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Sammanfattning 
Styrning av medborgarnas hälsa har skett under lång tid i det svenska samhället, både inom 

skolan och andra områden. Hur denna styrning har sett ut och vad den har syftat till har dock 

varierat under årens lopp (Olsson 2009, Ljunggren 1999 m.fl.). Forskning (Öhman 2007, Stoltz 

2009, Greco 2009) visar att dagens övergripande hälsoarbete samt skolans undervisning i ämnet 

idrott och hälsa kan ses som ett led i en styrningspolitik som är inriktad mot att individen 

förväntas handla utefter samhällets norm. Hur undervisningen bedrivs färgas därmed inte bara 

av politiska beslut utan det sker också en yttre påverkan från många delar av samhället. Ämnet 

idrott och hälsa kan uppfattas ha en diffus inriktning och har fått en krympande del av timplanen 

(Stråhlman 2001). Föreningsidrotten har under senare år haft en stor påverkan på ämnets 

utformning (Sandahl 2004).  

Studiens syfte är att analysera hur riksdagspartierna konstruerar ämnet idrott och hälsa i 

grundskolan samt vilken styrningspolitik dessa konstruktioner ger uttryck för. Detta görs 

genom en kritisk diskursanalys enligt Faircloughs tredimensionella modell av sex 

riksdagspartiers aktuella dokument i ämnet. I analysen används Foucaults teorier om hur 

undervisning kan användas som maktmedel för att styra eleven, subjektet, mot ett bestämt mål.  

Resultatet visar på en vilja hos samtliga partier att elevernas fysiska aktivitet under skoltid bör 

öka. Motiven till varför den bör öka skiftar mellan partierna, från att förbättra den fysiska 

hälsan, öka jämställdhet mellan könen, förbättra skolresultaten till att skapa ett jämlikare 

samhälle. Analysen visar på paralleller mellan partiernas konstruktioner av ämnet idrott och 

hälsa i grundskolan och partiernas ideologier. De analyserade texterna uppvisar tecken på den 

styrningspolitik som betecknas governmentality, det vill säga att ämnet idrott och hälsa bör 

användas för att eleverna ska förmås sträva mot samhällets norm. 
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INLEDNING  
Att vi människor mår bra, har hälsa, får ses som en förutsättning för att vi ska kunna utvecklas 

optimalt. I FN:s mänskliga rättigheter nämns att ”för att en människa ska kunna leva ett 

drägligt och värdigt liv måste rätten till hälsa vara tillgodosedd.” Vad hälsa innebär och hur 

man uppnår hälsa finns det dock delade meningar om (Alexandersson & Medin 2000) och 

dagligen överöses vi från media med diverse uppmaningar och råd som syftar till att förbättra 

vår hälsa och visa oss vägen mot ett hälsosamt liv. Även staten har försökt att påverka 

medborgarnas hälsotillstånd genom skiftande metoder under årens lopp (Olsson 1999). Ett 

medel som staten har använt, och fortfarande använder, är att med hjälp av skolan och dess 

läroplan styra undervisningen av eleverna mot vad staten ser som ett hälsosamt liv. Inom 

skolan finns ett ämne som specifikt har som uppgift att utbilda eleverna inom området, 

nämligen idrott och hälsa, och ämnet får därför ses som centralt i skolans hälsofrämjande 

arbete och därmed ett viktigt medel för hur riksdag och regering kan påverka människors 

hälsa. 

