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Sammanfattning 

 

Denna undersökning behandlar skolämnet Idrott och hälsa i motioner genom en diskursanalys, 

för att undersöka mönster i hur politiker skriver om och behandlar skolämnet. Syftet är att 

undersöka vilka diskurser i skolämnet Idrott och hälsa som konstitueras i motioner från Sveriges 

riksdag. Våra frågeställningar är: “Vilka diskurser kan identifieras i motioner från Sveriges 

riksdag som behandlar skolämnet Idrott och hälsa?” samt “Vilka synsätt på skolämnet Idrott och 

hälsa kommer till uttryck i diskurserna?”. För att svara på dessa frågor har vi gjort en 

diskursanalys. Vårt material är begränsat till en tidsperiod på de senaste fyra åren för att få en 

aktuell bild av hur Idrott och hälsa omskrivs. Arbetet är uppdelat i två delar, den ena behandlar 

hur det fysiologiska perspektivet konstitueras i Idrott och hälsa och den andra behandlar hur 

samhällsperspektivet konstitueras i Idrott och hälsa. De diskurser vi sett formas inom det 

fysiologiska perspektivet är: patogen, fetma/övervikt samt sjukdom. Beträffande 

samhällsperspektivet har vi identifierat diskurserna: teknik, klass, betyg samt ökad tid. 

Slutsatserna vi kan dra av vår undersökning är att det finns tydliga mönster och därmed diskurser 

som ligger till grund för hur politiker skriver om Idrott och hälsa.  
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1. Inledning 

 

Vi har skrivit denna uppsats utifrån att vi båda är blivande idrottslärare med inriktning 

högstadiet/gymnasiet. Under vår utbildning vaknade intresset för att studera Idrott och hälsa ur 

ett politiskt perspektiv eftersom politiker har en stor makt i såväl beslutsfattande som i 

utformandet av debattklimatet kring olika ämnen. Den forskning vi tagit del av under vår 

idrottslärarutbildning antyder att Idrott och hälsa inte ses som ett bildningsämne av många i 

samhället. Det har utförts mycket forskning kring hur lärare och elever ser på Idrott och hälsa, 

men forskningen kring påverkande politikers antaganden om skolämnet är ingenting vi fått ta del 

av. Undantaget är självklart de färdiga åsikter som uttrycks i kurs- och läroplaner, men dessa 

säger egentligen inte så mycket om personliga antaganden, eller ger uttryck för svängningar i 

dagens aktuella debatt då kurs- och läroplaner är fasta sedan år 2011. Därför blev vi intresserade 

av att se vilken syn på Idrott och hälsa som konstitueras i riksdagsmotioner, eftersom det är 

politiker som fattar beslut angående läroplaner och kursplaner samt via sina motioner kan visa 

vilka antaganden som cirkulerar på den skolpolitiska agendan. Detta kan även påverka debatten i 

resten av samhället. Då vi har olika inriktningar på våra andra ämnen, så väcktes även ett intresse 

för att undersöka olika aspekter av innehållet i motionerna. Josefine har läst samhällskunskap 

och Louise har bland annat läst psykologi, vilket gör det möjligt att behandla materialet från två 

håll. Våra tidigare ämnen är relevanta därför att de påverkar hur vi ser på Idrott och hälsa som 

ämne men även för att förtydliga för läsaren vilka våra utgångspunkter i de olika aspekterna är. 
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2. Bakgrund 

 

För att få en förståelse till varför vi valt att undersöka riksdagsmotioner i en 

utbildningsvetenskaplig uppsats har vi som strävan att i vår bakgrund betrakta relationen mellan 

förslag i riksdagen och den realisering som sker i skolan.  

 

Vi har i vår bakgrund valt att dela upp denna i tre avsnitt: formuleringsarenan, transformerings- 

och medieringsarenan, samt realiseringsarenan. Dessa arenor är teoretiska begrepp som är 

utformade av Ulf P. Lundgren utifrån Urban Dahlöfs ramfaktorteori,1 formuleringsarenan kan 

sägas vara den arena där politiker samt en central skoladministration utformar mål och innehåll, 

främst genom läro- och kursplaner. Transformerings- och medieringsarenan kan tolkas vara den 

mediala arenan som idag påverkar mycket då politiker måste ta hänsyn till den mediala debatten 

i sina politiska beslut. Slutligen beskrivs realiseringsarenan som den arena där dessa mål och 

innehåll ska förverkligas, det vill säga skolan.2 Dessa arenor ger en inblick i ämnet utifrån olika 

perspektiv och bildar en grund som vi kan ta avstamp från i kommande delar. 

 

 

2.1 Ramfaktorteori 

 

Under tidigt 1900-tal skedde det stora förändringar kring synen på utbildning. Från att ha 

fokuserat på tidigare ideal och kunskaper blev utbildning nu en möjlighet till ny kunskap och nya 

värderingar. Utbildning skapade på många sätt samhällsnytta och ökad efterfrågan ekonomiskt i 

samhället, vilket ledde till att utbildning sågs som ett instrument till förändring. Med hjälp av 

utbildning skulle klyftorna i samhället minska, vilket ställde krav på en likvärdig utbildning. För 

att kunna skapa tydliga mål och ett likvärdigt innehåll förflyttades detta till en formuleringsarena, 

skiljt från realiseringsarenan där målen och innehållen ska realiseras.3  

 

 

                                                
1 Lindensjö och Lundgren. Utbildningsreformer och politisk styrning, 171-177 
2 Ibid, 171-177 
3 Lindensjö och Lundgren. Utbildningsreformer och politisk styrning, 171-172 
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2.1.1 Formuleringsarenan 

 

På denna arena dyker det hela tiden upp fler aktörer som vill vara med och påverka beslut. 

Forskare har börjat att ställa sig frågan om det är så att det börjar bli för många politiker på 

denna arena, för att kunna fatta vettiga beslut. I studier har det visat sig att dagordningen har 

blivit allt mer omfattande. Frågorna som tas upp har blivit allt viktigare och organisationer som 

vill ta upp sina frågor möter inte längre personer utan stora grupper som behandlar och 

handlägger respektive ärende.4 I dagens läge ökar hela tiden trycket på de politiska besluten, 

vilket i sin tur leder till att andra områden får ta mindre plats. Detta i sin tur leder till att 

avståndet mellan formuleringsarenan och realiseringsarenan kan ökas med tiden så att det blir 

ännu svårare att mötas än vad det är idag.5 

 

2.1.1.1 Riksdagen 

 

Det sitter 349 ledamöter i riksdagen, vilka fattar beslut om bland annat lagar och budget, sitter i 

utskott samt bildar regering.6 Riksdagen ska vara svenska folkets representanter politiskt. Det 

brukar diskuteras att riksdagen ska representera folket på två sätt, dels genom 

åsiktsrepresentation och dels genom social representation. Åsiktsrepresentationen innebär att 

ledamöterna ska representera folkets åsikter politiskt, och den sociala representationen innebär 

att ledamöterna ska spegla befolkningen i landet.7  

 

När ledamöterna i riksdagen väcker förslag kallas de motioner. Dessa skiljer sig från 

propositioner, som är förslag från regeringen. Motioner kan enbart väckas i anslutning till 

regeringens propositioner, så kallade följdmotioner, eller under den allmänna motionstiden. Den 

allmänna motionstiden varar från det att regeringen lagt sitt budgetförslag till den 20 september 

varje år. De flesta motioner avslås, men många ledamöter återkommer med sina motioner flera år 

i rad. När en motion lämnats in hänvisas den till ett passande utskott där förslagen bereds.8 Idag 

behandlas identiska motioner enbart en gång per mandatperiod, men ändå fortsätter ledamöterna 

ofta att skicka in identiska motioner som fått avslag, delvis för att profilera sig själv och sitt parti. 

                                                
4 Ibid, 173 
5 Ibid, 174 
6 Bäck och Larsson. Den svenska politiken - struktur, processer och resultat, 81-84 
7 Ibid, 79 
8 Riksdagen.se - Allmänna motionstiden  
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Det är inte alltid ledamöterna som författar motionerna utan det kan även vara organisationer 

eller liknande som författar dem för att sedan signeras av en ledamot.9 

 

Utbildningsutskottet är det utskott som hanterar skolfrågor och därmed det utskott som tar emot 

motioner som behandlar skolämnet Idrott och hälsa. De ledamöter som sitter i 

utbildningsutskottet får tid att läsa igenom alla motioner som de ska behandla, samt diskutera 

dessa med den egna partigruppen. Efter en diskussion inom utskottet skapas sedan ett förslag 

utifrån utskottets majoritet som presenteras i riksdagen. Detta förslag röstar sedan riksdagen 

om.10 

 

 

2.1.1.2 Kursplan - policydokument 

 

I kursplanen för Idrott och hälsa står det att: “Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är 

grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv 

under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter 

i och kunskaper om Idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället.”11 

Skolämnet Idrott och hälsa ska syfta till att ge eleverna så brett och stort utbildningsområde som 

möjligt där de får träna och utveckla sina kunskaper och färdigheter så väl inomhus som 

utomhus. Detta för att de senare i livet ska ha så goda förutsättningar som möjligt beträffande 

kunskapen om att behärska sin fysiska kapacitet och förmåga. Undervisningen ska även stärka 

deras förmåga att kunna planera och fatta egna självständiga beslut och dessutom ge eleverna 

möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga i både större och mindre grupper.12 

 

Den totala undervisningstiden i grundskolan uppgår till 6 665 timmar. Från och med den 1 juli 

2013 har man beslutat att ytterligare 120 timmar ska läggas till i grundskolan. Detta betyder att 

de elever som börjar skolan från och med hösten 2013 har rätt till 6785 timmar. Av alla dessa 

timmar har skolan rätt att själv välja vad 600 av timmarna ska bestå av. Av de 6785 timmar 

fördelas 500 timmar till skolämnet Idrott och hälsa.13 

                                                
9 Bäck och Larsson. Den svenska politiken - struktur, processer och resultat, 85 
10 Riksdagen.se - Utskotten bestämmer sig  
11 Lgr11. Kursplan - Idrott och hälsa 
12 Lgr11. Kursplan - Idrott och hälsa 
13 Lgr11. Timplan för grundskolan.  
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2.1.2 Transformerings- och medieringsarenan 

 

Under de senaste åren och i allt snabbare takt så ökar medias inflytande över samhället. Vi får 

allt mer information i snabbare takt om vad som händer ute i samhället. Att lätt kunna få tag på 

information och informationsströmmens snabba hastighet leder till att konkurrensen mellan de 

olika medierna ökar drastiskt. Att applicera detta på skolans värld visar att skolan under de 

senaste åren allt mer har blivit öppen, vilket leder till att det är lättare att få insyn i skolans värld. 

