet och rörelse inom kroppsövningsämnet. “Att få barn och ungdomar att så tidigt 

som möjligt aktivera sig fysiskt borde vara mer prioriterat” (artikel 47). ”(…) få eleverna att 

röra sig mer”(artikel 38). Inom Rörelse- och aktivitetsdiskursen har fem underdiskurser 

identifierats; Sport- och tävlingsdiskusen, Välfärdsdiskursen, Skolresultatsdiskursen, 

Kroppsrelationsdiskursen samt Rörelseglädjediskursen. De fem underdiskurserna visar på 

olika perspektiv på aktivitet och rörelse inom skolämnet. Gemensamt för dessa diskurser är att 

det finns en övertygelse om att skolämnet innehåller fysisk aktivitet, bör innehålla fysisk 

aktivitet och att ämnet därför syftar till att motverka fysisk inaktivitet. Inom denna diskurs 

konstateras ett samband mellan kroppsövningsämnet och fysisk träning. Rörelse- och 

aktivitetsdiskursen har formats av samtliga underdiskurers attribut samt av attributet 2.1; 

Ämnet innehåller rörelse och fysisk aktivitet. 

Både Rörelse- och aktivitetsdiskursen och den av Quennerstedt identifierade 

Aktivitetsdiskursen är övergripande diskurser, där syftet med ämnet och dess undervisning är 

att aktivera eleverna. I mediediskursens formuleringar finns det, till skillnad från i 

ämnesdiskursen inget genomgående tal om att eleverna ska erbjudas en mängd eller bredd av 

olika aktiviteter. Studien visar dock att mediediskursen innebär olika perspektiv på vad de 

fysiska aktiviteterna ska syfta till. Det talar för att även mediediskursen kan innebära en 

mängd eller bredd av olika aktiviteter. 

Rörelse- och aktivitetsdiskursen förekommer i 46 av de 63 analyserade artiklarna. Med ett 

undantag, framställer hälften eller majoriteten av alla artiklar inom respektive parameter i 

studiens tredje frågeställning, denna diskurs. Diskursen är med andra ord inte bara en 

övergripande diskurs utan också en dominerande diskurs bland alla typer av artikelförfattare 

och inom samtliga av storstadspressens typer av artiklar. Även en majoritet av alla artiklar 

som benämner ämnet som “idrott”, “gympa” eller “gymnastik” framställer Rörelse- och 

aktivitetsdiskursen. Dock framställer endast tre av de tio artiklar som benämner ämnet “idrott 

och hälsa”, denna diskurs. En möjlig förklaring är att benämningen idrott och hälsa främst 

förekommer då ämnets kursplan omnämns. Få av de artiklar som framställer 

kroppsövningsämnet som främst ett aktivitetsämne, diskuterar eller nämner kursplanen för 

ämnet idrott och hälsa.  
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3.1.1 Sport- och tävlingsdiskursen (D1.1) 

Inom Sport- och tävlingsdiskursen antas eller anses skolämnets fysiska aktivitet domineras av 

idrotter hämtade från idrottsrörelsen, alternativt av andra aktiviteter med liknande tävlings- 

och prestationsintentioner. Idrottsrörelsen anses ha ett stort inflytande på skolämnet. Både 

idrotten som föreningsidrott och som skolämne, anses syfta till detsamma; bättre fysiska 

prestationer och resultat som bedöms. ”(…) jag var aldrig bra på någon idrott, jag har alltid 

haft dålig kondis och kommit sist” (artikel 36). Skolämnet anses vara det samma som idrott, 

som i sin tur anses vara det samma som sport. ”Sporten är hjälpsam i många sammanhang, till 

exempel i skolan, där du har ämnet idrott. Du lär dig också mycket genom idrotten, som 

orientering” (artikel 27). 

Diskursen innehåller även formuleringar kring andra värden hämtade från idrottsrörelsen 

såsom att ämnet bör bevara elevernas idrottsintresse samt att förmedla det idrotten lär ut om 

ledarskap. “(…) idrotten lär ut om till exempel ledarskap” (artikel 19) I diskursen förekommer 

även uttalanden om kroppsövningsämnet från personer inom idrottsrörelsen. Inom diskursen 

nämns flertalet idrotts- och tävlingsrelaterade aktiviteter såsom friidrott, gymnastik, bollspel, 

lagsport, orientering, fotboll, basket och brännboll. ”Friidrott var det bästa som fanns.- 

Längdhopp, höjdhopp och löpning 60 meter” (artikel 3). 

Till detta kommer flertalet formuleringar om prestationer såsom att klättra högt, göra mål, 

bränna flest, hoppa längst, vara snabbast och kunna hjula. “(…) precis allt vi gjorde på 

gympan handlade om att vara bäst. Skjuta flest korgar, bränna flest klasskompisar, hoppa 

längst, klättra högst, vara snabbast.” (artikel 18) Tävlingarna och prestationerna mynnar ut i 

ett rangordningssystem där “vinnarna” är de elever som är duktiga ämnet. Aktiviteterna inom 

diskursen syftar med andra ord till att vara bäst eller inte sämst. Tillhörande attribut inom 

diskursen är 2.2; Ämnet innehåller olika idrotter, 2.3; Ämnet innehåller undervisning i 

ledarskap samt 2.4: Ämnet innehåller tävling och rangordning. 
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I den av Quennerstedt identifierade Idrottsdiskursen förekommer liknande resonemang, där 

idrottsaktiviteter och rangordningsförhållanden är av stor vikt. Ämnesdiskursen och 

mediediskursen liknar varandra i och med dess fokus på tävlingsidrotternas tekniker, “att vara 

bra”. Till skillnad från ämnesdiskursen innehåller dock mediediskursen inga formuleringar 

kring specifika regler inom idrotten. De inom mediediskursen, diskursiva sambanden mellan 

sport, idrott och kroppsövningsämnet återfinns inte explicit i ämnesdiskursen. Sport- och 

tävlingsdiskursen förekommer i 25 av de 63 analyserade artiklarna. Den tredje 

frågeställningens parametrar är proportionerligt fördelade i likhet med den övergripande 

diskursen Rörelse- och aktivitetsdiskursen.   

3.1.2 Välfärdsdiskursen (D1.2) 

Inom Välfärdsdiskursen anses skolämnet bestå av fysisk aktivitet i syftet att stärka 

välfärdssamhället. Kroppsövningsämnets uppdrag består av att få barnen att röra på sig i syfte 

att bland annat förebygga välfärdssjukdomar. Välfärdssjukdomarna anses vara ett problem 

och en kostnad för samhället, vilket kroppsövningsämnet kan eller bör lösa. “Det handlar 

istället om att föra över det till ett samhällsperspektiv och se om vi kan få bättre hälsa och 

spara pengar” (artikel 1). De välfärdssjukdomar som nämns är benskörhet, fetma, diabetes typ 

2, karies och för tidig pubertet. ”15-åringar som lider av benskörhet och rör sig mindre än 

patienter som genomgår överviksoperationer. Vart är vägen på väg?” (artikel 53) ”Men där 

snabbmat, [...] kommer in, där kommer alltifrån orörlighet, sämre självförtroende och ökad 

risk för sjukdomar som typ-2 diabetes ut. Liksom karies och för tidig pubertet hos flickor.” 

(artikel 15) 

Fysisk aktivitet (och därför kroppsövningsämnet) anses även leda till att eleverna förbättrar 

sin muskulatur, är mindre deprimerade och sitter mindre still. Det förekommer dessutom 

formuleringar om att fysisk aktivitet och därför skolämnet minskar kriminalitet. “Ungdomar 

och vuxna i vårt samhälle blir kriminella, något som sker allt oftare. Med hjälp av sporten så 

kan man förhindra detta, genom att ungdomar inte får så mycket fritid som man inte 

behöver.” (artikel 27) Barns hälsa anses upprätthållas och erhållas av främst fysisk aktivitet, 

barns fysiska aktivitet anses i sin tur upprätthållas och erhållas genom kroppsövningsämnet.  
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De attribut som identifierats och som format diskursen är 1.1; Fysisk aktivitet förebygger 

fysiska- och psykiska sjukdomar samt 1.2; Fysiskt aktiva medborgare bidrar till ett starkare 

samhälle. Välfärdsdiskursen fokuserar i likhet med den av Quennerstedt identifierade 

Riskdiskursen på förebyggandet av skador, även om “skadorna” i Välfärdsdiskursen snarare 

formuleras som folkhälsorisker och välfärdssjukdomar. Välfärdsdiskursen liknar även den av 

Quennerstedt identifierade Fysiologidiskursen i de avseendena att vissa fysiologiska effekter 

av fysisk aktivitet beaktas. Inom Välfärdsdiskursen förväntas dock inte eleverna bli 

undervisade i eller kunna något om skador eller fysiologiska effekter. Sådana formuleringar 

förekommer inom både Riskdiskursen och Fysiologidiskursen. Välfärdsdiskursen betraktar 

skadeförebyggande som den mest meningsfulla effekten av fysisk aktivitet och 

kroppsövningsämnet. Välfärdsdiskursen förekommer i nio av de 63 analyserade artiklarna. 

Den tredje frågeställningens parametrar är proportionerligt fördelade i likhet med den 

övergripande diskursen Rörelse- och aktivitetsdiskursen. 

3.1.3 Skolresultatsdiskursen (D1.3) 

Inom Skolresultatsdiskursen anses skolämnet bestå av fysisk aktivitet i syfte att förbättra 

resultaten i andra skolämnen. Skolresultatsdiskursen liknar välfärdsdiskursen i de avseendena 

att barns hälsa upprätthålls och erhålls av fysisk aktivitet samt att barns fysiska aktivitet 

upprätthålls och erhålls genom kroppsövningsämnet. Distinktionerna mellan dessa diskurser 

består främst i vilken effekt detta hälsotillstånd kan resultera eller resulterar i. 

Välfärdsdiskursen fokuserar på välfärden och hur samhället förbättras genom den fysiska 

aktiviteten. Skolresultatsdiskursen fokuserar på skolan och hur resultaten i skolan förbättras 

genom den fysiska aktiviteten. Den effekten anses vara den mest meningsfulla. ”Träning 

precis före mattelektionen stimulerar hjärnan och kan höja resultaten.” (artikel 29) 

Fysisk inaktivitet anses leda till kognitiv försämring. Fysisk aktivitet (och därför 

kroppsövningsämnet) anses stimulera hjärnan, förbättra förståelsen, problemlösningen, 

inlärningsförmågan, det logiska tänkandet och koncentrationen. “(…) röra sig mer under 

skoltid, vilket också skulle förbättra deras fysiska status. Detta är även positivt för 

studieresultaten då god kondition förbättrar koncentrations- och inlärningsförmågan”. (artikel 

60) Dessa delar anses vitala inom de teoretiska ämnena (Svenska, Matematik och 

Språkstudier). Diskursen hävdar också att det är just kunskapsämnena (de teoretiska ämnena) 

som är av vikt i samhället. Kroppsövningsämnet bistår med förbättrade resultat i de andra 

ämnena men är inte ett av de mer väsentliga ämnena och således inte ett kunskapsämne.
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I Skolresultatsdiskursen förekommer även formuleringar om hur kroppsövningsämnet hjälper 

nytillkomna elever att komma in i andra ämnen och lära sig svenska. “Men elever är väl 

förberedda eftersom de kommer ut i andra ämnen som slöjd och idrott redan från början” 

(artikel 49). De till diskursen tillhörande attributen är 1.5; Fysisk aktivitet stimulerar kognitivt 

lärande, det gynnar andra skolämnen samt 2.7; Ämnet är inte ett kunskapsämne. Viss 

koppling har identifierats mellan denna mediediskurs och den av Quennerstedt identifierade 

Fysiologidiskursen, då Skolresultatsdiskursen framhåller neurofysiologiska effekter av fysisk 

aktivitet. Liksom i Välfärdsdiskursen nämns dock ingenting om att undervisningen syftar till 

att eleverna ska förvärva sig dessa fysiologiska kunskaper. 