 

Skollag och läroplan, som styr skolans undervisning, utformas på statlig nivå av regering och 

riksdag och då ytterst av de politiska partier som finns representerade där (Jarl & Rönnberg 

2010). I Sveriges riksdag finns i dag åtta politiska partier representerade, med olika ideologisk 

bakgrund, som i sin tur avspeglar sig i de olika partiernas dokument där de konstruerar sin 

politik, bland annat i hur de anser att den svenska grundskolan bör bedrivas och vad syftet 

med undervisningen bör vara. Dessa konstruktioner får antas påverka hur skollag och läroplan 

utformas och därmed även hur styrningen av skolan och varje enskilt ämne, däribland idrott 

och hälsa, ser ut. Elever som undervisas i dagens skola, styrd på statlig nivå av regering och 

riksdag, förväntas bli influerade av undervisningen i varje enskilt ämne och eleverna tar till 

sig budskapet som förmedlas i olika hög grad. De kunskaper och värderingar som förmedlas i 

skolan kan förhoppningsvis ses som en viktig motpol till de intryck och förväntningar som 

eleverna möter från det övriga samhället, bland annat den bild som massmedia målar upp av 

vad ett hälsosamt liv innebär. Skolan är därför viktig för att eleverna ska kunna skapa sig en 

egen och självständig uppfattning av vilka värderingar och vilken livsstil som de efter 

skolgången tar med sig vidare ut i livet.  

 

Som verksam lärare i ämnet idrott och hälsa försöker jag förmedla de intentioner som 

styrdokumenten i den svenska skolan föreskriver om hälsa. I kursplanen för ämnet idrott och 

hälsa i grundskolan (Skolverket 2011 s. 51) konstateras bland annat att ”…en hälsosam 

livsstil är grundläggande för människors välbefinnande”. I syftet för ämnet anges att eleverna 

ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om ”…att man kan påverka sin hälsa genom hela 

livet.” Eleverna ska även ”…ges förutsättningar för att utveckla goda levnadsvanor samt ges 

kunskaper om hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt välbefinnande.” Det är 

bland annat dessa värderingar och kunskaper som ämnet idrott och hälsa ska förmedla, vilka 

eleverna förhoppningsvis tar till sig, och som på sikt förväntas bidra positivt till elevernas 

hälsoutveckling. 

 

Som tidigare nämnts är det de politiska partierna som är med och styr samt har makt över hur 

skolan ska förhålla sig till begreppet hälsa inom ämnet idrott och hälsa. I och med det styr 

partierna över hur skolan inom ämnet ska bidra till att ge eleverna de bästa förutsättningarna 

för att uppnå hälsa. Det är då intressant att studera hur de olika partierna liknar och skiljer sig 

åt i sina konstruktioner av ämnet och vad partierna vill att undervisningen i ämnet ska leda 

till. 
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Med utgångspunkt i detta resonemang vill jag genom denna uppsats undersöka hur de 

politiska partierna, med vilja att reproducera eller omorganisera skolan, konstruerar ämnet 

idrott och hälsa och vilken styrningspolitik dessa konstruktioner ger uttryck för.  

 
SYFTE 
Studien syftar till att analysera hur riksdagspartierna konstruerar ämnet idrott och 

hälsa i grundskolan samt vilken styrningspolitik dessa konstruktioner ger uttryck 

för. 
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BAKGRUND 
I detta avsnitt redogör jag för hur den svenska hälsodiskursens utvecklats under 1900-talet 

fram tills idag och vilken roll idrottsämnet har spelat inom diskursen som ett styrmedel, både 

för medborgare och för stat. Detta görs under rubriken Vägen till hälsa. Vidare presenteras 

tidigare forskning som rör styrningspolitik, dels specifikt inom ämnet idrott och hälsa, dels 

inom samhällets allmänna hälsoarbete. Detta görs under rubriken Att styra hälsa. 