Olika typer av kvalitetssäkringar, såsom att genomföra utvärderingar och att sätta betyg, gör att 

kraven på skolorna ökar eftersom de måste redovisa både sina resultat och sina metoder. Därmed 

skapas en relation mellan formuleringsarenan och realiseringsarenan där media har en viktig del 

och påverkan i den transformering som sker när något förmedlas.14   

 

 

2.1.2.1 Media 

 

Barns alltmer stillasittande liv är något som ofta lyfts fram i det offentliga samtalet. Som en 

konsekvens av detta lyfts övervikt, fetma, sjukdomar och försämrad motorik fram i 

samhällsdebatten.15 För att barnen ska börja röra på sig mer lyfts oftast två olika lösningar fram: 

det ena är att satsa på föreningsidrotten, och det andra är att satsa på skolämnet Idrott och hälsa. 

När skolidrotten lyfts fram som en lösning argumenteras det för att i Idrott och hälsa finns den 

enda möjligheten att faktiskt nå alla barn, till skillnad från i föreningsidrotten. De barn som 

verkligen anses behöva röra på sig mer antas stå utanför föreningsidrotten och därmed 

argumenteras det för mer idrott inom ramen för skoldagen, för att alla ska kunna delta.16  

 

En svängning i den mediala debatten syns efter att resultatet av Bunkefloprojektet17 har 

presenterats.18 Från att debatten mest handlat om Idrott och hälsa för fetmaprevention har den 

                                                
14 Ibid, 175-176 
15 Mechbach och Lundvall. Idrottsdidaktik - konsten att undervisa idrott. I Idrottsdidaktiska utmaningar, Larsson 

och Meckbach (red.), 18 
16 Forssell. Alla skolelever borde röra på sig varje dag. Aftonbladet. 2013-10-04.  
17 Bunkefloprojektet är ett forskningsprojekt som har visat på ett samband mellan mer Idrott och hälsa i skolan och 

högre betyg. Se även tidigare forskning. 
18 Holmström. Idrott ger bättre skolresultat. Lärarnas nyheter. 2012-04-11.  
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förändrats till att handla om Idrott och hälsas påverkan på betyg och ökad behörighet till 

gymnasieskolan.19 

 

Transformerings- och medieringsarenan anses idag ha ett stort inflytande på såväl 

formuleringsarenan som realiseringsarenan.20 Lindensjö och Lundgren påpekar att politiker och 

beslutsfattare måste ta hänsyn till det mediala klimatet vid beslut, för att samhället ska stå bakom 

de beslut som fattas.21 Politiker och beslutsfattare tar även del av den mediala bild som 

framställs, vilket kan påverka det de väljer att lyfta eller ta upp i politiska diskussioner, debatter 

och förslag.22 

 

 

2.1.3 Realiseringsarenan 

 

Realisering är en process där planer, innehåll och reformer förverkligas. Framgången i detta 

förverkligande kan anses bero på graden av rationalitet i planeringen, om det är klart exakt vad 

som förväntas samt om eventuella effekter är i beaktande. Då skulle realiseringen kunna anses 

vara centralt styrd. Dock är det tveksamt om politiker och beslutsfattare kan skapa en sådan 

tydlighet, då de måste ta hänsyn till allt från attityder till tillfälligheter som kan påverka. Skolans 

lärare innehar en profession där de traditionellt har möjlighet att fatta egna beslut kring sin 

undervisning. Därför är det av vikt att lärarna uppfattar reformer från formuleringsarenan som 

relevanta och väsentliga för att de ska kunna genomföras.23 

 

Dessa arenor är relevanta för vår studie för att motivera vår utgångspunkt i formuleringsarenan. 

Det är främst relationen mellan formuleringsarenan och realiseringsarenan som är av vikt för vårt 

arbete eftersom formuleringsarenan är den vi undersöker eftersom vi är intresserade av utfallet i 

realiseringsarenan. Relationen mellan formuleringsarenan och realiseringsarenan kopplas senare 

samman i vårt diskussionskapitel, där även utfall diskuteras. 

 

 

                                                
19 Elm, Klas. Wikegård, Niklas. Tainton, Blossom. M.fl. (2007) Mer idrott i skolan mot ökad barnfetma. Dagens 

nyheter. 2007-07-18 & Kågström m.fl. Mer idrott i skolan ger bättre betyg. SvD. 2013-09-20.  
20 Lindensjö och Lundgren. Utbildningsreformer och politisk styrning, 175-176 
21 Ibid, 175-176 
22 Ibid, 175-176 
23 Ibid, 176-177 
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2.1.3.1 Historia 

 

Idrott och hälsa ses historiskt som ett kroppsövningsämne och över tid har detta ämne förändrats, 

både vad det gäller utbildningen men även yrkets professionsinriktning.24 Det var i början av 

1800-talet som man började fundera över kroppsövningsämnet25 och 1813 fick Per Henrik Ling i 

uppdrag av regeringen att inrätta Gymnastiska Centralinstitutet, även kallat GCI. Det var på 

denna anläggning som gymnastisk utbildning skulle bedrivas. Ling arbetade fram “ett system för 

kroppsövningar och ett rörelseförråd som vilade på studier i anatomi och på människors 

muskelarbete.”26  

 

Under den första perioden hade detta lärosäte enbart varit till för män, det var först 1864 som 

även kvinnor fick tillgång till utbildningen.27 Under denna tid när gymnastiken utvecklades som 

ett ämne så ansåg man att det var viktigt att både kunna och veta vad och hur man undervisade. 

Vid 1900-talets början så ansågs det “... viktigt att kunna förena praktisk färdighet och teoretisk 

kunskap. Den kroppsliga förmågan framhölls dock som den viktigaste - utan förmågan att själv 

behärska en rörelse kunde läraren inte rätt bedöma en elevs rörelseutförande”28 Det ansågs även 

oerhört viktigt att läraren kunde lära ut korrekt så att eleverna fick ut största möjliga kunskap 

från lektionstid. Vikten vid att kunna hålla form och fart var viktigt.29 

 

Från det att GCI bildades fram till 1966 var det bara där man kunde utbilda sig till 

gymnastiklärare. Först efter 1966 öppnades det upp möjligheter som gjorde att utbildningen även 

kunde genomföras vid Örebros högskola GIH-Ö. Göteborg och Umeå fick sina rättigheter att 

bedriva idrottslärarutbildning först 1993. 1995 beslutades det att alla universitet och högskolor 

som hade examineringsrätt för 4-9-lärarutbildning, fick möjlighet att starta och examinera lärare 

i skolämnet Idrott och hälsa. 2001 fanns det 12 stycken universitet och högskolor som hade en 

lärarutbildning där studenten kunde välja att ha en inriktning mot ämnet Idrott och hälsa.30 

 

                                                
24 Lundvall och Meckbach. Från gymnastikdirektör till lärare i idrott och hälsa. I Idrottsdidaktiska utmaningar, 

Larsson och Meckbach (red.), 250 
25 Ibid, 250 
26 Ibid, 251 
27 Ibid, 251 
28 Ibid, 250-251 
29 Ibid, 251 
30 Ibid, 251 
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2.1.3.2 Skillnader mellan Idrott och hälsa i skolan och fritidsidrott 

 

Inom Idrott och hälsa ägnar man sig åt olika idrotter, dock skiljer sig dessa från föreningsidrotten 

då de utspelar sig i helt olika kontexter, menar Ronholt.31 Även om vissa idrottskulturer lyfts 

fram inom ämnet Idrott och hälsa måste dessa alltid ses ur ett skolperspektiv och i en skolkultur. 

Ronholt anser att det inte går att jämföra skolidrotten och föreningsidrotten då de kontextuella 

olikheterna är så stora gällande sammanhang, möjligheter och villkor. Dessa sammanhang, 

möjligheter och villkor skapar olika praktikgemenskaper i skolidrotten gentemot 

föreningsidrotten. Eftersom det ändå finns stora likheter rent substantiellt kommer många barn 

från föreningsidrotten med en viss social praktik och gemenskap till skolidrotten där 

praktikgemenskapen ser annorlunda ut. Det finns många faktorer som skiljer sig, bland annat 

bygger skolidrotten på obligatoriskt deltagande, heterogena grupper med utvecklingsinriktade 

mål medan föreningsidrotten bygger på frivilligt deltagande, homogena grupper och mer 

produktinriktade mål.32  

 

Det är även stor skillnad mellan tränare och lärare, även om båda gör didaktiska överväganden. 

Ronholt lyfter fram skillnader som utbildning, kunskaper om den specifika disciplinen som 

utförs samt auktorisering som finns i form av kurs- och läroplan inom skolan som exempel. Den 

största skillnaden som Ronholt lyfter fram är dock att tränaren inom föreningsidrotten främst ska 

träna sina deltagare inför tävling, till skillnad från läraren i Idrott och hälsa som ska förbereda 

sina elever för livet genom att de dem kompetens i form av utbildning.33 

 

 

2.1.3.3 Skolverket 

 

För att undersöka hur undervisningen går till så gör Skolverket då och då flygande kontroller i 

skolan. Vid ett av tillsynstillfällena då 300 lektioner i Idrott och hälsa besöktes under en dag, 

fann Skolinspektionen att det förekom väldigt mycket idrott och väldigt lite hälsa under dessa 

lektioner. Lektionerna dominerades av bollspel. Elevernas närvaro och deltagande varierade 

                                                
31 Ronholt.  Grunder till idrottsdidaktiken. I Annerstedt, Claes. Peitersen, Birger och Ronholt, Helle (red.). 

Idrottsundervisning - Ämnet Idrott och hälsas didaktik, 62-63 
32 Ibid, 63 
33 Ibid, 64-65 
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väldigt mellan de olika skolorna.34 Det som dock var gemensamt för alla skolorna var att 

variationen på hur lektionerna genomfördes inte var så stor. Skolverket funderade då på om det 

kan bero på traditioner inom lärarkåren och/eller lärarens eget intresse, att elever som utövar 

idrott på fritiden får vara med och styra lektionspasset och dess utformning eller om det kan bero 

på att fritidsidrotten har stort inflytande över hur skolan bygger upp sina lektioner.35 

 

2.1.4 Sammanfattning 

 

Sammanfattningsvis har Idrott och hälsa gått igenom många förändringar historiskt och 

förändras än idag. De olika arenorna påverkar varandra och för att tydliggöra denna process vill 

vi se hur Idrott och hälsa konstitueras politiskt som en utgångspunkt. Syftet blir således att 

undersöka talet om Idrott och hälsa på formuleringsarenans nivå. Mer specifikt syftar denna 

studie till att undersöka vilka perspektiv på Idrott och hälsa som konstitueras på den politiska 

formuleringsarenan.  