Skolresultatsdiskursen förekommer i elva av de 63 analyserade artiklarna. Artiklarnas 

egenskaper är fördelade i likhet med den övergripande diskursen Rörelse- och 

aktivitetsdiskursen med ett undantag. Fem av de sex rektorer och lärare (i andra ämnen än 

kroppsövningsämnet) som citeras eller refereras i de 63 artiklarna, framställer denna diskurs. 

En möjlig förklaring är att både rektorer och lärare i teoretiska ämnen ger uttryck för de 

uppfattningar som ovanstående diskurs vittnar om. Möjligtvis ses inte kroppsövningsämnet 

som ett kunskapsämne eller som ett ämne som bör prioriteras i lika hög grad som andra. 

3.1.4 Kroppsrelationsdiskursen (D1.4)  

Kroppsrelationsdiskursen anser att skolämnet består av fysisk aktivitet i syfte att eleverna 

skapar relationer till sina egna och till andras kroppar. Andra förekommande begrepp är 

kroppsuppfattning och allsidig rörelseförmåga. Diskursen nämns i förbigående och är i 

flertalet av de fall den förekommer underordnad välfärds- och skolresultatsdiskursen. Att 

eleverna lär känna sina kroppar ses som ytterligare en positiv effekt som fysisk aktivitet (och 

därför kroppsövningsämnet) har. Utveckling av sådana förmågor är inte ämnets huvudsakliga 

syfte. I undervisningen menar man att eleverna får träna fysisk beröring med varandra (i till 

exempel dans). ”Idrott är ju också ett sätt för eleverna att “träna” fysisk beröring med 

varandra, till exempel genom dans”. (artikel 12) Den fysiska aktiviteten anses även leda till att 

elever lär känna sig själva och vilka fysiska aktiviteter som passar dem. ”De får 

kroppskännedom”. (artikel 29) 
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De attribut som format diskursen är 1.4; I ämnet lär sig elever att hantera fysisk beröring 

samt 1.6; Ämnet leder till kroppskännedom. I den av Quennerstedt identifierade 

Motorikdiskursen är kroppsuppfattning, kroppskontroll och kroppskännedom några av 

diskursens genomsyrade begrepp. I Kroppsrelationsdiskursen återfinns liknande begrepp även 

om det snarare är själva relationen till den egna och andras kroppar som betonas. Inom 

mediediskursen återfinns inga formuleringar kring de motoriska grundformerna, vilket är av 

stor vikt i Motorikdiskursen. I Kroppsupplevelsediskursen nämns begrepp som expressiv, 

sinnlig och meditativ, dessa begrepp förekommer inte i mediediskursen i direkta ordalag. Det 

finns dock onekligen kopplingar mellan begrepp som kroppsrelation/dans och 

sinnen/expressivitet. 

Kroppsrelationsdiskursen förekommer i tre av de 63 analyserade artiklarna. Samtliga artiklar 

är författade av journalister och består av en notis, en nyhet respektive en ledare/krönika. I en 

av artiklarna refereras läroplanen, i två andra citeras en lärare respektive lärarstudent i idrott 

och hälsa. Detta resultat talar för att kroppsövningsämnets uppdrag att undervisa i 

kroppsrelationer är något som nästan uteslutande förekommer bland lärare i idrott och hälsa, i 

lärarutbildningen samt i kursplanen. De journalister som författat artiklarna har inte i någon 

av artiklarnas slutsatser eller kommentarer givit referatet eller citaten något utrymme. I dessa 

tre artiklar har benämningen på kroppsövningsämnet i löpande skrift varit idrott, vilket även 

läraren och lärarstudenten benämnt ämnet med. I den del av artikeln där läroplanen refererats 

har benämningen “idrott och hälsa” använts. 
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3.1.5 Rörelseglädjesdiskursen (D1.5)  

Rörelseglädjediskursen framställer vikten av att kroppsövningsämnet (det samma som fysisk 

aktivitet) är roligt i syfte att elever då kommer delta på lektionerna och vara fysiskt aktiva 

hela sina liv. Kroppsövningsämnet bör enligt diskursen förmedla rörelseglädje, lekfull motion 

och det härliga med att träna. ”Tänk om motion kunde få bli lekfull och mindre 

tävlingsinriktad i skolan, så att alla kan hitta glädjen i att röra på sig på ett sätt som passar 

dem” (artikel 59) ”(…) den glädje som jag som lärare i idrott och hälsa vill att eleverna 

förknippar med ämnet”. (artikel 34) 

Inom diskursen framträder åsikter kring att det är viktigare att ha roligt än att följa läroplanen 

men samtidigt att läroplanen alltid främjat rörelseglädje samt att lärare och föräldrar hämmat 

detta budskap. “Istället för att ha roligt följdes en läroplan med övningar som jag inte vill eller 

kan minnas”. (artikel 42) “enligt läroplanen har alltid idrott i skolan var lekfullt, en del 

föräldrar och lärare motverkar dock läroplanens intentioner” (artikel 43). Det till diskursen 

tillhörande attributet är 3.4; Undervisningen bör vara glädjefylld. Rörelseglädjediskursen 

liknar den av Quennerstedt identifierade kroppsupplevelsediskursen, med dess fokus på glädje 

i rörelseaktiviteter. Kroppsupplevelsediskursen innefattar begreppet spontan, vilket har nära 

koppling till mediediskursens begrepp lekfullhet. Kroppsupplevelsediskursens formuleringar 

kring expressiva, sinnliga och meditativa upplevelser har ingen förankring i 

Rörelseglädjediskursen. Det fokus som förmedlas i denna mediediskurs är närmare förknippat 

med träningsaktiviteter och inte med upplevelsen av själva rörelserna. 

Skolresultatsdiskursen förekommer i nio av de 63 analyserade artiklarna. Dessa artiklar är 

brett fördelade mellan olika former av artiklar och dessa benämner kroppsövningsämnet 

jämnt fördelat mellan de fyra benämningar på ämnet som förekommer. Artiklarna är 

författade av allmänheten och en lärare i idrott och hälsa i ett fall vardera. Övriga artiklar är 

författade av journalister. 
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3.2 Exkluderingsdiskursen (D2.) 

Exkluderingsdiskursen hävdar att kroppsövningsämnet är utformat så att många elever 

exkluderas under eller i samband med undervisningen. Exkluderingen grundas till största 

delen på normavvikande förhållanden inom kategorierna kön, etnicitet, religiös åskådning 

och/eller funktionsvariationer. Diskursen hävdar att kroppsövningsämnet är manligt betingat 

samt att manligt betingade aktiviteter dominerar ämnesinnehållet. “Tjejerna kände sig 

otrygga, lektionerna hade en tendens att domineras av bollsporter där killarna helt enkelt tog 

över” (artikel 48). Flickor exkluderas och diskrimineras i samband med lektionerna och valet 

av aktiviteter fråntar dem möjligheterna att tillgodose sig och visa vad de kan i 

undervisningen. 

DE PEKAR, SKRATTAR och ropar att de kan se hennes bröst genom baddräkten [...] Alla har 

sett hur killarna betett sig men ingen bryr sig. [...] unga tjejer, på skoltid, utsätts i badhus och 

gympasalar. Hon menade att det som är en lek för killar alltid har varit blodigt allvar för dem 

och att tjejer, år efter år, tvingas in i dessa lokaler, som killar ser som sina maktområden. [...] de 

hellre får underkänt i idrott än att bada ihop med killar, som utsätter dem för trakasserier. [...] få 

stopp på det svek som generationer av tjejer har utsatts för i dessa påtvingade skolmiljöer 

(artikel 23) 

Diskursen menar vidare att det inte är ovanligt att intersektionell diskriminering och/eller 

exkludering förekommer. Till exempel hävdar några skribenter att flickor med 

normavvikande religiös bakgrund är svårare att inkludera i undervisningen, vilket leder till att 

dessa elever hamnar i utanförskap. “Och hur ska man göra med skolflickor som inte vill bada 

tillsammans med pojkar, eller vars föräldrar som inte vill det? [...] Och vad väger tyngst: 

sekulära principer eller barnens bästa? (artikel 5) Exkluderingsproblematiken grundar sig 

förutom på nämnda grupperingar även på förmågan att delta under lektionerna. De elever som 

inte bemästrar de manligt betingade aktiviteterna är normavvikande och känner otrygghet 

och/eller rädsla för att antingen göra bort sig eller bli mobbade. ”Inte minst under 

gymnastiklektionerna där läraren aldrig ingriper utan istället föreslår att tjejerna måste “tuffa 

till sig” och stå emot killarnas vidriga påhopp.” (artikel 35). 
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Diskursen exemplifierar de exkluderande situationerna genom opedagogiska/förödmjukande 

lagindelningar och mobbingsituationer på lektionerna eller i omklädningsrummen. 

”Idrottslektionerna blev tidigt en mardröm som satte sina spår långt upp i vuxen ålder. På 

idrotten när man skulle välja kompis blev jag alltid vald sist. Ingen ville hålla min hand. Jag 

kände skam, så jag vägrade vara med och satte mig bara bredvid och tittade på.” (artikel 57). 

“Före och efter idrottslektionerna möter barn och ungdomar sina plågares crescendo, vid av- 

och påklädning och i duschen.” (artikel 21) Diskursen hävdar på grundval av denna situation 

att kroppsövningsämnet först och främst bör syfta till att alla elever känner sig trygga, 

exempelvis genom att välja aktiviteter som inte är manligt betingade och istället inkluderar 

fler elever. Diskursen menar även att det blivit en problematik hos manliga lärare att röra vid 

elever, då det kan uppfattas som obehagligt av eleverna. “[…] risken för att anklagas för 

övergrepp påverkar deras arbete. Det kan både göra det svårt att genomföra vissa moment och 

att trösta barn som gjort sig illa.” (artikel 11).  

De attribut som format diskursen är 2.5; Mobbning och utanförskap förekommer under - och i 

anslutning till lektionerna, 3.1; Ämnet bör behandla alla sekulärt lika och 3.2; Ämnet bör 

utformas så alla känner sig trygga/inkluderas. Den Sociala fostransdiskursen som 

identifierats av Quennerstedt fokuserar på elevers sociala färdigheter såsom respekt och 

hänsyn till olikheter. Exkluderingsdiskursen kan därför sägas konstatera att den Sociala 

fostransdiskursen inte fungerar. Även den av Quennerstedt identifierade Hygiensdiskursen, 

kan tolkas få problematiska konsekvenser med utgångspunkt i Exkluderingsdiskursen. 

Hygiendiskursen fokuserar på att det är viktigt att eleverna byter om och duschar i samband 

med lektionerna. Den kultur som exkluderingsdiskursen vittnar om, torde omöjliggöra syftet 

med Hygiendiskursen. Den av Quennerstedt identifierade Moraliseringsdiskursen handlar om 

elevers beteenden i och inställning till olika aktiviteter och upplevelser. 

Exkluderingsdiskursen kan sägas beskriva och problematisera de normsättande (och icke 

önskvärda) beteenden som förekommer i samband med kroppsövningsämnet. Medan 

Moraliseringsdiskursen handlar om beteenden i relation till aktiviteterna, handlar 

Exkluderingsdiskursen om beteendena mellan människor. I Exkluderingsdiskursen 

förekommer inte heller, till skillnad från moraliseringsdiskursen, några formuleringar kring 

elevers ordningsmässiga beteenden, inställningar och/eller förmågor att följa instruktioner. 
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Exkluderingsdiskursen förekommer i 26 av de 63 analyserade artiklarna, vilka är författade av 

allmänheten, en lärare i idrott och hälsa, journalister, en islamolog respektive en psykolog. I 

artiklarna citeras bland andra en forskare i medicin- och hälsovetenskap. Båda debattinläggen, 

samtliga fyra recensioner och elva av de 13 ledare/krönikor som varit föremål för analysen 

framställer denna diskurs. Samtliga recensioner i denna studie och flertalet av de 

ledare/krönikor som trycktes under perioden 2016-01-01 - 2016-06-30 relaterar på ett eller 

annat sätt till TV-programmet “Gympaläraren” och/eller dess programledare Kalle Zackari 

Wahlström. Enligt artiklarna vittnar TV-programmet om en sorglig och över tid oföränderlig 

verklighet. Flera skribenter berättar att de känner igen sig hos de elever som upplever 

undervisningen som tråkig, meningslös och ångestfylld. Kopplingen mellan 

Exkluderingsdiskursen och typen av artiklar inom diskursen vittnar om att TV-programmet 

“Gympaläraren” bidragit till diskursens regelbundenhet under den studerade periodens andra 

halvår. 