 

Vägen till hälsa 
Hälsa för välfärdsstaten 
Under 1900-talets början och fram till dess mitt, då sjukvården gjorde stora framsteg, var 

hälsa i det svenska samhället i stort sett likställt med frånvaro av sjukdom. Den som inte var 

sjuk, var alltså frisk, hade god hälsa och kunde därmed bidra till en positiv samhällsutveckling 

(Olsson 1999). Staten gjorde, genom folkbildning och utbyggnad av sjukvården, stora 

ansträngningar för att öka folkhälsan vilket i sin tur skulle generera en friskare och mer 

arbetsför befolkning (Eriksson & Palmblad 2014). Medborgarna skulle fostras till 

hälsosamma individer som därmed var friska och höll sig inom samhällets norm. Det som 

avvek från normen, det sjuka, skulle rättas till för att passa in i samhället och därmed kunna 

bidra till ökat välstånd (Olsson 1999). Detta var ett tillstånd där staten i hög grad bidrog till 

individens hälsotillstånd, men i gengäld krävde staten att varje individ på bästa sätt bidrog till 

byggandet av välfärdsstaten. Både staten och befolkningen kunde därmed uppleva att de drog 

fördelar av situationen. Staten ville ha en produktiv och frisk befolkning och därför såg den 

till att skapa förutsättningar för ett hälsosamt liv, bara det skedde inom normen för vad staten 

såg som hälsosamt. Befolkningen å sin sida kunde i allt högre grad leva ett gott liv och kunde 

då se fördelar med att staten premierade ett hälsosamt leverne (Olsson 1999). 

 

Under samma tidsepok bidrog även skolidrotten till byggandet av denna välfärdsstat genom 

att forma kroppar som skulle kunna bidra till ett ökat välstånd (Lundquist Wanneberg 2004). 

Dess inriktning präglades till stor del av den s.k. Linggymnastiken (Ljunggren 1999). I den 

betonades den kollektiva andan, med hård militärisk och auktoritär undervisning, vars syfte 

var att genom disciplinerade rörelseformer skapa den manlighet som kan betecknas som den 

rådande normen inom skolan under 1900-talets inledning. Denna auktoritära och militäriska 

styrning av den tidiga skolidrotten bekräftas av Annerstedt (1991) som beskriver 

gymnastikundervisningen under denna tid som starkt influerad av militära övningar, i 

kombination med linggymnastiken, då syftet med undervisning främst var att förbereda 

pojkarna för den stundande värnplikten, det vill säga att skapa ett starkt militärt försvar av 

Sverige.  

 
Hälsa för social jämlikhet 
Under 50-, 60- och början av 70-talet var tilltron fortsatt stor till att människors hälsa innebar 

samma sak som avsaknad av sjukdom (Olsson 1999). Sjukvården fortsatte att utvecklas och 

tilltron till att vetenskapen har nycklarna till ett hälsosamt liv stärktes. Däremot skedde en 

förändring av synen på varför folkhälsoarbetet är viktigt, från att ha styrts av en vilja att från 

statligt håll bygga en välfärdsstat med hjälp av fogliga medborgare som fostrats till den rätta 

viljan, till ett försök att genom folkhälsa skapa ett mer rättvist och jämlikt samhälle. Under 

denna tidsperiod infördes exempelvis skattefinansierad sjukvård för att minska de ökande 

hälsoklyftorna (Olsson 1999). I samband med detta skedde en förskjutning från hälsofostran 

till hälsoinformation. Istället för att uppfostra folket till hälsosamma invånare gjordes en stor 

satsning på att informera om hur vägen till ett hälsosamt liv ser ut (Eriksson & Palmblad 

2014) och denna väg utstakades av de medicinska rön som visade hur du på bästa sätt håller 
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dig frisk. Exempel på detta fenomen är diverse antirökningskampanjer och Socialstyrelsens 

uppmaning att äta sex till åtta skivor bröd om dagen vilka skulle ge medborgarna verktyg till 

ett mer hälsosamt liv. 