 

                                                
34 Skolinspektionen. Mycket idrott och lite hälsa - Skolinspektionens rapport från den flygande tillsynen i Idrott och 

hälsa, 4 
35 Ibid, 10 
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3. Tidigare forskning 

 

 

Det har forskats mycket kring läroplan, kursplan samt andra policydokument så som individuella 

utvecklingsplaner och antimobbningspolicys. När det kommer till forskning med närmare 

anknytning till det politiska fältet är det mycket forskning som handlar om skolans segregering, 

decentralisering och liknande.36 Tidigare forskning som utgår från formuleringsarenan i 

konstituerandet av Idrott och hälsa har dock varit mycket svårt att finna, förutom när det kommer 

till policydokument såsom kurs- och läroplaner. Vi hittade enbart en c-uppsats som använt 

liknande material som vi. Tidigare forskning som gjorts kring skolämnet Idrott och hälsa 

undersöker främst lärares/elevers syn på Idrott och hälsa, den historiska utvecklingen samt 

didaktik. 

 

 

3.1 Diskurser i lokala styrdokument  

 

Quennerstedt beskriver i sin avhandling Att lära sig hälsa tio olika ämnesdiskurser.37 Han 

använder sig av begreppet diskurs som ”mönster och regelbundenheter”, och utgår från de lokala 

styrdokumenten för att se syften, mål och innehåll utifrån ämnesdiskurser.38 Han beskriver hur 

olika mönster i det material han analyserar tillför olika handlingar som har olika konsekvenser 

för skolämnet. Detta eftersom de lokala styrdokumenten är utformade för att styra 

undervisningen i Idrott och hälsa. Exempelvis om styrdokumenten beskriver att syftet med ämnet 

är att främja naturen har det andra konsekvenser än om styrdokumenten beskriver att syftet är att 

öka kunskaper om fysiska övningar.39 

 

Det resultat som Quennerstedt kommer fram till genom att undersöka lokala styrdokument för 

skolämnet Idrott och hälsa är att det främst är aktivitetsdiskursen som dominerar.40 Eftersom 

denna diskurs är så övergripande har han delat upp denna diskurs i fyra olika underdiskurser: 

                                                
36 Trumberg. Den delade skolan & Assarson. Talet om en skola för alla. 
37 Quennerstedt. Att lära sig hälsa. 
38 Ibid, 105 
39 Ibid, 105-106 
40 Ibid, 119 
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fysiologi, idrott, kroppsupplevelse samt motorik.41 Bland dessa underdiskurser är det 

fysiologidiskursen som är mest framträdande. Utöver aktivitetsdiskursen har Quennerstedt 

identifierat diskurserna: social fostran, naturmötes, risk, hygien samt moralisering.42 Han ser en 

skillnad mellan hur diskurserna framträder i yngre och äldre åldrar, där exempelvis motorik- och 

kroppsupplevelse får mer plats bland de yngre åldrarna och fysiologi- samt idrott får mer plats i 

de äldre åldrarna.43 

 

Quennerstedts undersökning är relevant för vår studie därför att såväl han som vi undersöker 

Idrott och hälsa med metoden diskursanalys. Därmed får vi en möjlighet till relevant jämförelse 

mellan vårt resultat och Quennerstedts resultat. Då vi undersöker olika dimensioner av 

formuleringsarenan så ser vi olika tendenser av institutionella förutsättningar för 

meningsskapande i skolämnet Idrott och hälsa, vilket gör att vår studie så väl breddas som 

breddar för kommande forskning. 

 

 

3.2 Mer tid till Idrott och hälsa? 

 

Sundell och Toro har skrivit c-uppsatsen Idrott och hälsas framtid som skolämne - En studie om 

hur riksdagspolitiker ser på ämnet44 som har stora likheter med vår egen undersökning. De utgår 

från ett samhällsvetenskapligt perspektiv och försöker utröna politikers syn på Idrott och hälsas 

timantal i skolan för att se vilken framtid som eventuellt väntar ämnet. Genom att dels 

sammanfatta artiklar från 1992-1994 i tidningen Tidskrift i gymnastik och idrott och dels 

motioner från åren 2000-2007 med anknytningen till idrottsämnets timmar skapade de sig en 

översikt över hur riksdagspolitiker ser på ämnets tidsplan. Den metod de sedan använde sig av 

var en enkät som skickades ut till partierna sittande i riksdagen där de frågade om partiets syn på 

Idrott och hälsas framtid. Det de kom fram till genom att studera motionerna var att en 

övervägande del av motionsförfattarna tyckte att Idrott och hälsa är viktigt och att timantalet 

borde öka. Särskilt i moderaterna dominerade dessa uppfattningar. När de sedan mejlade ut 

enkäten till riksdagspartierna var miljöpartiet, moderaterna, kristdemokraterna och vänsterpartiet 

överens om att det inte var timantalet i Idrott och hälsa som behövde ökas, utan att rörelse istället 

                                                
41 Ibid, 118 
42 Ibid, 130-137 
43 Ibid, 141 
44 Sundell & Toro. Idrott och hälsas framtid som skolämne - En studie om hur riksdagspolitiker ser på ämnet. 
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borde involveras i hela skoldagen. Folkpartiet var det enda parti som uttalat ville öka antalet 

idrottstimmar.45 

 

Sundell och Toros undersökning är intressant för oss därför att det är den enda uppsats vi hittat 

som behandlat samma arena i Idrott och hälsa som vi. I och med Sundell och Toros arbete finns 

det möjlighet till tillbakablick historiskt i motionerna då de behandlat motioner 2000-2007. Vi 

får då också en möjlighet till jämförelse. 

 

 

3.3 Bunkefloprojektet - idrott för bättre betyg 

 

Bunkefloprojektet var ett forskningsprojekt på Malmö högskola där Ingegerd Ericson följt 

skolbarn under hela deras grundskoletid.46 En grupp barn fick idrottsundervisning fem dagar i 

veckan, den andra gruppen fick den vanliga idrottsundervisningen med två dagar i veckan. I 

nionde klass jämfördes deras betyg och de elever som hade haft idrottsundervisning fem dagar i 

veckan hade bättre resultat än de som haft idrottsundervisning två dagar i veckan. Särskilt stor 

skillnad var det mellan pojkarna. De undersökte även skelettets och muskulaturens utveckling 

och såg att det gav goda resultat med utökad idrottsundervisning när denna skedde innan 

puberteten.47 Detta forskningsprojekt har haft stort inflytande i debatten kring Idrott och hälsa. 

Särskilt nu när betyg står i fokus i den politiska och samhälleliga debatten. Relevansen av 

Bunkefloprojektet i vårt arbete är därmed tydligt då detta projekt har både förändrat debatten 

kring idrott och hälsa, samt nyanserat den. Mycket att det vi läst inför vår undersökning har 

anknytning till Bunkefloprojektet vilket gör att en presentation av denna forskning tydliggör och 

återger vår sammanfattning av resultatet i projektet. 

 

                                                
45 Ibid.  
46 Ericsson, Ingegerd, Gärdsell, Per, Lindén, Christian, Karlsson, Magnus. En livsstil för bättre hälsa. Svensk 

IdrottsMedicin, 5-8  
47 Holmström, Lotta. Idrott ger bättre skolresultat. Lärarnas nyheter. 2012-04-11.  
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3.4 Idrott och hälsa ur elevernas perspektiv 

 

Larsson beskriver hur han har funderat över hur Idrott och hälsa är ett skolämne samtidigt som 

det har två infallsvinklar.48 Idrott och hälsa kan fungera och samarbeta tillsammans med både 

elever och lärare, men även rent byråkratiskt. Larsson själv har aldrig arbetat som lärare själv 

utan ägnar sig enbart åt att utbilda andra. Detta beskriver han som ett problem eftersom han 

tvingas att förlita sig på andrahandsintryck. Under åren har forskningsfokus ofta handlat om hur 

ämnesutbildningen bör utformas. Det som inte så ofta tas upp är rena undersökningar om hur 

skolämnet i verkligheten ser ut. Larsson menar då att det sammantaget har “medfört att det som 

eleverna har att säga om ämnet Idrott och hälsa har kommit i skymundan. Och har elever yttrat 

sig om ämnet, har man alltid kunnat hävda att de har haft ‘fel’ uppfattning om ämnet.”49 Detta 

har medfört att Larsson vill göra en studie där både ”lärare, lärarutbildare och andra intresserade 

av ämnets utveckling ska kunna bilda oss en mer välgrundad uppfattning om vilka eventuella 

förändringar vi behöver göra av utformningen av ämnet och av lärarutbildningen i Idrott och 

hälsa.”50 

 

Studien baserade sig på en uppföljningsundersökning51 där materialet bestod av 43 intervjuer 

samt 134 enkäter från elever som går i årskurs fem. I sin undersökning skriver Larsson om hur 

urvalet var väldigt spretigt och att han därför valde att dela upp de som blivit intervjuade i olika 

grupper/teman enligt följande: ”a) att ämnet uppfattas som ‘roligt’, samtidigt som det inte alltid 

verkar ses som ett ‘riktigt’ ämne; b) att ämnet är ‘viktigt’, men inte för att det är ‘roligt’ utan för 

att man som vuxen inte ska bli tjock; c) att eleverna ser idrott som ett mål i sig i samband med att 

det är ‘roligt’, men som ett medel i samband med att det är ‘viktigt’; d) att man lär sig olika 

idrotter, men att ‘lärande’ inte verkar stå i fokus för ämnet; och e) att eleverna har ett stort 

inflytande över undervisningen, i synnerhet de elever som sysslar med föreningsidrott.”52 

Artikeln tar även upp synen på ämnet och hur många resonerar kring ämnet Idrott och hälsa. Det 

beskrivs även hur eleverna inte riktigt ser på detta ämne som ett ”riktigt” skolämne.53 Det som 

även betonas i artikeln är hur synen på att själva utförandet av aktiviteten på lektionen är det 

viktigaste, inte hur den ska utföras rent tekniskt eller varför man gör som man gör. Det är bara en 

                                                
48 Larsson, Idrott och hälsa - vad är det? 
49 Ibid, 1 
50 Ibid, 1 
51 Ibid, 1 
52 Ibid, 1 
53 Ibid, 2 
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handfull elever som mer konkret kan uttrycka ord som t.ex. att de ska lära sig motoriska 

färdigheter. 54 

 

Larsson går igenom alla sina frågeställningar på slutet av artikeln och diskuterar hur det kommer 

sig att elever och ibland även lärare skiljer på skolämnet Idrott och hälsa från andra skolämnen. 