3.3 Kost- och välbefinnandediskursen (D3.) 

Kost- och välbefinnandediskursen fokuserar på kroppsövningsämnets uppdrag att förmedla 

andra delar av hälsobegreppet än den fysiska hälsan.  Inom diskursen lyfts bland annat 

problematiken kring ohälsosamma kroppsideal och fokus kring BMI och kalorier i samband 

med hälsobegreppet fram. “[…] konstiga budskap om idealkroppen och ideal hälsa samt 

mätningar av BMI och kalorier” (artikel 37). Kost- och välbefinnandediskursen betonar att 

intaget av god och nyttig kost har stor betydelse för elevernas välmående. “Om dagarna 

undervisar hon om vikten av god kost” (artikel 10).  Diskursen hävdar vidare att 

undervisningen bör vara kravlös och istället syfta till att stärka elevernas självkänsla. “Det är 

interaktivt på ett kravlöst sätt. Lite som skolgympa skulle behöva vara” (artikel 46). Krav 

anses med andra ord försämra självkänslan. 
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De attribut som format denna diskurs är 2.6; Elever får kunskaper om hälsosamma kostvanor 

samt 3.3; Ämnet bör fokusera på hälsa och välbefinnande. Kroppsövningsämnets uppdrag att 

förmedla andra aspekter på hälsobegreppet än den fysiska hälsan förekommer inte i någon av 

de ämnesdiskurser som identifierats av Quennerstedt. Kost- och välbefinnandediskursen ska 

betraktas som en patogen diskurs i likhet med Välfärdsdiskursen. Att diskursen förmedlar 

”andra aspekter” på hälsobegreppet innebär att andra delar förmedlas, inte att perspektivet är 

ett annat. Kost- och välbefinnandediskursen förekommer i åtta av de analyserade artiklarna, 

vilka är författade av en person från allmänheten och sju journalister. Artiklarna består av en 

annons, en insändare, tre ledare/krönikor, en nyhet, en recension och ett reportage. 

3.4 Säkerhetsdiskursen (D4.) 

Säkerhetsdiskursen syftar till största del till att alla elever ska lära sig simma i skolan, vilket i 

sin tur kan förebygga de alltför omfattande drunkningsolyckor som förekommer i Sverige 

varje år. “Sedan 2011 säger skolans läroplan att elever i årskurs sex ska kunna simma 200 

meter för att få godkänt i idrott.” (artikel 4) Förutom att ämnet ska förebygga 

drunkningsolyckor ska lärare även förebygga skador och olyckor under övriga lektioner i 

kroppsövningsämnet. Lärare bör exempelvis ha möjlighet att passa elever under riskfyllda 

moment inom exempelvis gymnastik samt ha möjlighet att använda sina egna och elevernas 

kroppar i instruktionssyfte. “extra viktigt med fysiska instruktioner för att förstå hur de ska 

göra”. (artikel 11) 

Det till diskursen tillhörande attributet är 1.3; Ämnet leder till minskade olyckor. Den av 

Quennerstedt identifierade Riskdiskursen liknar Säkerhetsdiskursen i ett avseende; 

förebyggandet av risker eller närmare bestämt olyckor. Viktigt att tillägga är att eleverna 

enligt Riskdiskursen ska undervisas i hur de kan förebygga risker/olyckor. I 

säkerhetsdiskursen konstateras snarare att ämnet förebygger drunkningsolyckor och att 

ansvaret för att reducera risker ligger hos läraren ensamt.  
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Säkerhetsdiskursen förekommer i åtta av de 63 analyserade artiklarna, vilka är författade av 

åtta journalister. Artiklarna består av en notis och sju nyheter. Nyheterna består i de flesta 

fallen av tilldragande rubriker och handlar om de allt för förekommande dödsfallen i samband 

med drunkning. ”Drunkningstragedierna” (artikel 4). ”Baden ska bli tryggare” (artikel 6). 

”Antalet drunknade barn ska ner till noll” (artikel 51). ”Drunkningsvarningen” (artikel 61). I 

samband med dessa artiklar omnämns kroppsövningsämnets betydelse för att reducera dessa 

dödsfall. I några fall refereras eller citeras kursplanen och de krav som kroppsövningsämnet 

ställer på elever i simning för godkänt betyg. 

3.5 Sammanfattat resultat 

I detta avsnitt sammanfattas de viktigaste resultaten med utgångspunkt i studiens tre 

frågeställningar.  

1. Vilka och vilken typ av formuleringar framställs i samband med kroppsövningsämnet 

i storstadspress hösten 2015 och våren 2016? 

De typer av formuleringar som framställdes i samband med kroppsövningsämnet under den 

avsedda perioden kunde delas in i tre kategorier; 1) åsikter, konstateranden och uppfattningar 

om varför kroppsövningsämnet existerar, 2) åsikter, konstateranden och uppfattningar om hur 

undervisningen i kroppsövningsämnet ser ut samt 3) åsikter, konstateranden och uppfattningar 

om hur undervisningen i kroppsövningsämnet bör se ut. Den första kategorins formuleringar 

kring varför kroppsövningsämnet existerar behandlade följande ämnen: Fysiska och psykiska 

sjukdomar, bidraget till samhället, olyckor, fysisk beröring, andra skolämnens gynnande samt 

kroppskännedom. Den anda kategorins formuleringar kring hur undervisningen i 

kroppsövningsämnet är utformad behandlade följande ämnen: Rörelse och fysisk aktivitet, 

olika idrotter, ledarskap, tävling och rangordning, mobbning och utanförskap, kostvanor samt 

att kroppsövningsämnet inte är ett kunskapsämne. Den tredje kategorins formuleringar kring 

hur undervisningen i kroppsövningsämnet bör ser ut, behandlade följande ämnen: Allas lika 

behandling, trygghet och inkludering, hälsa och välbefinnande samt att undervisningen bör 

vara glädjefylld. 
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2. Vilka diskurser framträder ur dessa formuleringar och vilka kopplingar finns till 

tidigare identifierade ämnesdiskurser? 

Den primära diskursen som framträtt utifrån de identifierade attributen är Rörelse- och 

aktivitetsdiskursen som betonar vikten av fysisk aktivitet och rörelse. Diskursen består av fem 

underdiskurser. Sport- och tävlingsdiskursen fokuserar på aktiviteter hämtade från 

idrottsrörelsen, alternativt på andra aktiviteter med liknande tävlings- och 

prestationsintentioner. Välfärdsdiskursen hävdar att ämnets syfte är att stärka 

välfärdssamhället. Skolresultatsdiskursen hävdar att ämnets syfte är att förbättra resultaten i 

andra skolämnen. De teoretiska ämnena (kunskapsämnena) är de viktiga i samhället. 

Kroppsrelationsdiskursen hävdar att ämnets syfte är att eleverna skapar relationer till sina 

egna och till andras kroppar. Rörelseglädjediskursen fokuserar på glädjen i 

kroppsövningsämnet och dess fysiska aktivitet. 

Den sekundära diskursen som framträtt är Exkluderingsdiskursen. Den hävdar att 

kroppsövningsämnets utformning leder till att många elever exkluderas under eller i samband 

med undervisningen. Exkluderingen grundas till största delen på normavvikande förhållanden 

inom kategorierna kön, etnicitet, religiös åskådning och/eller funktionsvariationer. Andra 

diskurser som framträtt är Kost- och välbefinnandediskursen och Säkerhetsdiskursen. Dessa 

fokuserar på kroppsövningsämnets uppdrag att förmedla andra delar av hälsobegreppet än den 

fysiska hälsan respektive kroppsövningsämnets uppdrag att förebygga olyckor i 

undervisningen. 

Genom jämförelser mellan mediediskurser och tidigare identifierade ämnesdiskurser kan det 

konstateras att den av Quennerstedt identifierade Naturmötesdiskursen inte förekommer i 

storstadspress. I de av Quennerstedt identifierade Risk – och Fysiologidiskurserna 

förekommer formuleringar kring vad elever ska lära sig. Sådana formuleringar förekommer 

inte i de mediediskurser som i övrigt liknar Risk- och Fysiologidiskurserna. I den av 

Quennerstedt identifierade Kroppsupplevelsediskursen samt i Kroppsrelationsdiskursen som 

identifierats i storstadspress återfinns liknande begrepp kring sinnlig närvaro. Den i denna 

studie identifierade Exkluderingsdiskursen kan sägas konstatera att de av Quennerstedt 

identifierade Hygien- och Sociala fostransdiskurserna inte fungerar i kroppsövningsämnet.  
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3. Vilka kopplingar kan identifieras mellan framställda diskurser och analyserade 

artiklar, med avseende till skribentens yrke, citerade/refererade personer, typ av artikel 

och kroppsövningsämnets benämning? 

Den överlägset mest använda benämningen på kroppsövningsämnet är idrott. Med ett 

undantag, återfinns hälften - eller majoriteten av alla artiklar, inom respektive parameter, i 

Rörelse- och aktivitetsdiskursen. I diskursen återfinns endast tre av de tio artiklar som 

benämner ämnet ”idrott och hälsa”. Skolresultatsdiskursen framställs av flertalet av de 

rektorer och lärare som citeras eller refereras i artiklarna. Kroppsrelationsdiskursen framställs 

endast i sammanhang kopplade till yrkesverksamma i ämnet idrott och hälsa. I analysen av 

Exkluderingsdiskursen och de artiklar som framställer den, har kopplingar mellan diskursen 

och TV-programmet “Gympaläraren” identifierats. 

4. Diskussion 

Syftet med studien är att undersöka hur kroppsövningsämnet framställs i storstadspress under 

perioden 1 juli 2015 - 30 juni 2016. 

I denna del diskuteras studiens viktigaste resultat, dess relation till tidigare forskning och 

kursplanerna i idrott och hälsa. Vi har även valt att diskutera vilka konsekvenser och 

möjligheter studiens resultat har för läraryrket. De rubriker som används är avsedda att ringa 

in de diskussionsområden vi anser är mest intressanta och relevanta i förhållande till studiens 

resultat, bakgrund och tidigare forskning. Med utgångspunkt i studiens teoretiska ramverk och 

studiens syfte, fastställs därefter studiens slutsatser. Avslutningsvis ges förslag till fortsatt 

forskning. 

Att medier framställer kroppsövningsämnet som om det ”är i kris”, är föga förvånande då 

förmågan att sälja nyheter är det som avgör överlevnaden i mediebranschen. Det de krisartade 

medieframställningarna hjälper oss att förstå är att kroppsövningsämnet har problem med sin 

”image” (Gaudreault 2014). Gaudreault (2014) hävdar att den traditionella undervisningen 

(som består av tävling och lagsport) bidrar till denna problematiska ”image”. Hennes slutsats 

är att om bilden av ämnet ska förändras, måste först och främst ämnets innehåll förändras. 