 

Även skolidrotten förändrades under dessa årtionden och Annerstedt (1991) beskriver en 

utveckling då linggymnastiken alltmer spelade ut sin roll till förmån för aktiviteter präglade 

av idrottsrörelsen. Genom utövande av olika idrottsgrenar skulle eleverna stärka sin kondition 

för att förbättra sin hälsa. Denna förändring genomfördes i enlighet med naturvetenskapens 

råd om att en frisk kropp leder till hälsa. Till exempel nämns i Lgr 62 bland annat att 

”undervisningen skall syfta till att utveckla laganda, självdisciplin, hjälpsamhet och 

ledarförmåga. Den skall hos eleverna söka väcka bestående intresse och förståelse för behovet 

av fysisk aktivitet som ett medel till rekreation och hälsa” (Kungl. Skolöverstyrelsen 

1962:344). Undervisningens huvudmoment skulle bestå av gymnastik, lekar, friidrott, dans, 

bollspel, orientering, simning, skridskoåkning och skidåkning och i samband med dessa 

aktiviteter skulle information om god hälsa, ergonomi, naturvård, iskunskap och 

trafikkunskap ges (Kungl. Skolöverstyrelsen 1962). 

 

Björn Sandahl (2004) beskriver hur idrottsämnet i skolan under senare delen av 1900-talet 

förändrades beroende på en maktkamp mellan staten och föreningsidrotten. Staten har 

framförallt använt läroplanerna som medel för att nå sina mål medan föreningsidrottens 

främsta medel har varit den påverkan som idrottslärare, ofta med rötterna i idrottsföreningar, 

och de mest idrottsintresserade eleverna har haft på ämnet. Sandahl hävdar att i denna 

maktkamp har föreningsidrotten gått segrande ur striden och att statens styrmedel, det vill 

säga läro- och kursplanerna, har haft mycket liten påverkan på hur ämnet utformats. 

Föreningsidrottens stora påverkan på ämnet innebar under perioden 1962-1994 att 

undervisningen till övervägande del bestod av rent idrottsliga moment. 

 

Hälsa för individens bästa 
I slutet av 1970-talet började en misstro anas gentemot naturvetenskapens roll som den enda 

vägen till hälsa (Olsson 1999) vilket även innefattar bilden av att hälsa kan kategoriseras i vad 

som är sjukt och friskt. I och med detta spreds en bredare bild av vad hälsa innebär och även 

andra faktorer, såsom livsstil och sociala förhållanden, gavs utrymme för att stärka 

människors hälsa. I samband med denna förskjutning i synen på hälsa förväntades den 

enskilda medborgaren ta ett större ansvar för att leva upp till samhällets norm av vad ett 

hälsosamt liv innebär och därmed försköts det hälsofrämjande arbetet alltmer från stat till 

individ (Olsson 1999). Var och en skulle därmed i större grad bidra till samhällsutvecklingen 

genom att leva ett hälsosamt liv och i slutändan bidra till positiva effekter både för individ och 

samhälle.    

 

Förändringar skedde även inom skolidrotten. Ämnet bytte 1994 åter namn, nu till idrott och 

hälsa, och fick en ny kursplan. I samband med detta skifte förändrades ämnets innehåll från 

kollektiv fostran mot ett mer reflekterande arbetssätt och med fokus på individuell utveckling 

(Ljunggren 1999). I och med Lpo-94 skedde en förändring av styrningspolitiken, från att 

tidigare ha varit innehållsstyrd till att bli målstyrd, vilket även gäller den nuvarande 

läroplanen, Lgr-11 (Avander 2011). Den nuvarande undervisningen i ämnet kan belysas 

genom den senaste granskningen av ämnet, Idrott och hälsa i grundskolan (Skolverket 2012), 

där det pekas på de positiva effekter undervisningen förväntas bidra med. Det som framförallt 

poängteras är vinsterna med att få positiva upplevelser av friluftsliv och fysisk aktivitet samt 

vikten av kunskap om hur vår livsstil påverkar hälsan. I rapporten hänvisas till forskning 

(Mikaelsson 2012) som visar att den moderna livsstilen, med för mycket stillasittande, dåliga 
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matvanor och extrema kroppsideal, kan ge fysiska problem. Vidare trycker Skolverket på att 

undervisningen ska ge eleverna kunskaper som främjar ett hälsosamt liv samt vikten av att 

undervisningen inkluderar samtliga elever. Ämnets allsidighet och bredd lyfts fram som extra 

viktigt för att nå alla elever. Rapporten refererar genomgående till den gällande läroplanen, 

Lgr-11 (Skolverket 2011). 