Den stora diskussionen ligger just kring varför saker måste vara roliga. Kan inte ett ämne både 

vara roligt och viktigt samtidigt? Han menar att alla frågor som rör viktigt och roligt samt 

skolidrott och föreningsidrott måste sammanföras och diskuteras för att man på så vis ska 

komma fram till nya förhållningssätt som gör att ämnet ökar i status.55 

 

                                                
54 Ibid, 3 
55 Ibid, 4 
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4. Teoretiska perspektiv 

 

 

4.1 Diskursanalys 

 

Diskursanalys är en metod inom den kvalitativa textanalysen. Till skillnad från kvantitativ 

textanalys där man räknar frekvens eller utrymme så handlar den kvalitativa textanalysen om att 

ge vissa delar av texten en större vikt för att se en helhet som inte måste vara exakt det delarna 

visar på.56 Esaiasson m.fl. delar upp frågeställningarna som kan besvaras med kvalitativ 

textanalys i två huvudtyper, antingen kan frågeställningen behandla en systematisering eller så 

kan den behandla en kritisk granskning.57 Vår frågeställning behandlar främst en deskriptiv 

systematisering då vi vill se hur politiker konstituerar skolämnet Idrott och hälsa, men vi vill 

även granska denna systematisering utifrån ett maktperspektiv. Esaiasson m.fl. skriver in 

diskursanalysen under huvudtemat “kritiskt granska” men menar även att denna placering inte är 

självklar, diskursanalysen kan innefatta många olika typer av forskningsstudier.58  

 

Winther Jørgensen och Phillips definition av begreppet diskurs är att det är “ett bestämt sätt att 

tala om och förstå världen”. De menar även att begreppet diskurs innefattar att språket är format 

och uppdelat i olika teman som följs i olika sociala sammanhang, exempelvis talas det om en 

politisk- eller en medicinsk diskurs.59  

 

Inom diskursanalys behandlas forskningsfrågor och teori mer integrerat än i andra metoder. 

Analysen skapar en helhet och det finns inte samma krav på att först presentera fakta man funnit 

för att sedan analysera fakta. Synen på materialet är även mer öppen och myndighetsutlåtanden 

ses inte automatiskt som mer sanningsenligt än exempelvis tv-program eller mediala texter. Det 

går att använda samma analytiska redskap oavsett vilket material som används och allt material 

anses säga något om verkligheten, oavsett textens sociala status.60 

 

                                                
56 Esaiasson m.fl. Metodpraktikan, 237 
57 Ibid, 238 
58 Ibid, 238-239 
59 Winther Jørgensen & Phillips, Diskursanalys som teori och metod, 7 
60 Börjesson och Palmblad (red.) Introduktion, 16-17 
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En diskursanalys blir inte heller färdig och får ett slutgiltigt resultat som exempelvis statistiska 

forskningsresultat kan få. Genom våra teoretiska utgångspunkter kommer vissa delar att falla 

bort och uteslutas, medan vissa andra tas med, vilket gör att en neutralitet blir svår.61 Vi kommer 

analysera vårt resultat utifrån diskursanalysen som metod, vilket gör att vissa delar kommer ges 

större vikt utifrån vår tolkning.  

 

I ett diskursanalytiskt perspektiv betraktas det att det är genom språket som verklighet 

konstrueras, samt att det är genom att identifiera föremål, händelser och grupperingar som 

producering av verkligheten sker. Denna producering är även olika beroende på vilken historisk 

och kulturell kontext man befinner sig inom, vilket även innebär att våra tolkningar och 

identiteter hade kunnat se olika ut och kan utvecklas med tiden. Det finns även ett starkt 

samband mellan tolkning av världen och de sociala processer man ingår i, då detta påverkar ens 

synsätt.62 Eftersom verkligheten hela tiden konstitueras finns det ingen neutral utgångspunkt ur 

vilken världen kan beskådas. Språk ses som en handling och speglar inte verkligheten rakt av 

utan hjälper till att konstituera verkligheten i en process. Såväl språket som platser och ting 

representerar saker och inom diskursanalysen är det denna representation som är intressant.63  

 

Det finns ett antal olika sätt att beskriva något, och dessa kan ses som fria, men det är vissa 

beskrivningar eller orienteringar som anses vara gångbara i den miljö som något utspelar sig. 

Därmed möjliggör det att se olika mönster och upprepningar, eller historiska processer i form av 

diskurser.64 Värt att tänka på är också att hur neutral en forskare än försöker vara så utgår denne 

ändå från den egna sanningen, vilken är diskursivt konstruerad.65  

 

 

4.1.1 Foucaults maktperspektiv  

 

Foucault var en av huvudpersonerna inom utvecklandet och användandet av diskursanalys. Han 

intresserade sig för de regler som bestämmer vilka uttalanden som anses vara relevanta, 

betydelsefulla och sanna under olika historiska tidsåldrar. Han menar att det finns regler för vad 

                                                
61 Ibid, 18 
62 Winther Jørgensen & Phillips. Discourse Analysis as Theory and Method, 11-12 
63 Ibid, 10 
64 Ibid, 11 
65 Winther Jørgensen & Phillips. Discourse Analysis as Theory and Method, 49 
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som kan sägas och vad som är osannolikt att säga, samt att dessa förändras över tid.66 Foucault 

utvecklar senare en teori om makt och kunskap, där han menar att makten är utspridd samt att 

den konstituerar såväl diskurser som kunskap. Precis som inom diskursanalysen är makt en 

process som är föränderlig och hela tiden står i relation med verklighetsskapandet.67  

 

Foucault lyfter fram att psykoanalytikerna beskriver maktens innebörd som förbud och “du skall 

icke”.68 Foucault anser dock att det är en ofullständig definition och har istället utarbetat en mer 

inkluderande definition av makt.69 Precis som Marx anser Foucault att det inte enbart finns en 

makt utan att det istället finns flera makter. Dessa makter har sina egna sätt att agera på olika 

plan i samhället. Han menar att det finns olika typer av makter, dessa makter förbinds med 

varandra samtidigt som de är självständiga.70 Foucault menar att makt har funnits i alla tider. 

Skillnaden då mot nu är att förut var makten i samhället mer överordnad, medan makten i dag 

har större spridning. Makten finns hos fler människor på grund av att fler människor har mer 

kunskap nu mot då.71  

 

Foucault beskriver makt som en typ av vägvisare i olika val, men det betonas även att makt inte 

behöver betyda att det handlar om makt i frågan om dominans och/eller förtryck. Foucault sätter 

makt i förhållande till de handlingar som vi dagligen utför eller förhåller oss till. Quennerstedt 

lyfter fram Danaher som beskriver makt som något som innebär både möjligheter och 

begränsningar. I detta fall skulle det då betyda att båda kan begränsa oss i olika typer av 

handlingar men det kan även ge oss mer utrymme att öppna upp för andra handlingar. De menar 

att ordet makt är ingenting som man har. ”Makt är en effekt av att olika diskurser genom tiderna 

har skapats och format vårt samhälle. Det är dessa diskurser som påverkar oss och gör att vi 

handlar olika i olika situationer.72 Detta betyder i sin tur att makt alltid finns närvarande i alla 

typer av relationer, men denna typ av makt behöver fortfarande inte handla om att någon är i 

underläge och någon annan i överläge. Makt och en form av motmakt står alltid i förhållande till 

varandra och är en av grundpelarna i Foucaults maktperspektiv. Det kan komma till situationer 

                                                
66 Winther Jørgensen & Phillips. Discourse Analysis as Theory and Method, 19 
67 Ibid 20 
68 Foucault. Diskursernas kamp, 206 
69 Ibid 206 
70 Ibid 208-209 
71 Ibid 214 
72 Quennerstedt. Att lära sig hälsa, 70 
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då det inte finns någon form av motmakt som kan stå emot själva makten, och detta kallar då 

Foucault för att man använder sig av våld, en ensidig dominans.73 

 

Genom att använda oss av Foucaults maktperspektiv i vår studie får vi en möjlighet att analysera 

vad de diskurser vi identifierar kan ha för makt. Foucault menar att effekten av makt kommer 

utifrån diskurser, vilket är relevant i vår studie.  

 

 

4.3 Salutogent och patogent hälsoperspektiv 

 

De historiska perspektiven på hälsa utgår från två olika synsätt, det moraliskt normativa och det 

vetenskapligt normativa. Det moraliskt normativa perspektivet handlar om ett ideal och vissa 

moralkoder såsom ett moraliskt beteende, heterosexualitet, normal form och vikt. Det 

vetenskapligt normativa perspektivet utgår från vad medicinvetenskapen anser är hälsa. Dessa 

båda perspektiv utgår från det sjuka som bas, där hälsa ses som motsatsen till det sjuka, och 

kallas därför ett patogent hälsoperspektiv då patos betyder sjukdom.74 Att använda sig av det 

patogena synsättet är av vikt när det gäller att hitta lösningar på befintliga problem som t.ex. 

botemedel mot cancer.  

 

Quennerstedt beskriver även WHO:s användande av ordet hälsa, och de menar att hälsa kan ses 

som något större än enbart sjukdomar.75 Ännu en utveckling i detta spår är Antonovskys begrepp 

salutogent hälsoperspektiv, en teori om hälsoutveckling, där man istället för att utgå från 

sjukdomen utgår från hälsan.76 Det salutogena synsättet är av vikt när man vill öppna upp 

synsättet och problemformuleringen kring ett framtidstänkande.77  

 

Det patogena hälsoperspektivet är dominerande inom skolämnet Idrott och hälsa, både i Sverige 

och internationellt, där det hela tiden lyfts fram ett preventivt förhållningssätt där eleverna ska 

lära sig goda motionsvanor för att förhindra skador och sjukdomar.78 Även om det patogena 

hälsoperspektivet är viktigt för exempelvis prevention och/eller behandling så är det olyckligt om 

                                                
73 Ibid, 71 
74 Ibid, 39-40 
75 Quennerstedt. Att lära sig hälsa, 40 
76 Ibid, 43 
77 Antonovsky. Hälsans Mysterium, 35 
78 Quennerstedt, Att lära sig hälsa, 44 
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detta perspektiv blir totalt dominerande då det inte öppnar upp för frågor som är salutogena och 

bidrar till en bredare bild av hälsoperspektivet.79  

 

Det finns flertalet teorier om hälsa och vi har valt att applicera uppdelningen i ett salutogent och 

patogent hälsoperspektiv på vår undersökning eftersom vi vill kunna jämföra med tidigare 

forskning som använder sig av dessa perspektiv när de forskar kring skolämnet Idrott och hälsa.  

 

                                                
79 Ibid, 44 
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5. Syfte och frågeställningar 

 

 

5.1 Syfte 

 

Syftet med vårt arbete är att diskutera, undersöka samt belysa de mönster och perspektiv i 

skolämnet Idrott och hälsa som konstitueras i motioner från Sveriges riksdag. Vi vill undersöka 

dessa mönster genom en diskursanalys där vi identifierar diskurser i riksdagsmotionerna.  

 

 

5.2 Frågeställningar 

 

● Vilka diskurser kan identifieras i motioner från Sveriges riksdag som behandlar 

skolämnet Idrott och hälsa? 

● Vilka synsätt på skolämnet Idrott och hälsa kommer till uttryck i diskurserna? 
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6. Metod  

 

Metoden vi ska använda oss av en kvalitativ textanalys och granska motioner genom en 

diskursanalys. Diskursanalyser utmärks enligt Esaiasson m.fl. av uppfattningen att det är språket 

som hjälper till att forma verkligheten.80 Quennerstedt beskriver diskursanalysen som ett sätt att 

se ”mönster och regelbundenheter”81, och det är dessa mönster och regelbundenheter vi hoppas 

kunna identifiera.  