Detta resonemang, kopplat till Sport- och tävlingsdiskursen samt Exkluderingsdiskursen, får 

vi möjlighet att återkomma till. 
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4.1 Kroppsövningsämnet och fysisk aktivitet 

De diskursiva kopplingarna mellan fysisk aktivitet och kroppsövningsämnet är många. Med 

ett undantag, återfinns hälften - eller majoriteten av alla artiklar, inom respektive parameter i 

frågeställning 3, i Rörelse- och aktivitetsdiskursen. Med utgångspunkt från studiens resultat 

hävdar vi därför att det betraktas som en självklarhet att kroppsövningsämnet först och främst 

handlar om att aktivera eleverna. Föreställningen återfinns också i tidigare studier av mediers 

framställningar av kroppsövningsämnet. Både i Bergströms (1997, s. 32) och i Öijens (2005, 

ss. 219-243) studier framställs fysisk aktivitet som ämnets kärna och att skolämnet är till för 

att ersätta bristfällig fysisk aktivitet.  

Styrdokumenten för idrott och hälsa på både grund- och på gymnasieskolan, innefattas av tre 

huvudsakliga områden som undervisningen ska innehålla: Rörelse och fysisk aktivitet, Hälsa 

och levnadsvanor samt Naturvistelse (Skolverket 2011a, s. 48; Skolverket 2011b, s. 83 ff.). 

Rörelse-och aktivitetsdiskursens fokus på rörelse och aktivitet har en naturlig koppling till 

kursplanens (Lgr11) respektive ämnesplanens (Lgy11) område rörelse och fysisk aktivitet. 

Rörelse- och aktivitetsdiskursen är den mest återkommande och regelbundna diskursen, vilket 

tyder på att rörelse och fysisk aktivitet därför är den del av styrdokumentet som främst 

framställs i storstadspress. Med utgångspunkt från dagordningsteorin är det därför också den 

delen av läroplanen som allmänheten erbjuds genom konsumering av storstadspress. 

I kursplanens formuleringar kring rörelse och fysisk aktivitet nämns bland annat att eleverna i 

grundskolan ska utveckla allsidiga rörelseförmågor, god kroppsuppfattning, en tilltro till sin 

egen fysiska förmåga samt ett intresse för att vara fysiskt aktiva (Skolverket 2011a, s. 48). 

Eleverna i gymnasieskolan ska bland annat utveckla kroppslig förmåga, förmåga att planera, 

genomföra och värdera olika rörelseaktiviteter samt förmåga att anpassa fysiska aktiviteter 

utifrån egna behov, syften och mål (Skolverket 2011b, s. 83 ff.). Till skillnad från i Rörelse- 

och aktivitetsdiskursen, finns i styrdokumenten inga formuleringar kring att det huvudsakliga 

syftet är att eleverna aktiveras. Den fysiska aktiviteten syftar till lärande i, om och genom 

rörelse, inte till aktivitet i sig. Med andra ord är syftet med kroppsövningsämnets fysiska 

aktivitet missuppfattat. Missuppfattningarna kring kroppsövningsämnets relation till kunskap 

får vi möjlighet att återkomma till. 
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Medieframställningarna ger även området rörelse och aktivitet oproportionerligt stort 

utrymme i förhållande till dess plats i styrdokumenten. Genom jämförelser mellan 

mediediskurser och tidigare identifierade ämnesdiskurser har vi kunnat konstatera att ett av 

kurs- och ämnesplanernas tre områden (som ges ungefärligt lika stort utrymme) inte alls 

förekommer i mediediskurserna. Detta område är Naturmöten. Bristen på artiklar som 

behandlar naturmöten under den analyserade perioden tyder på att författarna av någon 

anledning inte anser att naturmöten är av tillräcklig vikt. En förklaring kan vara att 

kroppsövningsämnet de senaste hundra åren fokuserat på fysisk fostran, i form av först 

linggymnastik och därefter andra typer av fysiska aktiviteter (Lundvall 2004, s. 20 ff.; 

Meckbach & Söderström 2002, ss. 215-222; Sandahl 2013, ss. 221-230). Flertalet 

artikelförfattare gick möjligtvis i skolan då ämnet i högre grad fokuserade på fysisk aktivitet 

och rörelse. Möjligt är också att många inte känner till att hälsa och välbefinnande samt 

naturmöte ingår i dagens läroplan och att rörelse och fysisk aktivitet bara är ett av tre syften 

med ämnet. 

4.2 Kroppsövningsämnets relation till kunskap 

I Thomas (2002, s. 187 ff.) studie framställdes kroppsövningsämnet som om det 

nedvärderades och ansågs mindre viktigt än tidigare. I denna studie har vi inte kunnat 

identifiera några sådana diskursiva mönster. Att kroppsövningsämnet behövs och därför bör 

existera är ett genomgående tema även om det råder viss oenighet kring vad som utgör 

huvudsyftet med ämnets existens. Att frågan om kroppsövningsämnets varför inte fått någon 

större uppmärksamhet i de undersökta artiklarna kan tolkas som att ämnet har en viss status i 

storstadspressen, eftersom ingen ifrågasätter dess existens. Ämnets status i förhållande till 

andra ämnen kan dock diskuteras med utgångspunkt från resultaten i samband med 

Skolresultatsdiskursen. Skolresultatsdiskursen menar att det ”praktiska” kroppsövningsämnet 

bidrar till förbättrade resultat i andra skolämnen, vilket merparten av de rektorer och lärare 

som citerats/refererats i artiklarna framhåller. De andra ämnen som avses är ”teoretiska” 

ämnen. Det som betraktas som skolans uppdrag, är att förmedla kunskap. I detta resonemang 

tycker vi oss kunna utläsa en tydlig distinktion mellan ”teoretiska” ämnen och ”praktiska” 

ämnen samt ett diskursivt samband mellan ”teori” och ”kunskap”. 
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Både distinktionen mellan teori och praktik och det diskursiva sambandet mellan teori och 

kunskap går att förstå utifrån Larssons (2016, s. 109-121) resonemang om synen på kunskap i 

idrott och hälsa. Förekomsten av uppdelningen teori-praktik och kunskapsämne-

kroppsövningsämne i artiklarna kan därför möjligen förklaras med att det dominerande 

perspektivet på kunskap i samhället är episteme, ”veta-att-kunskaper”. Kroppsövningsämnet 

framställs i storstadspress som ett rörelse- och aktivitetsämne vilket därmed betecknar ämnet 

som ett ”icke-kunskaps-ämne”. 

I Öijens (2005, ss. 219-243) studie förmedlade media att undervisningen i 

kroppsövningsämnet bör fokusera på praktisk undervisning, men att den även bör innehålla 

teori. I denna studies framställningar har den teoretiska undervisningen inte givits någon 

större plats och den praktiska undervisningens mål är att eleverna aktiveras. Inom flera av de 

ämnesdiskurser som identifierats av Quennerstedt förekommer det formuleringar om vad 

elever ska lära sig. I mediediskurserna förekommer sådana formuleringar endast i Sport- och 

tävlingsdiskursen, där förmågan att delta och behärska idrottsaktiviteter betonas. Studiens 

resultat pekar på att det finns en föreställning om att kroppsövningsämnet inte förmedlar 

något lärande eller någon kunskap, vilket inte klingar väl med styrdokumentens 

formuleringar. 

Larsson (2016, s 109-121) menar att intentionerna med styrdokumentens formuleringar är att 

teori och praktik ska integreras. Förutom lärandet inom rörelse och fysisk aktivitet som vi 

nämnt i tidigare avsnitt ska ämnet idrott och hälsa i grundskolan bland annat ge eleverna 

möjlighet att utveckla kunskaper om; begrepp som beskriver fysiska aktiviteter, risker och 

säkerhetsfaktorer i samband med fysiska aktiviteter samt hur man agerar i nödsituationer. 

(Skolverket 2011a, s. 48) idrott och hälsa i gymnasieskolan ska i sin tur bland annat ge 

eleverna möjlighet att utveckla kunskaper; om hur den egna kroppen fungerar i arbete, i att 

hantera säkerhet och nödsituationer samt om livsstilens betydelse. Undervisningen kring 

fysiska aktiviteter ska dessutom relateras till fakta och teorier. (Skolverket 2011a, s. 83 ff.)  
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Huruvida allmänhetens föreställningar är en följd av okunskap eller ett kvitto på att en stor del 

av den dagliga verksamheten inte följer läroplanen, är omöjligt att säga. Troligtvis grundar sig 

föreställningarna på en kombination av dessa faktorer. Att allmänhetens föreställningar om 

ämnets syfte skiljer sig så kraftigt från ämnets egentliga syfte, är givetvis problematiskt, inte 

minst för de lärare som vill följa skolans styrdokument. Studien pekar på att rektorer och 

lärare i ”teoretiska” ämnen tenderar att nedvärdera kroppsövningsämnet, vilket ytterligare 

försvårar möjligheterna för ämneslärare i idrott och hälsa att realisera ämnets syften. 

4.3 Kroppsövningsämnets relation till samhället 

I Thomas (2002, s. 187 ff.) studie framställer media kroppsövningsämnet som viktigt för 

välfärdssamhället. Kampanjen som Thomas studerade, hävdade att en nedvärdering av ämnet 

dels försämrar elevernas självkänsla, dels ökar ungdomsbrottsligheten. Thomas resultat liknar 

Välfärdsdiskursen. Diskursen hävdar att ämnet förbättrar elevers mentala hälsa samt minskar 

brottsligheten. Argumenten för detta är desamma som i Thomas (2002, s. 187 ff.) studie. 

Välfärdsdiskursens dominerande argument för hur samhället gynnas av kroppsövningsämnet 

handlar dock om välfärdssjukdomar. Zieff och Veri (2009, s. 170 ff.) konstaterar i sin studie 

att en majoritet av allmänheten anser att kroppsövningsämnet har en viktig roll i 

förebyggandet av fetma. Resultaten i denna studie pekar på det samma även om just fetma 

inte ses som ett större problem än andra välfärdssjukdomar. 

Zieff och Veri (2009, s. 170 ff.) menar att förklaringen till allmänhetens uppfattning beror på 

att medieuppståndelsen kring fetma använts för att proklamera betydelsen av utökad 

undervisning och behovet av utbildade lärare. I studiens undersöka artiklar förekommer 

sådana argument inte i någon större utsträckning. Vi betraktar istället förklaringen till 

Välfärdsdiskursens fenomen som tredelad. För det första är föreställningen om 

kroppsövningsämnets uppdrag att stärka samhället och dess medborgares hälsotillstånd inget 

nytt påfund. Redan i det svenska kroppsövningsämnets begynnelse syftade fysiska övningar 

till att bygga ett samhälle där elever skulle erövra god fysik i syfte att höja medborgarnas 

hälsotillstånd. (Lundvall 2004, s. 20 ff. Meckbach & Söderström 2002, ss. 215-222; Sandahl 

2013, ss. 221-230) För det andra är kroppsövningsämnet förknippat med fysisk aktivitet och 

fysisk hälsa är en positiv effekt av fysisk aktivitet. För det tredje är det möjligt att utifrån ett 

patogent perspektiv tolka styrdokumentens formuleringar som att förebyggandet av 

välfärdssjukdomar är av stor vikt. 
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Hälsa och välbefinnande är ett av styrdokumentens tre huvudsakliga områden. I kursplanen 

för grundskolan ska eleverna exempelvis ges kunskaper om hur fysisk aktivitet förhåller sig 

till psykiskt och fysiskt välbefinnande. Eleverna ska kunna ta ställning i frågor som rör hälsa 

och livsstil och utveckla goda levnadsvanor. Eleverna ska även få förståelse för hur man kan 

påverka sin hälsa genom hela livet. (Skolverket 2011a, s. 48) I ämnesplanen för 

gymnasieskolan ska eleverna exempelvis skapa förmåga att använda olika rörelseaktiviteter 

som en källa till välbefinnande. Eleverna ska även utveckla kunskaper om konsekvenser av 

fysisk aktivitet och – inaktivitet samt utveckla hälsomedvetenhet. (Skolverket 2011b, s. 83 ff.) 