 

Vi kommer att försöka identifiera diskurser genom att söka efter mönster och regelbundenheter i 

vårt material. Genom att arbeta fram ett analysschema där varje motion grundligt bearbetas 

kommer vi förhoppningsvis kunna se mönster i meningar och ordval som senare gör det möjligt 

för oss att identifiera diskurserna.  

 

Arbetet är uppdelat i två olika inriktningar där Louise har undersökt fysiologiska perspektiv i 

materialet, och Josefine har undersökt de teman som står utanför det som behandlar hälsa. På så 

sätt har vi fått två infallsvinklar i motionsbearbetningen där den ena består av ett fysiologiskt 

perspektiv med större fokus på kropp och hälsa, och den andra består av ett samhällsperspektiv 

som inte behandlar kroppen och hälsan. 

 

 

6.1 Urval och material 

 

Det material vi kommer analysera i denna uppsats är motioner från riksdagen. Vi gjorde en 

detaljerad sökning av ”Idrott och hälsa” på riksdagens hemsida och avgränsade sökandet till 

motioner mellan 2010-01-01 till 2013-12-31, för alla partier. Vi fick då 72 träffar.  

Av de 72 motionerna vi fick fram i vårt sökresultat var det 20 motioner som behandlade 

skolämnet Idrott och hälsa. De resterande 52 motionerna ströks ur vår undersökning då de 

behandlade föreningsliv, föreningsidrott och andra områden. Vissa av motionerna hade samma 

innehåll: motion nummer 1, 11 och 13 hade samma innehåll, likväl som motion nummer 3 och 

12, motion nummer 10 och 14, samt nummer 7 och 9.  

 

                                                
80 Esaiasson m.fl. Metodpraktikan, 239 
81 Quennerstedt. Att lära sig hälsa, 105-106 
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Vi valde dessa motioner för att se hur Idrott och hälsa konstitueras i dagens riksdag. Utfallet av 

tidigare motioner finns redan klarlagt i kursplanen för Lgr11 och Gy11 då dessa är resultatet av 

politiska beslut som bland annat diskuterats i motionerna. Eftersom vi inte är intresserade av 

tidigare kursplaner och motioner från den tidens beslut har vi avgränsat materialet från 2010 och 

framåt eftersom den politiska debatten är färsk och påverkar dagens skola. Lgr11 och Gy11 är 

nya läroplaner sedan 2011 och de påverkar skolan och skolämnena i högsta grad, dock är de fasta 

till skillnad från debattklimatet som förändras konstant. Läroplanerna utarbetades under en 

längre tid vilket påverkade att vi inte valde att utgå från 2011 och framåt utan istället valde 2010 

och framåt för att få ett större material som samtidigt är relevant.  

 

 

6.2 Genomförande och analysverktyg 

 

Det finns inte någon given metod att utgå från i diskursanalytisk forskning, utan analysen kan 

utföras på olika sätt. Genom att utgå från våra teorier och forskningsfrågor skapas metoden 

specifikt för vårt material. Quennerstedt lyfter fram Winther-Jørgensen och Phillips som menar 

att en diskursanalys av god kvalité kräver fantasi av forskaren för att kunna utforma en 

analysmetod. Analysen blir alltid en tolkning utifrån forskarens perspektiv och därför är det 

viktigt att noga beskriva tillvägagångssättet.82 

 

Vi har läst vårt material gång på gång för att på så vis få en klar bild över de regelbundenheter 

och de mönster som framträder i materialet, som sträcker sig över fyra år. Just texten är ett bra 

verktyg för att kunna se regelbundenheter över tid.83 I vår läsning kommer vi koda materialet 

genom att utröna olika teman. I detta organiserande kommer vi att lyfta ut material på ett 

inkluderande sätt för att inte missa eventuella mönster. Detta inkluderande sätt innebär att vi har 

en bred utgångspunkt för att inkludera möjliga teman för att senare smalna av till tydligt 

identifierade diskurser. Eftersom vår forskningsfråga syftar till att undersöka hur det skrivs om 

Idrott och hälsa är även den utgångspunkten inkluderande då vi vill se alla sätt politiker 

konstituerar Idrott och hälsa.84 Ett exempel på hur vi identifierat diskurser i vårt material är: 

 

                                                
82 Ibid, 83 
83 Ibid, 85 
84 Ibid, 84 
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Exempel 1: 

“Övervikt och fetma hos barn och ungdomar har genom ett alltför fysiskt passivt liv blivit ett 

allvarligt hälsoproblem.”85 

 

Exempel 1 visar på ett överviktsfokus där det är den fysiska hälsan som diskuteras. I Exempel 2, 

nedan, ser vi istället ett fokus på resultat, det vill säga, en mer samhälleligt tema i motionen. 

 

Exempel 2: 

“En avhandling från Malmö högskola har visat att 96 procent av eleverna som deltog i studien 

och fick en timmes rörelse per dag var behöriga till gymnasiet, jämfört med 89 procent i 

jämförelsegruppen.”86 

 

För att våra diskurser ska vara ömsesidigt uteslutande och inte för stora så har vi valt att låta dem 

innefatta vissa nyckelord som är centrala.87 I vissa motioner kan det identifieras flertalet 

diskurser, både fysiologiska och samhälleliga, och därför är det svårt att kategorisera dem till en 

enskild diskurs. Exempelvis för att räknas in i Fetma/överviksdiskursen så måste ordet fetma 

eller övervikt vara en del i motionen. På samma sätt så innefattas ord som timmar, utrymme, mer, 

timplan, idrottstimmar samt ökas i den diskurs som formats till Ökad tiddiskurs. Hur övriga 

diskurser har identifierats återges i analysdelen. 

 

                                                
85 Motion 3 
86 Motion 8 
87 Esaiasson m.fl. Metodpraktikan, 245 
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6.3 Forskningsetiska reflektioner 

 

Quennerstedt beskriver i sin avhandling “Att lära sig hälsa” att forskningskravet är att “den 

forskning som bedrivs i samhället ska inriktas mot för samhället viktiga frågor samt hålla hög 

kvalitet”.88 Vår forskningsfråga har hög relevans då den handlar om viktiga frågor för lärare 

såväl för alla människor som har någon koppling till skolan. Att hålla hög kvalitet är en strävan 

vi har i detta arbete. 

 

Vetenskapsrådet beskriver att vi måste vara tydliga med vår utgångspunkt och vår drivkraft i 

detta arbete,89 vilket vi beskrev i vår inledning. Som blivande idrottslärare har vi en viss 

utgångspunkt som är viktig att redogöra för. Att tydligt redogöra för våra teoretiska och 

metodologiska utgångspunkter bidrar till forskningens reliabilitet. 

 

Forskningsetik handlar inom de flesta metoder om att kunna utveckla sin forskning samtidigt 

som människorna som ingår i ens forskning ska kunna behålla sin personliga integritet.90 Vi 

använder oss av offentligt material och det gör att vi inte behöver ta hänsyn till anonymitet och 

integritet i samma utsträckning som om vi hade valt en annan metod såsom intervju, enkät eller 

observation. 

 

Dessutom är det viktigt att tänka på att särskilt diskursanalys inte skapar en objektiv sanning utan 

en subjektiv tolkning.91 Som idrottslärare har vi ett visst synsätt som vi bär med oss in i 

undersökningen och därmed kan påverka vår analys. Detta kan påverka vårt sätt att tolka men 

bör inte påverka själva genomförandet.  

 

 

                                                
88 Quennerstedt. Att lära sig hälsa, 87 
89 Vetenskapsrådets rapportserie - vad är god forskningsed, 14 
90 Ibid, 83 
91 Ibid, 9 
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6.4 Reflektion över metoden 

 

Diskursanalys som metod valdes för att det är den metod som bäst kan behandla och besvara 

våra forskningsfrågor, då vi vill behandla materialet ur ett kvalitativt perspektiv. Att använda sig 

av en kvantitativ textanalys skulle inte kunna besvara våra forskningsfrågor då en tolkning krävs 

för att finna hur Idrott och hälsa konstitueras. För att se mönster och perspektiv är denna typ av 

analys en ypperlig metod som gör det möjligt att dela upp materialet i teman. Dessa teman 

identifieras senare som diskurser efter genomarbetat material och det gör det möjligt att berätta 

något med texten som bearbetats.  

 

Diskursanalys är den metod vi använder för undersökningen av materialet, medan vi i den vidare 

diskussionen kring vilka följder de olika anlagda diskurserna får, använder oss av ett 

maktperspektiv och ramfaktorteori för att kategorisera och visa på hur politikernas sätt att tala 

om skolämnet ger konsekvenser för skolan. 

 

För vårt ändamål, det vill säga att analysera olika diskursperspektiv i politiska motioner, är 

diskursanalys en naturlig och bra metod. Naturligtvis kan vi inte analysera precis allt som skrivs i 

motionerna ur alla vinklar och synsätt. Det är dock mer på grund av uppsatsens begränsade 

omfång än en nackdel hos metoden.  

 

Nackdelar med diskursanalysen som metod är att vi bortser från vissa delar i materialet. 

Exempelvis kommer vi inte behandla argument, ideologi och liknande som skulle kunna vara av 

intresse. Då vårt fokus är mer övergripande och allmängiltigt är diskursanalysen mer passande då 

den ger möjlighet att kategorisera innehållet och lyfta fram teman för senare tolkning. Vi hade 

kunnat göra en ideologisk analys utifrån vår analys och tittat på de enskilda partierna och kunnat 

se mönster beroende på politisk färg exempelvis, men eftersom vårt material skulle bli för litet 

för det faller en ideologisk analys. 
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7. Analys 

 

Efter att vi båda, var för sig, gått igenom materialet ett tre till fem gånger, vissa färre och vissa 

fler, blev det tydligt vilka teman som återkom i texterna och bildade potentiella diskurser. 

Efterhand fick vissa teman strykas som återkom mer sällan, såsom ett anti-drunkningstema som 

återkom i motionerna om simning men som inte bildade ett återkommande mönster i de utvalda 

motionerna. På samma sätt förekom ett mindre friluftstema samt ett attitydtema som inte heller 

bildade ett återkommande mönster i materialet som helhet. 

 

 

7.1 Fysiologiska diskurser 

 

Nedan presenteras de diskurser som Louise har identifierat i vårt material och som har en mer 

fysiologisk och kroppslig utgångspunkt. Till att börja med utgår Louise ifrån ett salutogent och 

patogent hälsoperspektiv men även självständiga diskurser har identifierats. 

 

 

7.1.1 Salutogent och patogent hälsoperspektiv  

 

Efter att ha läst igenom motionerna med utgångspunkt från ett hälsoperspektiv blev det snart 

tydligt att en majoritet av motionerna innefattade det patogena hälsoperspektivet. Sjukdomar, 

fetma och övervikt och andra hälsorelaterade besvär som nämndes i motionerna bildade ett fokus 

på ohälsa som gjorde det lätt att identifiera en patogen diskurs i materialet. Salutogent 

hälsoperspektiv identifierades enbart kort i motionerna som behandlade funktionshindrades 

Idrott och hälsa i skolan, men detta material var så litet att jag inte kunde identifiera någon 

salutogen diskurs. I motionerna var det så pass många som nämnde nyckelorden “sjukdom” samt 

“fetma/övervikt” att dessa två kategorier har fått bilda egna underdiskurser. I övrigt nämndes 

också andra ohälsorelaterade fysiska problem samt olika psykiska besvär, såsom 

sömnsvårigheter och stress. Tillsammans bildar de alla en patogen diskurs, dvs. alla motioner 

som nämner hälsorelaterade besvär ingår i den patogena diskursen och inom den finns det två 

underdiskurser: fetma/övervikt och sjukdomar. Jag redovisar nedan de tre diskurserna var för sig 

med tydliggörande exempel från materialet. Vissa av motionerna innehöll flera olika diskurser, 

t.ex. både fetma och sjukdom, vilket medfört att en och samma motion har i somliga fall förts till 
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de bägge diskurserna. Därav uppgår siffrorna inte till 100% av de sammanlagt 20 undersökta 

motionerna med patogent perspektiv. 

 

 

7.1.2 Patogen diskurs 

 

Den patogena diskursen utgår från ohälsa och har därmed ett patogent perspektiv. Det fanns ett 

tydligt mönster i 13 av de 20 undersökta motionerna där fokus i diskussionerna och 

argumentationerna låg på ohälsa och sjukdomsrelaterade besvär. Det enda som var tvetydigt var 

motionerna som behandlade simning.92 De utgick från att simkunnighet behövs för att inte 

drunkna, och funderingen var då om drunkning och därmed döden kan anses vara ett patogent 

hälsoperspektiv. Dock bestämde jag mig för att utesluta döden ur den patogena diskursen då 

döden inte är ett hälsoperspektiv utan något definitivt som står utanför det rent fysiologiska. Som 

död kan man inte vara sjuk eller frisk utan det är ett fast tillstånd.  Utmärkande nyckelord inom 

den patogena diskursen var t.ex. “fysiskt inaktivitet”, “högt kolesterolvärde”, “psykisk ohälsa” 

och “sömnsvårigheter” (se exemplen nedan). 

 

“Dåliga kostvanor och fysisk inaktivitet är upphovet till 75 procent av alla sjukdomar i Sverige 

och övriga västvärlden. Kostnaderna för det svenska samhället är över 200 miljarder/år.”93 

 

“De problem som många människor får senare i livet med övervikt, hjärt- och kärlsjukdomar och 

högt kolesterolvärde har sin grund i vanor som etablerats tidigt i livet.”94 

 

“Samtidigt kommer larmrapporter om att sjukdomar som astma, diabetes och andra 

välfärdssjukdomar blir vanligare bland barn i yngre åldrar.”95 

 

Som tidigare nämndes är det inte bara fysisk ohälsa som ingår i den patogena diskursen, utan 

även psykiska sjukdomar, stress och sömnsvårigheter nämns i flera av motionerna och är 

ytterligare exempel på det mönster av ohälsa som utgör den patogena diskursen (se exempel 

nedan). 

 

                                                
92 Motion 5, Motion 6 och Motion 16 
93 Motion 1 
94 Motion 10 
95 Motion 20 
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“Vi vet också att fysisk aktivitet innebär minskad risk för psykisk ohälsa.” 96 

 

 “Sömnstörningar bland unga är ett annat problem som blivit vanligare de senaste tio åren. Var 

femte ung människa lider idag av sömnproblem.”97 

 

 

7.1.3 Fetma/överviktsdiskurs 

 

Fetma och övervikt identifierades i 9 av 20 motioner. De hade en central del och fick i vissa 

motioner en väldigt stor plats. Diskursen var enkel att identifiera då orden fetma och/eller 

övervikt stod med tydligt i klartext och återkom i alla nio motionerna. Diskursen utmärks vidare 

genom att fetma och övervikt anses vara problematiskt. Det är med andra ord ett klart fokus på 

ohälsa som ett problem och därmed ett patogent hälsoperspektiv. Exempel på denna diskurs är: 

 

“Övervikt och fetma hos barn och ungdomar har genom ett alltför fysiskt passivt liv blivit ett 

allvarligt hälsoproblem.”98  

 

“Fetma hos barn riskerar att bli ett växande problem.”99 

 

“Detta är den orsak som man brukar lyfta fram när man diskuterar det faktum att fetma bland 

barn och ungdomar ökar i Sverige. Omkring 20-25 procent av ungdomarna i 10-årsåldern i 

Sverige är överviktiga och drygt 3 procent lider av fetma.”100 

 

“En oroande utveckling i samhället är att övervikt och fetma har ökat dramatiskt i Sverige sedan 

1980.” 101 

 

 

                                                
96 Motion 8 
97 Motion 17 
98 Motion 3 
99 Motion 18 
100 Motion 4 
101 Motion 17 
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7.1.4 Sjukdomsdiskurs 

 

Sjukdom och fetma/övervikt klumpades ihop av vissa ledamöter i motionerna. Jag valde att sära 

på dem eftersom de automatiskt inte hör ihop. Sjukdomsdiskursen behandlar hjärt- och 

kärlsjukdomar samt övriga sjukdomar som lyfts fram i motionerna. I denna diskurs använde 

ledamöterna ord som sjukdomar och välfärdssjukdomar vilket gjorde det enkelt att plocka ur 

dessa teman och identifiera dem som en gemensam diskurs. 8 av 20 motioner gav uttryck för 

sjukdomsdiskursen. Ordet sjukdom eller förtydliganden som hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes 

och astma låg till grund för denna diskurs. 

 

“Bristen på rörelse och felaktiga kostvanor är en gemensam nämnare för nästan alla 

livsstilsrelaterade sjukdomar som vi drabbas av när vi blir äldre. Dåliga kostvanor och fysisk 

inaktivitet är upphovet till 75 procent av alla sjukdomar i Sverige och övriga västvärlden. 

Kostnaderna för det svenska samhället är över 200 miljarder/år. Kostnaden för den enskilde 

individen i lidande, sjukskrivning och sämre privatekonomi är svårare att mäta i pengar.”102 

 

Detta var ett exempel på en tydlig tematisering som återkom i flertalet motioner där sjukdomar 

nämndes i sammankoppling med kostnader för samhället och individen. I övrigt (se exemplen 

nedan) nämndes annars olika sjukdomar som problematiska och ohälsosamma, vilket klart tyder 

på ett patogent hälsoperspektiv. 

 

“De problem som många människor får senare i livet med övervikt, hjärt- och kärlsjukdomar och 

högt kolesterolvärde har sin grund i vanor som etablerats tidigt i livet.”103 

 

“Samtidigt kommer larmrapporter om att sjukdomar som astma, diabetes och andra 

välfärdssjukdomar blir vanligare bland barn i yngre åldrar.”104 

 

Eftersom motionerna behandlade Idrott och hälsa i skolan så togs främst problematiken kring 

sjukdomar hos barn upp, men flera motioner nämnde även sjukdomar som drabbade den äldre 

befolkningen. 

 

                                                
102 Motion 1 
103 Motion 10 
104 Motion 20 
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Sammanfattningsvis är det alltså 13 av 20 motioner som har ett patogent hälsoperspektiv och 

tillsammans bildar de en patogen diskurs. Inom den patogena diskursen kunde två tydliga 

underdiskurser identifieras: en fetma-/överviktsdiskurs och en sjukdomsdiskurs. Alla fallen 

utmärks av fokus på ohälsa som ett problem vid diskussioner kring skolämnet Idrott och hälsa. 

 

 

7.2 Diskurser ur ett samhällsperspektiv 

 

Nedan presenteras de diskurser Josefine identifierat i vårt material och som inte utgår från ett 

rent fysiologiskt och kroppsligt perspektiv. Även om dessa har kopplingar till hälsa och kropp 

utgår dem inte från det fysiologiska som fokus utan det är andra, mer samhällsfokuserade inslag 

som dominerar. 

 

 

7.2.1 Teknikdiskurs 

 

Teknikdiskursen identifierades genom den stora mängden teknik som lyftes fram i motionerna, 

ofta som en inledning. Vissa lyfte fram ett flertal tekniska kommunikationsmedel samtidigt som 

andra var mer fokuserade på dator och tv-spel. Alla lyftes fram som ett problem och som en del i 

den stagnerade hälsan i samhället. Återkommande ord var dataspel, internet, tv och andra 

tekniska hjälpmedel såsom mobiltelefoni och bilar. I 6 av 20 motioner återfanns teknikdiskursen, 

och innehållsmässigt i dessa motioner var teknikdiskursen tydlig. 

 

“En bidragande orsak är den snabba tekniska utvecklingen inom medier och kommunikation med 

tv, video, internet, dataspel, mobiltelefoni, bilar, bussar, tåg m.m.”105 

 

Även om tekniska framsteg beskrevs i neutrala sammanhang fanns ändå en underton av att 

tekniken försämrat människors hälsa och att detta på något sätt bör bekämpas. I exemplet ovan 

syns orden tv, video, internet, mobiltelefoni, dataspel m.fl. vilket var ett mycket tydligt exempel 

på hur denna diskurs kunde identifieras i materialet. Det krävdes ingen tolkning för att se att 

ovanstående citat inkluderades i teknikdiskursen, utan orden var tydliga och identifierades 

enkelt. 

                                                
105 Motion 1 
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“En femtedel av alla 15-åriga killar spelar data- och tv-spel minst fem timmar per dag. Bland 

tjejer som är 15 år uppger 13 procent att de chattar etc. minst fem timmar om dagen.”106 

 

“Att dra ner på idrottsämnet kan få negativa konsekvenser, särskilt i stillasittande datortider.”107 

 

“Problemet uppstår när sittandet framför datorn ersätter den fysiska aktiviteten.”108 

 

I ovanstående citat nämndes även ord som dataspel, tv-spel och dator. Dessa är enbart ett urval ur 

dessa motioner, vilka oftast hade ett helt inledande stycke som identifierades som en 

teknikdiskurs. Här syns även ord som chattar, vilket inkluderas i diskursen eftersom det är något 

som är kopplat till dator eller telefon, alltså något som kan göras med hjälp av dessa tekniker.  

 

“Allt fler barn är mindre aktiva på sin fritid idag. Färre barn deltar i idrottsföreningar och barns 

spontana lek har minskat i takt med att tv-kanalernas utbud har ökat och datorspelen blivit fler. 

Idag har vi en mängd tevekanaler som riktar sig till barn och som sänder i princip dygnet runt. 

Tevetittande, pc- och tevespel är vanliga sysselsättningar för barn ifrån riktigt låg ålder.”109 

 

Ovan är ett längre citat som visar på hur inledningen i motionerna ofta såg ut, där 

teknikdiskursen identifierades genom ord som tv och datorspel.  