Zieff och Veri (2009, 170 ff.) menar att förebyggandet av fetma är en skol- och 

folkhälsofråga, snarare än en fråga isolerad till kroppsövningsämnet. Vi är av samma åsikt, 

om än i mer generella ordalag. För det första är välfärdssjukdomar ett samhällsproblem och 

måste därför lösas av hela samhället, folkhälsofrågor är inte isolerade till 

kroppsövningsämnet, även om det bör ta sitt ansvar. Vi menar också att det är viktigt att 

poängtera att både samhället och kroppsövningsämnet står inför fler utmaningar än 

folkhälsorelaterade frågor. För det andra efterlyser vi en bredare och framförallt en mer 

salutogen syn på begreppet hälsa. Den psykiska och sociala hälsans positiva effekter på 

välbefinnandet och den fysiska aktivitetens relation till psykisk- och social hälsa är eftersatt i 

mediers formuleringar och därför också i allmänhetens ögon. 

4.4 Lärare i idrott och hälsa i storstadspress 

Den fetmadiskurs som varit föremål för Zieffs och Veris (2009, s. 162 ff.) studie har till stor 

del framställts av TV-kändisar och TV-program. Även i Thomas (2002, s. 191 ff.) studie 

användes kända personligheter för att föra fram åsikter kring kroppsövningsämnet. I denna 

studie cirkulerade ett antal artiklar kring TV-programledaren Kalle Zackari Wahlström och 

TV-programmet ”Gympaläraren”. Analysen av kopplingar mellan Exkluderingsdiskursen och 

typen av artiklar som framställer samma diskurs talar för att TV-programmet bidragit till 

diskursens regelbundenhet. De artiklar som cirkulerade kring TV-programmet hävdade att 

kroppsövningsämnet syftar till fysisk aktivitet och att ämnet måste förändras så att fler elever 

inkluderas, deltar och aktiveras. Thomas (2002, s. 191 ff.) menar att när kända profiler 

positioneras som publika talespersoner i frågor om kroppsövningsämnets läroplan och 

utformning och dessutom betecknas som ”lärare”, marginaliseras ”riktiga” lärares plats i den 

offentliga debatten. 
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Få ämneslärare i idrott och hälsa författade insändare eller refererades i artiklarna i denna 

studie och ingen ämneslärare refererades eller uttalade sig i samband med TV-programmet 

”Gympaläraren”. Om detta är ett resultat av att lärare marginaliserats eller ett resultat av 

lärares ointresse att uttala sig i offentlig debatt är svårt att säga. Det finns dock ingen tvekan 

om att TV-programmet fått uppmärksamhet och därmed bidragit till storstadspressens 

framställningar. Ingen av artiklarna i studien förhåller sig kritiskt till programmet utan 

lovordar programmet för att det ”väcker” viktiga frågor och uppmärksammar allmänheten på 

ett sedan länge bestående problem. 

Följden blir att storstadspressens dagordning erbjuds till allmänheten och påverkar 

människors prioriteringar av attribut i ämnet, utan vare sig inblick i verksamheten eller genom 

framställningar av experter på området. Studiens resultat är enligt oss argument för att lärare i 

idrott och hälsa bör vara mer aktiva i det offentliga rummet. När experter inte uttalar sig tar 

andra yrkesgrupper över det mediala utrymmet, vilket i sin tur leder till allmänheten erbjuds 

en missvisande bild av ämnet. Givetvis finns här en problematik, det är inte alltid lärare ges 

offentligt utrymme. I konkurrens med enkla resonemang och slagkraftiga argument kan 

lärares och/eller forskares ”korrekta” och mer komplicerade resonemang åsidosättas. 

4.5 Kroppsövningsämnet och sport 

Den identifierade Sport- och tävlingsdiskursen fokuserar på aktiviteter hämtade från 

idrottsrörelsen, alternativt på andra aktiviteter med liknande tävlings- och 

prestationsintentioner. I Bergströms (1997, s. 32) studie av mediala framställningar av 

kroppsövningsämnet, förekommer liknande formuleringar. Thomas (2002, s. 191 ff.) 

identifierar i sin studie “osynliga” diskursiva samband mellan kroppsövningsämnet, sport och 

hälsa. I denna studie har vi kunnat identifiera liknande samband men med andra begrepp i 

fokus. I Sport- och tävlingsdiskursen betraktas kroppsövningsämnet som det samma som 

idrott och idrott betraktas i sin tur som det samma som tävlingsidrott eller sport. Till skillnad 

från i Thomas (2002) studie förekommer alltså inget diskursivt samband mellan ”idrott” och 

”hälsa”, Sport och tävlingsdiskursen fokuserar istället på idrottens prestationsbetingade 

kultur. 
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I den tidigare forskningen på området ses konsekvensen av kroppsövningsämnets fokus på 

sport och prestation ur två olika perspektiv. Lines (2007) drar slutsatsen att 

kroppsövningsämnet bör anpassas efter aktuella mediala sporthändelser eftersom 

konsumtionen av densamma motiverar elever att röra på sig. Hon hävdar dock att ungdomar 

snabbt tappar intresse när de upptäcker att det är svårt att prestera på samma nivå som 

elitidrottare. (Lines 2007, s. 359 ff.) Millington och Wilson hävdar att det endast är de starka 

och bestämda pojkarna som gynnas av sportrelaterade aktiviteter i undervisningen. De menar 

vidare att ett sportrelaterat innehåll tenderar att rekonstruera traditionella könsroller. 

(Millington och Wilson 2010b, s. 1680 ff.) 

Med utgångspunkt från denna forskning och resultaten i vår egen studie är vi av samma åsikt 

som Millington och Wilson (ibid.). Vi betraktar även Lines (2007) resonemang som riktigt 

men att hon drar en märklig slutsats. Då elever tenderar att tappa intresse för idrottsaktiviteter 

då de försöker ”kopiera” elitprestationer, måste kroppsövningsämnet motverka 

föreställningen om att skolämnet är desamma som tävlingsidrott. När annan forskning 

dessutom visar att det främst är pojkar som gynnas av aktiviteterna måste innehållet 

förändras. Vi är således av samma enkla men kärnfulla åsikt som Gaudreault (2014). 

Kroppsövningsämnets ”image” måste förändras, detta måste först och främst ske genom en 

förändring av ämnets ”verkliga” innehåll. 

Under rubrikerna ”Ämnets syfte” i kursplanen för idrott och hälsa i grundskolan respektive 

ämnesplanen för idrott och hälsa gymnasieskolan (Skolverket 2011a, s. 48 & 2011b, s. 83 ff.) 

finns inga som helst formuleringar kring tävling eller rangordning. ”Idrott” nämns vid ett 

tillfälle vardera. I grundskolan ska eleverna kunna ta ställning i frågor som rör idrott, hälsa 

och livsstil (Skolverket 2011a, s. 48). I gymnasieskolan ska ämnet behandla frågor om etik 

och moral i relation till idrottsutövande (Skolverket 2011b, s. 83 ff.). Då styrdokumenten 

innehåller så få formuleringar kring idrott kan man fråga sig varför ämnet benämns som det 

gör. En möjlig förklaring till att Sport- och tävlingsdiskursen förekommer i storstadspress, är 

att ämnet benämns idrott och hälsa. Med utgångspunkt från styrdokumenten tycker vi att 

denna benämning är märklig. På ett kärnfullt sätt beskrivs just denna åsikt i en av de artiklar 

som undersökts i studien. ”(…) en början kanske vore att döpa om ämnet till rörelse och 

hälsa, vilket faktiskt skulle motsvara läro- och kursplanens innehåll bättre och ge tydligare 

riktlinjer för vad som borde utspela sig på lektionerna.” (Hultén 2016) 
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4.6 Sport och exkludering 

Exkluderingsdiskursen hävdar att kroppsövningsämnet är utformat så att många elever 

exkluderas under eller i samband med undervisningen. Den tidigare forskningen på området 

visar att media betraktar kroppsövningsämnet som en förutsättning för kvinnlig idrott 

(Thomas 2002, s. 187 ff.). Dessutom menar media att intresset för att delta i ämnets lektioner 

och elevernas välmående är större hos pojkar än hos flickor (Öijen 2005, ss. 219-243). Dessa 

tendenser återfinns i denna studie. Artiklarna som framställer Exkluderingsdiskursen har i 

flera fall även framställt Sport- och tävlingsdiskursen. Ämnets innehåll anses med andra ord 

bestå av sportaktiviteter, som skapar en kultur där manlig norm är rådande. Kulturen skapar 

en grogrund för diskriminering av beteenden som är normavvikande. Vi anser oss med andra 

ord ha identifierat ett tydligt diskursivt samband mellan sportaktiviteter och exkludering. 

Millington och Wilson (2010b, s. 1679 ff.) menar att aggressiva, skrämmande och 

konkurrenskraftiga maskuliniteter blir utstuderade beteenden under lektioner i 

kroppsövningsämnet vilket även artiklarna i denna studie vittnar om. Sport- och 

tävlingsdiskursen samt Exkluderingsdiskursen vittnar om en tragisk bild av 

kroppsövningsämnet, en bild som dessutom identifierats tidigare. En möjlig förklaring till 

detta fenomen är den traditionella syn på män och kvinnor som kroppsövningsämnet en gång 

hade i uppdrag att förmedla (Lundvall 2004, s. 20 ff.; Meckbach & Söderström 2002, ss. 215-

222; Sandahl 2013, ss. 221-230). När den gemensamma undervisning för pojkar och flickor 

infördes kom undervisningen att fokusera på det som tidigare varit syftet med pojkarnas 

undervisning (Larsson 2016, s. 254). 

Enligt Skolverkets kursplan för grundskolan (2011a, s. 48) ska eleverna ges möjlighet att 

utveckla respekt för varandra. De diskurser som identifierats vittnar om att respekten i och i 

samband med undervisningen är bristfällig, vilket tyder på att kursplanen i det här avseendet 

inte följs i tillräcklig utsträckning. Skolverkets ämnesplan för gymnasieskolan (2011b, s. 83 

ff.) säger att ämnet ska motverka stereotypa föreställningar om kvinnligt och manligt. 

Analysen av artiklarna visar att många stereotypa föreställningar om könen fortfarande 

präglar ämnet. Larsson (2016, s. 250) bekräftar att så också är fallet. Med utgångspunkt från 

detta finns det skäl att framförallt se över lärarutbildningen i idrott och hälsa. Lärarstudenter 

måste ges redskapen för alternativa undervisningsformer samt utveckla ett normkritiskt 

perspektiv för att kunna förmedla skolans styrdokuments syften. 
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Värt att nämna är att en majoritet av artiklarnas författare inte haft någon egen kontakt med 

dagens undervisning i idrott och hälsa. De journalister som beskriver skolämnet utifrån egna 

upplevelser, beskriver en verklighet för ett antal år sedan med en annan läroplan. Diskursen är 

däremot densamma och bilden av ämnet som förmedlas till allmänheten likaså. Oavsett 

”sanningshalten” i Sport- och tävlingsdiskursen samt Exkluderingsdiskursen, måste 

ämneslärare och lärarutbildare i idrott och hälsa aktivt motverka den föreställning som 

diskurserna förmedlar och vittnar om.  

4.7 Kroppsliga relationer och upplevelser 

Kroppsrelationsdiskursen anser att skolämnet består av fysisk aktivitet i syfte att eleverna 

skapar relationer till sina egna och till andras kroppar. Kroppsrelationsdiskursen liknar till 

vissa delar den av Quennerstedt identifierade Kroppsupplevelsediskursen. Det dessa diskurser 

har gemensamt är att skolämnets fysiska aktivitet inte syftar till något mer än just elevens 

sinnliga närvaro i sig själv eller till andra. Meckbach och Söderström (2004, s. 213 ff.) kunde 

i deras av tolkning av kursplanerna från 1994 inte finna några formuleringar som vittnar om 

skolämnets eller den fysiska aktivitetens egenvärde, något som både lärare och lärarutbildare 

framhåller i diskussioner om ämnet. Vi hävdar att ”elevers sinnliga närvaro i sig själv eller till 

andra” är exempel på aktiviteters egenvärde. De artiklar som framställt 

Kroppsrelationsdiskursen har refererat en lärare, en lärarstudent och kursplanen i idrott och 

hälsa. Med andra ord kan det fenomen som Meckbach och Söderström (ibid.) beskriver delvis 

återfinnas i denna studies resultat. Likheten är att synen på egenvärdets betydelse är 

begränsad till kroppsövningsämnets expertis. Skillnaden består i att de nuvarande 

läroplanerna lyfter den fysiska aktivitetens egenvärde. 

I grundskolan ska eleverna bland annat utveckla god kroppsuppfattning och en tilltro till sin 

egen fysiska förmåga (Skolverket 2011a, s. 48). I gymnasieskolan ska eleverna exempelvis 

utveckla kroppslig förmåga och förmåga att anpassa fysiska aktiviteter utifrån egna behov 

(Skolverket 2011b, s. 83 ff.). 
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Detta fenomens negativa aspekt är att vi återigen kan konstatera att storstadspressen förmedlar 

en felaktig bild av kroppsövningsämnet, vilket försvårar lärares undervisning. De positiva 

aspekterna är att den lärare respektive lärarstudent som framställt kroppsrelationsdiskursen, 

gjort det med utgångpunkt från och/eller i likhet med styrdokumentens intention. Vi har under 

en tidigare rubrik diskuterat betydelsen av att ämneslärare i idrott och hälsa är aktiva i 

mediedebatten. Kroppsrelationsdiskursen hade inte återfunnits i media om denna lärare 

respektive lärarstudent inte deltagit i den allmänna opinionen. Diskursen nämns tyvärr endast 

i förbifarten och som underordnad andra diskurser men det är ett exempel på hur lärare ändå 

försöker bidra till en mer rättvisande bild av ämnet.  

4.8 Slutsatser utifrån teoretiskt ramverk 

Syftet med studien är att undersöka hur kroppsövningsämnet framställs i storstadspress under 

perioden 1 juli 2015 - 30 juni 2016. 

Vi har i denna studie utgått från diskursteori kombinerat med dagordningsteorin i syfte att 

undersöka hur kroppsövningsämnet framställs i storstadspress. Dagordningsteorin har bidragit 

med utgångspunkten att de attribut som förmedlats av media påverkar allmänhetens 

prioriteringar av attribut. I användningen av diskusteori har vi varit intresserade av det tal som 

omgärdar kroppsövningsämnet. Utgångspunkten är att de diskurser som framträtt, strukturerat 

allmänhetens sociala verklighet, det vill säga den syn och uppfattning allmänheten har om 

ämnet. Det implicita syftet med studien är att redogöra för de synsätt på kroppsövningsämnet 

som diskurserna vittnar om under den aktuella perioden, hösten 2015 och våren 2016. 

Synsätten karaktäriseras av de för tiden “etablerade kunskaperna”, alltså de föreställningar 

som framställts som förgivettagna under perioden. Med utgångspunkt från studiens syfte och 

teoretiska ramverk har vi dragit följande slutsatser.  
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Svensk storstadspress framställer elevers rörelse och aktivitet som kroppsövningsämnets 

viktigaste uppdrag. Kroppsövningsämnet framställs inte som ett kunskapsämne och ämnets 

aktiviteter antas bestå av idrotter och/eller andra tävlingsbetingade aktiviteter. 

Storstadspressen tillskriver kroppsövningsämnet en kultur där en maskulin norm är rådande. 

De tävlingsbetingade aktiviteterna anses upprätthålla och reproducera denna kultur. Kulturen 

anses skapa en grogrund för diskriminering av normavvikande beteenden. Den aktivitet som 

kroppsövningsämnet bör bestå av, antas bland annat syfta till att stärka samhället. Detta 

genom en patogen syn på hälsa. Det finns en diskrepans mellan storstadspressens 

framställningar om kroppsövningsämnet och styrdokumentens syfte. Enligt studiens 

teoretiska ramverk påverkas och struktureras allmänhetens syn på ämnet av storstadspressens 

framställningar. Det finns därmed en potentiell möjlighet att allmänhetens föreställningar 

liknar storstadspressens framställningar. 

4.9 Metoddiskussion 

Studiens insamling, urval och analysförfarande skedde i fem kategoriseringssteg med 

utgångspunkt från ett analysschema. Analysschemat med de fem kategoriseringsstegen 

utformades med utgångspunkt från studiens syfte, frågeställningar och teoretiska 

utgångspunkter. Se Bilaga 4. Analysschemats utformning, vad gäller till exempel 

kategoriseringsstegens ordning och de frågor som ställdes till texterna, har reviderats och 

omarbetats under studiens gång. Anledningen till detta var att vi ville säkerställa ett 

förfarande som tydligt utgick från studiens teoretiska ramverk, syfte och frågeställningar. Vi 

ville dessutom på ett så tydligt sätt som möjligt redovisa detta tillvägagångssätt. 

Analysschemat kan sägas ha kommit till både genom en process under arbetets gång och 

genom en tydlig planering innan genomförandet, denna kombination har enligt oss lett till ett 

vi besvarat studiens syfte. 

I studien analyserades 63 artiklar vilket är ett stort antal för att vara en kvalitativ studie. Det 

stora antalet artiklar som behandlades i både urvals- och analysprocessen har lett till att 

artiklarnas kontext bejakats kvantitativt. Kontexterna som kroppsövningsämnet framställdes i 

behandlades på ett brett men ytligt sätt på bekostnad av ett mer smalt men djupt sätt. Vi 

refererar här främst till frågeställning 3 och till kategoriseringssteg 5 (Bilaga 4). 
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Vi har i denna studie kunnat identifiera vilka diskurser som framställts och vilka typer av 

skribenter som framställer respektive diskurs. Vi har däremot inte kunnat uttala oss om varför 

dessa diskurser framställs eller om de enskilda skribenternas sociala bakgrunder och kontexter 

påverkat kroppsövningsämnets framställning. 

Studiens teoretiska ramverk har haft stor påverkan på studiens metod och förfarande vilket är 

en förutsättning i diskursanalytiska studier. Det kan dock diskuteras hur teorierna använts. De 

ämnesdiskurser som identifierats av Quennerstedt har fungerat som teoretisk utgångspunkt då 

dessa satts i relation till de mediediskurser som framträtt i denna studie. Detta har fördjupat 

kunskaperna om vad som skiljer kroppsövningsämnets framställningar i media mot 

kroppsövningsämnets framställningar i till exempel styrdokument och lokala kursplaner. 

Kritiken mot användningen av ämnesdiskurserna identifierade av Quennerstedt kan vara att 

det finns risk för att ämnesdiskurserna i för hög grad präglat våra förutfattade meningar och 

därmed identifieringen av mediediskurser. Vi anser att studiens analysverktyg är tydligt 

utformade och att detta undvikits men risken är ändå ofrånkomlig. 

Dagordningsteorin har använts för att identifiera kroppsövningsämnets framställda attribut 

men även som teoretisk utgångspunkt. Den teoretiska utgångspunkten är att mediers 

framställningar av kroppsövningsämnet påverkar allmänhetens uppfattningar av det samma. 

(McCombs 2006, s. 97) Den potentiella kritiken mot vår användning av Dagordningsteorin 

antar vi vara av samma art som den Millington och Wilson (2010a s. 31ff) lyfter. Studier av 

endast mediers framställningar kan och bör inte uttala sig om allmänhetens uppfattningar 

eftersom det saknas en förståelse för publikens tolkningsprocess. Vi vill därför förtydliga att 

vi de mediala framställningarna har potentiell hög påverkan på allmänhetens uppfattningar, 

däremot uttalar vi oss inte om hur de mediala framställningarna mottas och tolkas. 

I vår metod nämner vi hur vi till skillnad från Foucault (2010) valt att betrakta diskurser som 

talet om en viss praktik i storstadspress. I och med att vi inte undersöker ”talet inom en hel 

praktik” har vi begränsade möjligheter att uttala oss om vår samtids syn på 

kroppsövningsämnet. Detta har dock aldrig varit vår avsikt. Syftet har istället varit att 

exemplifiera samtidens syn på kroppsövningsämnet genom de diskurser som framställs i 

storstadspress. Diskursanalytiska studier är komplicerade och utmanande att genomföra, 

vilket därför ofta kräver erfarenhet. Innan vi avslutar uppsatsen med förslag på fortsatt 

forskning bör det därför tilläggas att vi är färska på området och att detta är den första 

diskursanalytiska studie vi genomfört. 
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4.10 Fortsatt forskning 

Det genomgående temat för forskningen kring media och kroppsövningsämnet, är att den till 

största delen studerat mediers framställningar och inte tolkningsprocessen, det vill säga hur 

publiken tolkar och påverkas av media (Millington och Wilson 2010 s. 31ff). Fortsatt 

forskning på området skulle därför kunna syfta till fördjupad förståelse för de diskurser som 

framträder i tolkningsprocesserna. Denna forskning skulle kunna genomföras utifrån flera 

metoder där dels medietexter analyseras men också publiken intervjuas. 

Andra forsningsuppslag skulle kunna syfta till att undersöka hur lärare upplever mediers 

påverkan på lärargärningen. Genom förslagsvis intervjuer skulle studien kunna identifiera hur 

lärare anser att media påverkar dem i undervisningens upplägg. Denna studie har fokuserat på 

en kort period och på ett avgränsat geografiskt område. Den studie vi genomfört skulle därför 

kunna genomföras under en längre tidsperiod och/eller med tidningspress från hela landet. 

Andra intressanta uppslag skulle kunna vara att jämföra den svenska tidningspressens 

framställningar med internationella motsvarigheter. Givetvis skulle andra medier också vara 

intressanta att studera under liknande former. Det skulle exempelvis vara intressant att 

jämföra våra resultat med framställningar i Tv-medier under samma period.  

Med en mer kvantitativ ansats skulle dagordningsteorin kunna testas. Detta skulle förslagsvis 

kunna ske genom ett slumpmässigt urval av enkätrespondenter kombinerat med en 

omfattande analys av kroppsövningsämnets attribut i svensk media. Slutligen skulle enkäterna 

och analyserna av media kunna kombineras med intervjuer. Dessa intervjuer kan ge upphov 

till mer djupgående förståelse för hur mediedagordningen översätts till prioriteringar hos 

allmänheten. Att sätta resultaten från tidigare medieforskning i relation till dessa kvalitativa 

och kvantitativa resultat skulle fylla en kunskapslucka i forskningen. 
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Bilaga 1 – Litteratursökning 

Syftet med studien är att undersöka hur kroppsövningsämnet framställs i storstadspress 

under perioden 1 juli 2015 - 30 juni 2016. 

1. Vilka och vilken typ av formuleringar framställs i samband med kroppsövningsämnet 

i storstadspress hösten 2015 och våren 2016? 

2. Vilka diskurser framträder ur dessa formuleringar och vilka kopplingar finns till 

tidigare identifierade ämnesdiskurser? 

3. Vilka kopplingar kan identifieras mellan studiens framställda diskurser och 

analyserade texter, med avseende till skribentens yrke, citerade/refererade personer, 

typ av artikel och kroppsövningsämnets benämning? 

Vilka sökord har du använt? 

”idrott och hälsa” + media, ”idrott och hälsa” + skola + media, ”idrott och hälsa” + 

massmedia, ”idrott och hälsa” + skola + massmedia, ”idrott och hälsa” + storstadspress, 

”idrott och hälsa” + skola + storstadspress, ”idrott och hälsa” + tidningspress, ”idrott och 

hälsa” + skola + tidningspress, Idrott + media, Idrott + massmedia, Idrott + storstadspress, 

Idrott + tidningspress, Idrott + skola + media, Idrott + skola + massmedia, Idrott + skola + 

storstadspress, Idrott + skola + tidningspress, Gymnastik + skola + media, Gymnastik + 

skola + storstadspress, Gymnastik + skola + tidningspress, ”fysisk fostran” + skola + media, 

”fysisk fostran” + skola + massmedia, ”fysisk fostran” + skola + storstadspress, ”fysisk 

fostran” + skola + tidningspress, kroppsövning + skola + media, kroppsövning + skola + 

massmedia, kroppsövning + skola + storstadspress, kroppsövning + skola + tidningspress, 

”physical education” + media, ”physical education” + “mass media”, ”physical education” + 

press, ”physical education” + ”public opinion”, ”physical education” + ”media coverage”, 

”physical education” + school + media, ”physical education” + school + “mass media”, 

”physical education” + school + press, ”physical education” + school + ”public opinion”, 

”physical education” + school + ”media coverage” 

 



64 

 

Var har du sökt? 