 

 

7.2.2 Klassdiskurs  

 

Även om inte alla riksdagsledamöter använde sig av begreppet klass var det tydligt att 

ledamöterna grupperade människor utifrån socioekonomisk status. Det talades såväl om 

invandrare som familjer med låg inkomst och talet kring dessa var likartat och pekade på att 

dessa grupper hade sämre hälsa samt lägre simkunnighet. Klassdiskursen identifierades i 6 av 20 

motioner, och temat var så centralt i de aktuella motionerna att det gick att identifiera en egen 

diskurs. 

  

                                                
106 Motion 4 
107 Motion 8 
108 Motion 17 
109 Motion 20 
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“De barn som har föräldrar med en god ekonomi klarar sig bra. De som framför allt halkar efter 

kunskapsmässigt – och hälsomässigt – lever inte sällan i ekonomiskt och socialt utsatta 

sammanhang.”110  

 

Ovanstående var ett tydligt exempel där begreppet klass inte används utan är underförstått. Klass 

används som ett argument till varför det ska satsas på Idrott och hälsa i skolan istället för 

föreningsidrotten. I detta exempel fick min tolkning av ordval som god ekonomi, ekonomiskt 

utsatthet, social utsatthet, visa på en variant av klassbegreppet. Det var tydligt att det gjordes en 

uppdelning utifrån socioekonomisk status trots att begreppet klass inte användes. 

 

“Svenska livräddningssällskapet pekar på att simkunnigheten i allt större utsträckning är en 

klassfråga. Om barn lär sig simma handlar dels om ifall föräldrarna kan simma, om man kunde 

åka på badsemester under uppväxten, om man växte upp nära vatten och tyvärr beror det också på 

föräldrarnas inkomster. Simskola är för en förälder med låga inkomster en väldigt stor utgift.”111  

 

“Simundervisningen är fortfarande en klassfråga. Det är främst barn i låginkomstområden och 

områden med hög invandrartäthet som har dåliga simkunskaper. Det är samma barn som idag har 

sämst förutsättningar inom övrig utbildning.”112 

 

Konsekvenserna av lägre simkunnighet bundet till klass låg i fokus när ökad simundervisning 

diskuterades. Här användes ordet klass uttryckligen och simningen verkar mer kopplad till klass 

än andra inslag i idrottsundervisningen då denna anses vara så pass livsviktig och kopplad till 

föräldrarnas situation. Ord som även användes var föräldrars inkomster och låginkomst/låg 

inkomst vilka i min tolkning identifierades som en variant på klassbegreppet. Nu använde sig 

dessa motioner av ordet klass vilket gjorde en identifiering mycket tydlig, men ordvalen som 

följde visade ändå på att dessa frågor var ett centralt innehåll och större stycken kunde 

identifieras. 

 

 

                                                
110 Motion 2 
111 Motion 5 
112 Motion 16 
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7.2.3 Betygsdiskurs 

 

Betygsdiskursen har ett tydligt tema i de motioner jag undersökte, och den identifierades i 7 av 

20 motioner. Flertalet lyfte fram Bunkefloprojektet och en del motioner handlade till större delen 

om detta resultat. Betyg och högre kunskaper lyftes fram som mycket viktigt och relevant i 

motionerna. Förutom ordet betyg så användes även ord som prestationsförmåga, lärande, 

kunskapsutveckling samt ökad koncentration eftersom de syftar till högre kunskaper och betyg. 

Allt som kan anknytas till högre resultat och högre betyg identifierades som en betygsdiskurs.  

 

“Pojkarna med daglig fysisk aktivitet hade dessutom signifikant högre betyg i svenska, engelska, 

matematik samt i Idrott och hälsa än de övriga pojkarna.”113 

 

I ovanstående citat användes ordet högre betyg, och Idrott och hälsa ses som ett medel för att 

uppnå detta. Eftersom alla motioner som har analyserats behandlar ämnet Idrott och hälsa är just 

ovanstående ordval av daglig fysisk aktivitet inte av större relevans, utan det är Idrott och hälsa 

som diskuteras i denna motion och andra. 

 

“En avhandling från Malmö högskola har visat att 96 procent av eleverna som deltog i studien 

och fick en timmes rörelse per dag var behöriga till gymnasiet, jämfört med 89 procent i 

jämförelsegruppen.”114 

 

Att ovan använda sig av ordval som att fler var behöriga till gymnasiet visar även det på en 

betygsdiskurs, eftersom eleverna måste få godkänt och därmed betyg i kärnämnena för att bli 

behöriga till gymnasiet. 

 

“Betydelsen av regelbunden fysisk aktivitet är också viktig när det gäller inlärning. Enligt 

rapporten Fysisk aktivitet för bättre kunskapsutveckling klarar sig eleverna bättre om de rör på sig 

mer. ‘De blir gladare och får lättare att koncentrera sig, vilket gör att det blir lugnare i 

klassrummen. Detta leder i sin tur till att eleverna bättre tar till sig kunskaper’, står det bland 

annat i rapporten.”115 

 

                                                
113 Motion 2 
114 Motion 8 
115 Motion 20 
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Ovanstående citat är även det en tolkning som inte uttryckligen använder sig av ordet betyg, utan 

istället är det ord som inlärning och kunskapsutveckling som används. Min tolkning är dock att 

meningar som syftar till att eleverna klarar sig bättre och liknande som står ovan syftar till att 

eleverna får högre betyg, som en positiv följd av ökad kunskapsutveckling. I dagens skola är 

inlärning och kunskaper kopplade till betyg och betyg används som ett instrument för att mäta 

detta trots att ordet betyg inte används.  

 

 

7.2.4 Ökad tiddiskurs 

 

Denna diskurs var den mest återkommande av de diskurser som jag kunnat identifiera, 11 av 20 

motioner gav uttryck för ökad tiddiskurs. Denna diskurs innefattade att ledamöterna skrev att de 

uttryckligen ville utöka antalet idrottstimmar, men även mer svävande ordval som överväga 

möjligheten, samt värt att ha i åtanke visade på en mer försiktig positiv inställning till mer Idrott 

och hälsa. Några exempel på hur detta uttrycks: 

 

“Med anledning av detta bör regeringen överväga möjligheten att se över de positiva effekterna 

av mer idrott i skolan.”116 

 

“Vilken effekt ett ökat antal idrottstimmar skulle ge på elevernas hälsa är något som är 

omdebatterat, men något som är värt att ha i åtanke.”117 

 

Ovanstående är en mer försiktig positiv inställning till utökad Idrott och hälsa, men som ändå 

innefattas i diskursen. Att överväga möjligheten är ändå ett förslag på att denna fråga ska väckas 

och undersökas, även om de vill ha forskning på de positiva effekterna innan tiden utökas. 

 

“Dels anser jag att mängden skolidrott behöver ökas. Skulle vi utöka läsåret med bara en extra 

studievecka och denna tid las på skolidrotten skulle detta betyda en extra timme idrott i veckan. 

Detta skulle göra en stor skillnad.”118 

 

                                                
116 Motion 4 
117 Motion 10 
118 Motion 17 
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“Genom att införa mer idrott, under ledning av idrottslärare som ser alla barns behov av fysisk 

aktivitet, och öka undervisningen i hälsa skapar vi friskare barn och därmed på sikt friskare 

vuxna.”119 

 

“Det enda ställe där man når alla barn är i skolan där det måste finnas ett ökat utrymme under 

skoldagen för fysisk aktivitet.”120 

 

Ovanstående exempel är tydliga uttryck för att ledamöterna vill utöka antalet idrottstimmar i 

skolan och de skapade ett tydligt tema som fick bilda diskursen ökad tidsdiskurs. Meningar så 

som “mängden skolidrott behöver ökas”, “införa mer skolidrott” och “ökat utrymme” visar på att 

politikerna anser att skolämnet Idrott och hälsa bör utökas. Det sista citatet använder ordet fysisk 

aktivitet istället för idrott, men eftersom motionerna behandlar Idrott och hälsa blir detta en 

tolkning av att Idrott och hälsa bör utökas eftersom motionerna behandlar skolämnet i stort. 

 

 

                                                
119 Motion 20 
120 Motion 3 
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8. Sammanfattande analys 

 

Vi har valt att sammanfatta våra respektive analyser då vi vill påvisa en röd tråd och redovisa ett 

sammanhållet arbete. Då våra olika fokus ändå har stora likheter och gemensamma 

beröringspunkter anser vi att analys och diskussion kommer bli mer givande och mindre spretigt 

om de slås samman. 

 

 

8.1 Fysiologiskt perspektiv 

 

Det fysiologiska perspektivet visade på ett sjukdomscentrerat sätt att skriva om Idrott och hälsa. 

Den patogena diskursen delades upp i en fetma/övervikt- samt en sjukdomsdiskurs. Båda 

diskurserna tog en stor del av motionerna i anspråk och lyftes fram som mycket centrala för 

skolämnet Idrott och hälsa. I de motioner som beskrev övervikt/fetma och sjukdom så användes 

dessa som ett sätt att motivera mängden Idrott och hälsa i skolan samt som ett samhällsproblem 

att hantera.  

 

 

8.2 Samhällsperspektiv 

 

Inom samhällsperspektivet identifierades fyra tydliga diskurser. Dessa var tydliga och stod var 

för sig. Teknik användes oftast som en inledning för att knyta an till samhällsdebatten om 

stillasittande barn. Vidare användes klass som ett argument för att det skulle satsas på just 

skolidrotten, eftersom det är där alla barn oavsett klass/social status nås. I de motioner där 

betygsfrågan diskuteras knyts ofta diskussionen om betyg samman med Bunkefloprojektet som 

ett argument för utökad skolidrott eftersom detta skulle leda till högre betyg. Men även allmänna 

åsikter om ett lugnare klassrum och bättre arbetsro vid utökad Idrott och hälsa uttrycktes. Även 

om tidsdiskursen kopplas samman med betygsdiskursen var dessa ändå två olika typer av teman 

som uttryckte olika saker.  
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9. Diskussion 

 

 

9.1 Jämförelse med tidigare forskning 

 

När vi undersökte motionerna så identifierade vi liknande diskurser som Quennerstedt i sin 

undersökning av lokala styrdokument.121 Det visar på att det finns en tendens till relation mellan 

formuleringsarenan och realiseringsarenan. De av Quennerstedts diskurser som vi delvis 

identifierade i våra motioner var dels ett inslag av riskdiskursen, som Quennerstedt beskriver 

som ett förebyggande av skador, vilka återfanns i motionerna om simning som exempelvis 

livräddande aktiviteter vid blödning och drunkningstillbud. Simning var också den enda 

färdighet som lyftes fram i motionerna, vilket har likheter med Quennerstedts idrottsdiskurs. Det 

är intressant att ingen annan färdighet behandlades i motionerna och det säger något om 

ställningen simning har i det svenska samhället. 

 

Även om motorik nämndes i vissa motioner så identifierades ingen motorikdiskurs eftersom 

motorik togs upp i förbifarten och hade egentligen ingen ställning i motionerna som helhet. 