Discovery, EBSCO, DiVA, Google Scholar 

Sökningar som gav relevant resultat 

Discovery: ”idrott och hälsa” + media, ”physical education” + media, ”physical education” 

+ ”public opinion”, ”physical education” + school + ”public opinion” 

DiVA: ”idrott och hälsa” + media, ”physical education” + media 

EBSCO: ”physical education” + ”public opinion” 

Kommentarer 

Det var svårt att hitta bra material om vårt ämne. De sökningar vi gjorde resulterade i att 

några få artiklar återkom vid varje sökning på samtliga databaser. Vi fann de vi sökte till 

största del genom att läsa litteraturlistor i först de artiklar vi fann via sökningarna och 

därefter genom att läsa de artiklarnas litteraturlistor osv. 
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Bilaga 2 - Förteckning av sökord använda i Mediearkivet - Retriever 

Research 

”idrott och hälsa” 

”idrott och hälsa” + skola* 

”idrott och hälsa” + undervisning* 

”idrott och hälsa” + skolämne* 

”idrott och hälsa” + lektion* 

Idrott + skola* 

Skolidrott* 

Idrott + undervisning* 

Idrottsundervisning* 

Idrott + skolämne* 

Idrottsämne* 

Idrott + lektion* 

Idrottslektion* 

Gympa + skola* 

Skolgympa* 

Gympa + undervisning* 

Gympaundervisning* 

Gympa + skolämne* 

Gympaämne* 

Gympa + lektion* 
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Gympalektion* 

Gymnastik + skola 

Skolgymnastik* 

Gymnastik + undervisning* 

Gymnastikundervisning* 

Gymnastik + skolämne* 

Gymnastikämne* 

Gymnastik + lektion* 

Gymnastiklektion* 

”fysisk aktivitet” + skola* 

”fysisk aktivitet” + undervisning* 

”fysisk aktivitet” + skolämne* 

”fysisk aktivitet” + lektion* 

”fysisk fostran” + skola* 

”fysisk fostran” + undervisning* 

”fysisk fostran” + skolämne* 

”fysisk fostran” + lektion* 

kroppsövning + skola* 

kroppsövning + undervisning* 

kroppsövning + skolämne* 

kroppsövning + lektion*  
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Bilaga 3 - Förteckning av de tidningar som ingår i urvalet storstadspress 

Aftonbladet 

Aftonbladet – Bil 

Aftonbladet - Det goda livet 

Aftonbladet - Hannah & Amanda 

Aftonbladet – Historia 

Aftonbladet - Härligt Hemma! 

Aftonbladet - Klick! 

Aftonbladet - 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 
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Expressen – Extra 

Expressen - Leva & Bo 

Expressen - Mitt kök 

Expressen – Specialbilagor 

Expressen – Söndag 

Expressen – TV 

Expressen - TV14 

GT Göteborgs-Posten 

Kvällsposten 

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 
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Stockholm City 

Svenska Dagbladet 

Sydsvenskan 
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Bilaga 4 – Analysverktyg och förfarande 

Steg 1 – Att identifiera ”objektet”/”praktiken” 

“Frågor till texten” 

 Framställs kroppsövningsämnet i texten och i så fall hur? 

 Tillskrivs kroppsövningsämnet något eller flera attribut och i så fall hur? 

Vid osäkerhet: låt texten gå vidare till nästa steg. 

Steg 2 – Att identifiera ”objektets attribut” 

“Frågor till texten” 

 Vilken roll/ vilket yrke har skribenten? 

 Framför skribenten någon annans åsikter och/eller konstateranden? Vilken roll/ vilket 

yrke har i så fall denna person? 

 Vilken är artikeltypen? 

 Vilken/Vilka benämningar på kroppsövningsämnet används? Är det skribenten 

och/eller en annan person som refereras eller citeras som använder benämningen?  

 Vilka attribut framställs i samband med objektet? 

 Är attributen formuleringar 

- om hur ämnet är utformat? 

- om hur ämnet borde vara utformat? 

- om varför ämnet existerar? 

- om något övrigt? 

Steg 3 – Att identifiera ”praktikens” diskurser i storstadspress 

“Frågor till attributen” 

 Vilket tal och återkommande teman kan utläsas ur identifierade attribut? 
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 Vilket tal kan utläsas när återkommande temata sätts i relation till varandra? 

 Hur kan det tal som identifierats, formuleras till diskurser med utgångspunkt från 

attributen samt tillbakablick på språkliga formuleringar i texterna? 

 Hur kan identifierade diskurser namnges? 

Steg 4 – Att sätta identifierade mediediskurser i relation till Q:s ämnesdiskurser? 

“Frågor till mediediskurser” 

 Vilka kopplingar återfinns i Q:s ämnesdiskurser? 

 I vilka avseenden liknar de varandra och i vilka avseenden skiljer de sig från 

varandra? 

Steg 5 – Att identifiera kopplingar mellan medie- och/eller ämnesdiskurser, ämnets 

benämning, artikeltyp och/eller skribentens roll? 

“Frågor till mediediskurser” 

 Dominerar en viss ämnesbenämning, typ av text, typ av skribent och/eller typ av 

refererad/citerad person en viss diskurs? 
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Bilaga 5 – Artiklar sorterade efter kod 

Kod Källförteckning 

01 Lunds universitet & Skånes universitetssjukhus (2015). Unik forskning ska 

 förebygga benskörhet. Dagens Nyheter, 2015-07-02, s. 6 

02 Dahlberg, A. (2015). Skolan är inte ett kuddrum. Expressen, 2015-07-25, 

Ledare: s. 2 

03 Bettenhausen, B. (2015). Hon ger massage åt hemlösa kvinnor. Göteborgs-

Posten, 2015-08-06, Familj: s. 23 

04 Andersen, I. (2015). Drunknings-tragedierna. Expressen, 2015-08-10, s. 8-9  

05 Lagervall, R. (2015). Budord om badhusen. Ideologier hotar barnens lärande i 

bassängen. Sydsvenskan, 2015-08-11, Kultur: s. 17 

06 Johansson, A. (2015). Baden ska bli tryggare. Göteborgs-Posten, 2015-08-14, 

Nyheter: s. 6-7 

07 Madon, S. (2015). Flickor ska ha skolplikt, inte kvinnobad. Kvällsposten, 2015-

08-15, Ledare: s. 2 

08 Björk, E. (2015). ”Bedöm varje barn utifrån sig självt”. Göteborgs-Posten, 

2015-08-20, Nyheter: 7-8 

09 Brevinge, N. (2015) Kommuner satsar på gratis simskola. Dagens Nyheter, 

2015-08-23, Nyheter: s. 10 

10 Perfect promotion (2015). Räddaren i vardagen. Svenska Dagbladet, 2015-08-29 

& - 2015-10-10, s. 52-53 

11 Eriksson, J. (2015a & 2015b). Lärare vågar inte röra vid eleverna & Sexoro 

påverkar idrotten. Sydsvenskan, 2015-09-01 & City Malmö, 2015-09-01, 

Nyheter: s. 5 & Nyheter: s. 2 
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12 Viktorsson, J. (2015a & 2015b). Hur tänker du kring fysisk beröring?. 

Sydsvenskan, 2015-09-01 & City Malmö, 2015-09-01, Nyheter: s. 5 & Nyheter: 

s. 2 

13 Olsson Olsén, S. (2015a). Idrottslärare undviker beröring. Aftonbladet, 2015-09-

03, Wendela, s. 30 

14 Rehnquist, P. (2015). Furulund klockan 10.59. Sydsvenskan, 2015-09-09, 

Kävlinge, Lomma, Staffanstorp: s. 9  

15 Wegerup, J. (2015). Feta barn är ett större problem än de magra. Aftonbladet, 

2015-09-12, s. 52 

16 Jones, E. (2015). Idrott och kultur lär eleverna svenska. Dagens Nyheter, 2015-

09-14, s. 12 

17 Olsson Olsén, S. (2015b) Idrott i skolan botar inte övervikt, Aftonbladet, 2015-

09-15, Inkorgen: s. 7 

18 Wendelin, K. (2015). "Allt vi gjorde på gympan handlade om att vara bäst". 

Aftonbladet Wellness, 2015-09-16, s. 6 

19 Willung, A. (2015). Tre nya friskolor - men det blir start med förhinder. 

Göteborgs-Posten, 2015-10-09, Nyheter: s. 11 

20 Jansson, U. (2015). Dagens elever måste släppa mobilen och börja röra sig. 

Aftonbladet, 2015-10-23, Debatt: s. 6 

21 Olsson, C. (2015). Så kan skolor med liten ansträngning stoppa mobbning i 

omklädningsrum. Sydsvenskan, 2015-10-24, s. 15 

22 Heindorff, U. (2015). Mer idrott i skolan. Sydsvenskan, 2015-11-03, Opinion: s. 

4 

23 Lamotte, J. (2015). Tjejer ska inte tvingas skolka från skolgympan. Göteborgs-

Posten, 2015-11-08, Teknik och trender: s. 40 

24 Ellborg, H. (2015). Nya locktoner på skolan. Sydsvenskan, 2015-11-11, s. 8 
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25 Fredriksson, E. (2015). Olsson tänker bryta trenden. Aftonbladet, 2015-11-11, 

Riksserien: s. 10 

26 Olsson Olsén, S. (2015c). Lärare måste stoppa mobbning. Aftonbladet, 2015-11-

11, Inkorgen: s. 7 

27 Gunne, P. (2015). Idrott kan motverka kriminalitet. Metro Göteborg, 2015-12-

09, s. 23 

28 Sjögren, H. (2015a & 2015b). Mirjana vill må toppen - trots sitt handikapp & 

Blinda Mirjana, 22, siktar mot toppen. Kvällsposten, 2015-12-14 & Expressen 

2015-12-14, s. 17 & s. 12 

29 Leijnse, E. (2015). Tränad puls höjer matten. Sydsvenskan, 2015-12-15, 

Nyheter: 6-7 

30 Wikström, E. (2015). Annika fångar språkkänslan. Göteborgs-Posten, 2015-12-

17, Familj: s. 30-31 

31 Wolodarski, P. (2015). Sms. Dagens Nyheter, 2015-12-30, Skriv i DN: s. 21 

32 Backman, M. (2016). Träna- och ladda hjärnan. Göteborgs-Posten, 2016-01-10, 

Söndag:, s. 20-21 

33 Flinck, J. (2016). Jag har svårt att förstå att man tackar nej till landslaget. 

Aftonbladet, 2016-01-25, Sport: s. 10-11 

34 Brissman, J. (2016). Porta mobilerna från skolans omklädningsrum. Metro 

Skåne, 2016-01-26, Metro.se debatt: s. 18 

35 Gustafsson, A. (2016). "Pojkarna" vill lite för mycket. Sydsvenskan, 2016-02-

19, Kultur, film & TV: s. 9 

36 Haavisto, A. (2016). Bröd & sötsaker satte sig runt magen. Expressen, 2016-02-

28, Må bra: s. 28-30 

37 TT (2016). Skolor öppna för aktiva tv-spel. Sydsvenskan, 2016-02-28, Nyheter: 

s. 7 
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38 Rehnquist, P. (2016). Kalle gör gympan kul. Sydsvenskan, 2016-03-02, s. 13 