Quennerstedt upptäcker denna diskurs främst i centrala styrdokument för de yngre åldrarna. Våra 

motioner verkar inte ha fokus på yngre barn utan talar mer kring betyg och annat som dyker upp 

senare under skolåren, vilket förstås kan vara en bidragande orsak till att det inte finns med i vårt 

material. 

 

Intressant var även att friluftslivet var det enda innehåll ur kursplanen som lyftes fram i 

motionerna förutom simning. Ingenstans lyftes dans, kondition, ergonomi eller styrketräning upp 

trots att de är en central del av ämnets innehåll. Precis som simningen verkar friluftslivet vara 

fast förankrat i den svenska skoltraditionen. 

 

Larsson lyfter i sin forskning fram hur elever ser på skolämnet Idrott och hälsa. Han kommer 

fram till att eleverna antingen kan se på ämnet som roligt utifrån olika synvinklar samt att 

lärande inte verkar stå i fokus för ämnet.  Eleverna ser inte heller Idrott och hälsa som ett 

                                                
121 Quennerstedt, Att lära sig hälsa 
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“riktigt” skolämne.122 Denna syn på Idrott och hälsa återspeglas i vår analys där exempelvis 

betygsdiskursen verkar föregås av ett fokus på lärande och kunskapsutveckling i andra ämnen. 

Idrott och hälsa ses inte som ett kunskapsämne med ett egenvärde i sig självt, utan som ett 

verktyg att antingen höja betyg och/eller bli smal och frisk. Intressant är också att Idrott och 

hälsa som ett roligt skolämne tydligt får fokus i våra behandlade motioner som handlar om 

funktionshindrades rätt till Idrott och hälsa i skolan. 

 

Sundell och Toros uppsats publicerades 2007 vilket var innan Lgr 11 kom. De kom precis som vi 

fram till att en övervägande del av motionsförfattarna anser att Idrott och hälsa är viktigt och att 

antalet timmar borde öka. I deras resultat var det moderaterna som publicerat flest motioner och 

detta stämmer även överens med våra motioner, där moderaterna hade en majoritet i antal 

motioner.123 Dock var det en alltför ojämn fördelning mellan partierna för att kunna göra några 

generella uttalanden om moderaterna eller andra partiers politik vad gäller Idrott och hälsa. 

Sundell och Toros enkät visade dock på någonting annat än att alla ville öka antalet 

idrottstimmar i skolan. Det var enbart folkpartiet som uttryckligen ville utöka antalet 

idrottstimmar i skolan. De andra partierna ansåg att rörelse istället borde integreras under 

skoldagen. Då vi inte har mailat ut någon enkät till partierna, så kan vi inte med säkerhet veta att 

alla partier vill öka antalet timmar på det sett de uttrycker i våra motioner. Dock ser vi en 

förändring i debatten som inte fanns under deras forskningsperiod. Idrott och hälsa har kopplats 

samman med högre betyg vilket verkar vara ett incitament för mer Idrott och hälsa. Även här ser 

vi att Idrott och hälsa inte har ett egenvärde eller ses som ett bildningsämne i samma utsträckning 

som andra ämnen. 

 

 

9.2 Teoretiska perspektiv 

 

Diskursanalysen har varit ett relevant redskap i vår analys och har möjliggjort att vi kunnat 

identifiera teman som utvecklats till diskurser via ytterligare bearbetning. Våra forskningsfrågor 

var tydligt anknutna till diskursanalysen som metod och vi anser att våra frågor har besvarats i 

detta arbete. Vi kunde identifiera tydliga diskurser i materialet och dessa gav uttryck för olika 

synsätt på skolämnet Idrott och hälsa. Viktigt är att vår metod och material enbart står för ett 

                                                
122 Larsson. Idrott och hälsa – vad är det? 
123 Sundell & Toro. Idrott och hälsas framtid som skolämne – en studie om hur riksdagspolitiker ser på ämnet. 
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axplock av den aktuella debatten och det aktuella meningsskapandet. Ett diskursanalytiskt 

perspektiv betraktar språket och sanningen som en process,124 vilket innebär att vårt resultat är en 

del i denna process och kan tolkas på andra sätt i framtiden. Genom att vara tydliga med vårt 

tillvägagångssätt anser vi ändå att reliabiliteten är hög i vårt arbete. 

 

Politiker verkar inom en kontext som politiker och vi inom en annan, som lärare, vilket innebär 

att vi har olika synsätt på skolan och idrottsämnet. Detta medför att vi kan kategorisera världen 

olika och i denna uppsats är det vi som har tolkningsföreträde. Genom att vara tydliga med vår 

utgångspunkt och vår bakgrund under hela arbetet hoppas vi dock att vi har strävat efter en så 

god neutralitet som möjligt. Värt att nämna och till vår fördel är dock att vi verkar inom samma 

historiska och kulturella kontext som politikerna, vilket gjort det lättare att analysera materialet 

på dess premisser. Vi har alla även tillgång till den mediala debatten om idrottsämnet, vilket gör 

det enklare att tolka, bearbeta och förstå.   

 

De diskurser vi identifierat visar på ett inslag av makt, då dessa visar möjliga sätt att tala om 

skolämnet Idrott och hälsa idag. De mönster och perspektiv som identifierades hjälper till att 

skapa och forma samhället utifrån olika maktperspektiv. Foucault fokuserar mycket på vad som 

är legitimt att säga och vad som är otänkbart,125 vilket även visar sig i vårt resultat. De diskurser 

vi identifierat visar på hur politiker kan tala om Idrott och hälsa idag, men de visar även på hur 

de inte talar om Idrott och hälsa. Exempelvis behandlas inte hygien, vilket har varit en tydlig 

diskurs historiskt. Detta visar på hur den historiska kontexten är av vikt, samt hur språk och 

sanningar förändras över tid. Att Bunkefloprojektet126 spelar in och finns inom betygsdiskursen 

visar även på att detta projekt ger uttryck för makt och påverkar dagens debatt. Eftersom detta 

projekt nyligen avslutats så visar även detta på historians och aktualitetens påverkan.  

 

Genom att utgå från ett hälsoperspektiv så öppnar det för två synsätt på hälsa, det salutogena och 

det patogena.127 Ur ett maktperspektiv så stänger det för nya infallsvinklar, vilket kan ha gjort 

svaren på våra forskningsfrågor snävare än vad den hade behövt vara. Ett hälsoperspektiv 

befinner sig inte på någon av de arenor som vi tagit upp utan är mer övergripande och man skulle 

                                                
124 Winther Jørgensen & Phillips Diskursanalys som teori och metod., 11 
125 Ibid, 19 
126 Ericsson, Ingegerd, Gärdsell, Per, Lindén, Christian, Karlsson, Magnus. En livsstil för bättre hälsa. Svensk 

IdrottsMedicin, 5-8 
127 Antonovsky. Hälsans Mysterium 
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kunna säga att den mer hör hemma på en medicinsk arena. Dock visar vårt resultat på att det 

salutogena och patogena perspektivet är applicerbart på vårt material och bidrar till ytterligare 

analys. Det patogena perspektivet är fortfarande starkt bundet till fysisk aktivitet. 

 

Något som väckte vårt intresse för hur man talar om Idrott och hälsa var det salutogena 

hälsoperspektivet som identifierades i motionerna som behandlade funktionshindrades rätt till 

Idrott och hälsa i skolan.  Exempel från en motion är: “Idrott är viktigt såväl för den fysiska som 

för den psykiska hälsan. Idrott bidrar till att höja livskvaliteten. Det är positivt och bidrar till att 

vi håller oss friska längre, orkar mer och mår bättre.”128 Detta visar på olika sätt att tala om Idrott 

och hälsa utifrån vem det är som utövar det. Ett mer optimistiskt och hälsocentrerat synsätt 

verkar vara mer berättigat i vissa kontexter.  

 

 

9.3 Pedagogiska konsekvenser 

 

För att formuleringsarenan ska få genomslag på realiseringsarenan krävs det att lärarna uppfattar 

reformer som relevanta och väsentliga för att de ska kunna genomföras. Sättet som politiker talar 

om Idrott och hälsa har en viss anknytning till transformerings- och medieringsarenan, vilket 

även skapar attityder och inflytande över den svenska befolkningens syn på Idrott och hälsa. Att 

Idrott och hälsa har en koppling till betygsresultat och att betyg är en central del i dagens 

skoldebatt öppnar upp för möjligheten att detta kommer att bli ett mer allmänt vedertaget 

förhållningssätt. Samhällets syn på Idrott och hälsa skapar vissa förväntningar som idrottslärare 

måste förhålla sig till. Detta kan komma att ha konsekvenser för den pedagogik som förs inom 

Idrott och hälsa. Dessvärre verkar vårt resultat inte peka på en ökad status för skolämnet Idrott 

och hälsa. Precis som Idrott och hälsa har sett och fortfarande ses som en 

övervikts/fetmaprevention ses Idrott och hälsa idag som ett verktyg att höja betygen i skolan.  

 

Om Idrott och hälsa ses mer som en övervikt/fetmaprevention samt som ett verktyg att höja 

betygen, så finns risken att ämnet i högre grad kommer att handla om fysisk aktivitet och inte 

hälsa och kunskapsbaserade delar. Detta var något som Skolinspektionen kritiserade då de 

menade att det var för mycket idrott och hälsan fick stå tillbaka, vilket står i motsats till vad 

                                                
128 Motion 7 
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kursplanen säger. Detta visar på en klyfta mellan formuleringsarenan och realiseringsarenan. Det 

visar även på en motsättning inom formuleringsarenan, där det finns en konflikt mellan politiker 

och andra aktörer som Skolinspektionen och Skolverket.  

 

 

9.4 Konsekvenser för framtida forskning 

 

Det finns flera områden som kan forskas vidare på. Förslagsvis kan det göras djupare politiska 

granskningar av attityder till skolämnen. Vi studerade enbart motioner under en tidsperiod på tre 

år, för att få fram dagens syn på Idrott och hälsa i motionerna. Det finns möjlighet att ha en 

historisk ansats eller titta djupare på partiernas åsikter berörande frågan om skolämnet Idrott och 

hälsa. Ännu en möjlighet är att titta på ideologiska aspekter och/eller argumentation. 

 

Vi har genom vår forskning visat på hur den aktuella synen i motionerna i dagsläget utformas. 

Främst har vår nya betygsdiskurs visat att forskning som Bunkefloprojektet har fått genomslag 

inom politiken.   
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10. Konklusion 

 

Slutsatsen vi kan dra av detta är att det finns tydliga diskurser som utgör hur politiker skriver om 

Idrott och hälsa på formuleringsarenan idag. Dessa diskurser har inte något tydligt fäste i 

realiseringsarenan vilket kan visa på en slitning mellan makten som politiker och lärare gör 

uttryck för. En av diskurserna har en tydlig aktualitet i och med det nya forskningsprojektet 

Bunkefloprojektet, vilket visar att detta forskningsprojekt fått fäste i dagens debatt om skolämnet 

Idrott och hälsa.  
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