39 Isacsson, E. (2016a & 2016b). ”Svett-Kalle” blir gympalärare & Träningsgurun 

blir gympalärare. Göteborgs-Posten, 2016-03-05 & Sydsvenskan, 2016-03-08, 

Kultur Nöje: s. 53 & TV & Radio: s. 26 

40 Croneman, J. (2016). Johan Croneman: SVT:s serie "Gympaläraren" är sorglig, i 

ordets riktiga bemärkelse. Dagens Nyheter, 2016-03-08, Tisdag: s. 2 

41 Israelsson, M. (2016). "Min skolgympa var meningslös". Aftonbladet, 2016-03-

13, s. 10-11 

42 Bergqvist, M. (2016a & 2016b). Han ger SVT en ny fullträff. Expressen, 2016-

03-13 & Kvällsposten, 2016-03-13, s. 50-51 & s. 54 

43 Gunne, P. (2016). Hetast på Metro.se debatt. Metro Skåne, 2016-03-16, 

Metro.se debatt: s. 18 

44 Fjellborg, K. (2016). Kalle som lärare - rena drömmen. Aftonbladet, 2016-03-

16, TV: s. 34 

45 Olsson Olsén, S. (2016). Vi 5. Aftonbladet, 2016-03-19, s. 48 

46 Brodrej, G. (2016). Denna sal ett liv. Expressen, 2016-03-21, Kultur: s. 7 

47 Ismail, B. (2016). Skatta inte bort fredagsmyset. Göteborgs-Posten, 2016-03-23, 

Ledare: s. 2 

48 Dahlström, S.(2016). Ta ingen skit. GT, 2016-04-09, s. 6 

49 Holmqvist, A. (2016a). Botkyrkas recept för nyanlända: Bussa eleverna från 

Alby till "svenskskolan" i Villaområdet. Aftonbladet, 2016-04-11, s. 10-12 

50 Holmqvist, A. (2016b). Jättebra om Vellinge blir mer som Sverige i övrigt. 

Aftonbladet, 2016-04-13, s. 16 

51 Kihlström, S. (2016). Antalet drunknade barn ska ned till noll. Dagens Nyheter, 

2016-04-16, Nyheter s. 16 
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52 Fjellman, E. (2016). Idrottsstipendiaten som hatade skolgymnastiken. 

Sydsvenskan, 2016-04-17, Sektion: Kävlinge Lomma Staffanstorp s. 5 

53 Sköld, S. (2016). Därför funkar ”Gympaläraren”. Aftonbladet, 2016-04-20, 

Sektion: Tv s. 34 

54 Krönlein, C. (2016b). Pulspass ska ge bättre studieresultat. Göteborgs-Posten, 

2016-05-01, Sektion: Söndag s. 24-25 

55 Krönlein, C. (2016a). Idrott som lek i skolan. Göteborgs-Posten, 2016-05-04, 

Ettan s. 1 

56 Mattsson, T. (2016). Hör på Frans, även i skolan. Expressen, 2016-05-14, 

Ledare s. 2 

57 Landelius, M. (2016). Hudfärgen skymmer vem hon verkligen är. Sydsvenskan, 

2016-05-16, Sektion: Inpå Livet s. 10-11 

58 Selåker Hangasmaa, K. (2016). Mirjana bestiger berg - utan att kunna se. 

Kvällsposten, 2016-05-21, s. 14-15 

59 Hultén, E.L. (2016). Skolidrott med mindre tävling och mer lek. Göteborgs-

Posten, 2016-05-24, Sektion: Kultur Nöje s. 28-29 

60 Gunne, G. (2016). Inför skolidrott varje dag. Metro Göteborg, 2016-05-25, 

Insändare s. 27 

61 Strömberg, L.O. (2016). Drunknings-varningen. Kvällsposten, 2016-06-08, s. 8-

9 

62 Boström, J. (2016a). I sin sanna form. Aftonbladet Wellness, 2016-06-15, s. 16-

23 

63 Boström, J. (2016b). Löpning till närmsta kafé är också löpning. Aftonbladet, 

2016-06-15, s. 6 
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Bilaga 6 – Identifierade attribut 

Kod Attribut Textkod 

A1. Formuleringar kring varför Idrott och hälsa   

 existerar. 

A1.1 Fysisk aktivitet förebygger fysiska- och psykiska  01, 15, 22, 39, 40, 53, 59 

sjukdomar. 

A1.2 Fysiskt aktiva medborgare bidrar till ett starkare  01, 15, 20, 22, 27, 59 

samhälle. 

A1.3 Ämnet leder till minskade olyckor. 04, 06, 08, 09, 11, 13, 51, 61 

A1.4 I ämnet lär sig elever att hantera fysisk beröring. 12 

A1.5 Fysisk aktivitet stimulerar kognitivt lärande, det 16, 20, 29, 30, 32, 49, 50, 54, 

gynnar andra skolämnen. 59, 60 

A1.6 Ämnet leder till kroppskännedom. 29 

A2. Formuleringar kring hur undervisningen i 

Idrott och hälsa är utformad. 

A2.1 Ämnet innehåller rörelse och fysisk aktivitet. 01, 02, 03, 11, 14, 16, 18,

  19, 20, 22, 28, 29, 30, 32, 

  33, 36, 37, 38, 39, 40, 41,

  42, 44, 46, 47, 48, 52, 58, 

  59, 60, 62, 63 

A2.2 Ämnet innehåller olika idrotter. 03, 11, 13, 18, 19, 24, 25, 27, 

  28, 29, 31, 33, 36, 37, 39, 48, 

  52, 58, 59, 60 

A2.3 Ämnet innehåller undervisning i ledarskap. 19 

A2.4 Ämnet innehåller tävling och rangordning. 03, 18, 25, 31, 36, 40, 46, 48, 

  52, 53, 55, 59, 62 
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A2.5 Mobbning och utanförskap förekommer under 11, 18, 21, 23, 26, 28, 34, 35,

 och i anslutning till lektionerna. 40, 42, 44, 46, 52, 53, 57, 58, 

  59, 62, 63 

A2.6   Elever får kunskaper om hälsosamma kostvanor. 10, 45 

A2.7   Ämnet är inte ett kunskapsämne. 02 

A3.  Formuleringar kring hur undervisningen i 

Idrott och hälsa bör ser ut.   

A3.1 Ämnet bör behandla alla sekulärt lika. 05, 07 

A3.2 Ämnet bör utformas så alla känner sig 05, 11, 17, 21, 23, 26, 28, 34,

 trygga/inkluderas. 39, 40, 42, 44, 46, 47, 48, 52, 

  53, 56, 58, 59 

A3.3   Ämnet bör fokusera på hälsa och välbefinnande. 18, 33, 37, 46, 59, 63 

A3.4   Undervisningen bör vara glädjefylld. 18, 24, 41, 42, 43, 44, 52, 55, 

  59 
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Bilaga 7 – Identifierade diskurser 

Kod Diskurs Attributkod 

D1. Rörelse- och aktivitetsdiskursen A2.1 

D1.1 Sport- och tävlingsdiskursen A2.2, A2.3, A2.4 

D1.2 Välfärdsdiskursen A1.1, A1.2 

D1.3 Skolresultatsdiskursen A1.5, A2.7 

D1.4 Kroppsrelationsdiskursen A1.4, A1.6 

D1.5 Rörelseglädjediskursen A3.4 

D2. Exkluderingsdiskursen A2.5, A3.1, A3.2 

D3. Hälsodiskursen A2.6, A3.3,      

D4. Säkerhetsdiskursen A1.3 
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Bilaga 8 – Attribut och diskurser fördelade per artikelkod 

Artikelkod Attribut Diskurser 

01 A1.1, A1.2, A2.1 D1, D1.2 

02 A2.1, A2.7 D1, D1.3 

03 A2.1, A2.2, A2.4 D1, D1.1 

04 A1.3 D4 

05 A3.1, A3.2 D2 

06 A1.3 D4 

07 A3.1 D2 

08 A1.3 D4 

09 A1.3 D4 

10 A2.6 D3 

11 A1.3, A2.1, A2.2, A2.5, A3.2 D1, D1.1, D2, D4 

12 A1.4 D1, D1.4 

13 A1.3, A2.2 D1, D1.1, D4 

14 A2.1 D1 

15 A1.1, A1.2 D1, D1.2 

16 A1.5, A2.1 D1, D1.3 

17 A3.2 D2 

18 A2.1, A2.2, A2.4, A2.5, A3.3, A3.4 D1, D1.1, D1.5, D2, D3 

19  A2.1, A2.2, A2.3 D1, D1.1 
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20 A1.2, A1.5, A2.1 D1, D1.2, D1.3 

21 A2.5, A3.2 D2 

22 A1.1, A1.2, A2.1 D1, D1.2 

23 A2.5, A3.2 D2 

24 A2.2 D1, D1.1 

25 A2.2, A2.4 D1, D1.1 

26 A2.5, A3.2 D2 

27 A1.2, A2.2 D1, D1.1, D1.2 

28 A2.1, A2.2, A2.5, A3.2 D1, D1.1, D2 

29 A1.5, A1.6, A2.1, A2.2 D1, D1.1, D1.3, D1.4 

30 A1.5, A2.1 D1, D1.3 

31 A2.2, A2.4 D1, D1.1 

32 A1.5, A2.1 D1, D1.3 

33 A2.1, A2.2, A3.3 D1, D1.1, D3 

34 A2.5, A3.2, A3.4 D1, D1.5, D2 

35 A2.5 D2 

36 A2.1, A2.2, A2.4 D1, D1.1 

37 A2.1, A2.2, A3.3 D1, D1.1, D3 

38 A2.1 D1 

39 A1.1, A2.1, A2.2, A3.2 D1, D1.1, D1.2, D2 

40 A1.1, A2.1, A2.4, A2.5, A3.2 D1, D1.1, D1.2, D2 
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41 A2.1, A3.4 D1, D1.5 

42 A2.1, A2.5, A3.2, A3.4 D1, D1.5, D2 

43 A3.4 D1, D1.5 

44 A2.1, A2.5, A3.2, A3.4 D1, D1.5, D2 

45 A2.6 D3 

46 A2.1, A2.4, A2.5, A3.2, A3.3 D1, D1.1, D2, D3 

47 A2.1, A3.2 D1, D2 

48 A2.1, A.2.2, A2.4, A3.2 D1, D1.1, D2 

49 A1.5 D1, D1.3 

50 A1.5 D1, D1.3 

51 A1.3 D4 

52 A2.1, A2.2, A2.4, A2.5, A3.2, A3.4 D1, D1.1, D1.5, D2 

53 A1.1, A2.4, A2.5, A3.2 D1, D1.1, D1.2, D2 

54 A1.5 D1, D1.3 

55 A2.4, A3.4 D1, D1.1, D1.5 

56 A3.2 D2 

57 A2.5 D2 

58 A2.1, A2.2, A2.5, A3.2 D1, D1.1, D2 

59 A1.1, A1.2, A1.5, A.2.1, A2.2, A2.4 D1, D1.1, D1.2, D1.3, D1

 A2.5, A3.2, A3.3, A3.4 D2, D3 

60 A1.5, A2.1, A2.2 D1, D1.1, D1.3 

61 A1.3 D4 
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62 A2.1, A2.4, A2.5 D1, D1.1, D2 

63 A2.1, A2.5, A3.3 D1, D2, D3 
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Bilaga 9 – Antal artiklar per parameter i frågeställning 3 

Skribent  Citerade/Refererade personer 

Journalist 50 Inget citat  37 

Allmänhet 9 Lärare och rektorer 6 

Psykolog 1 Allmänhet  4 

Forskare 1 Kända personer  4 

Lärare I & H 1 Forskare  4 

Politiker 1 Idrottsrörelsen  4 

  Lärare I & H  3 

  Sjukgymnast  1 

Typer av artiklar  Benämningar på skolämnet 

Nyhet 17 Idrott 46 

Ledare/Krönika 13 Gympa 14 

Reportage 10 Idrott och hälsa 10 

Insändare 9 Gymnastik 8  

Notis 5 

Recension 4 

Debattinlägg 2 

Annons 2 

Bildtext 1 

 