 

Från vissa håll lyfts frågan om att ämnet idrott och hälsa har fått en alltför undanskymd roll i 

dagen skola. Delar av idrottsrörelsen trycker på för ett ökat antal undervisningstimmar i ämnet 

med hänvisning till de riskfaktorer som en stillasittande livsstil innebär. Bland annat gjordes 

ett upprop av stora delar av den svenska truppen i de olympiska spelen i Sotji 2014 där det 

ställdes krav på att idrottsämnet måste få mer utrymme just med hänvisning till att dagens 

ungdomar tenderar att bli allt mer stillasittande (SOK 2014). Även från annat håll kommer 

varningssignaler om att idrott och hälsa i skolan har fått stå tillbaka till förmån för andra 

ämnen. Ove Stråhlman vid Göteborgs Universitet tar upp frågan om skolidrottens eventuellt 

minskade status och diffusa inriktning påverkas av de diskurser som samspelar med ämnet 

(Stråhlman 2001). Han beskriver hur ämnet har fått en krympande del av timplanen och att 

ämnets existens har ifrågasatts. Den politiska styrning som sker påverkas av de yttre faktorer 

som kan ses ha ett samband med ämnet idrott och hälsa. En möjlig orsak kan vara det 

bristande utvecklingsarbetet inom idrottsdidaktiken och han efterlyser en gemensam syn och 

organisation inom den idrottsvetenskapliga forskningen för att stärka ämnets identitet och 

legitimitet.  

Att styra hälsa 
Frågan om hur styrningspolitik framträder i skolämnet idrott och hälsas vardagliga praktik 

samt vilken inriktning styrningen tar har Monica Öhman (2007) studerat. Detta har gjorts 

genom att studera 15 lektioner i ämnet idrott och hälsa från skolår 2 – 9 med fokus på hur 

styrningen ser ut och, genom att använda sig av Foucaults begrepp governmentality, för att 

analysera vad styrningen får för konsekvenser. Govermentality kan beskrivas som en 

växelverkan mellan stat och samhälle där båda parter kan dra fördel av den styrningspolitik 

som bedrivs och där normen för åt vilket håll medborgarna ska ledas är satt av samhället. 

Ordet govern står för ”styra” eller ”regera” och mentality står för ”inställning”(Nilsson 2008).  

 

2000-talets undervisning i idrott och hälsa kan till stor del ses som en del av governmentality, 

där tyngdpunkten ligger på att forma de rätta attityderna och att eleven själv ska vilja det rätta. 

Det är en form av styrning som kännetecknas av att eleverna själva förväntas handla i linje 

med samhällets norm av vad som verkar rimligt och rätt (Öhman 2007).  Resultatet visar att 

den övervägande styrningsformen i dagens undervisning inom ämnet idrott och hälsa består 

av att forma elevernas attityder mot den rätta viljan och inställningen genom fysisk aktivitet. 

Eleverna ska formas till att vilja kämpa, pröva och göra sitt bästa under lektionerna i idrott 

och hälsa. Detta genomförs framförallt genom att idrottslärarna använder sig av lustfyllda 

aktiviteter med förhoppning om att skapa ett framtida intresse för fysisk aktivitet. Eleverna 

ska formas till att vilja göra de rätta valen, det som förväntas av dem, utan användandet av 

auktoritära medel. Öhman drar paralleller mellan strävan mot att skapa individer som själva 

tar ansvar för att göra de rätta valen och en utveckling mot en liberal och individualistisk 

styrningspolitik där individen förväntas ta eget ansvar och handla i linje med det som verkar 

klokt, rimligt och rätt, det vill säga den rådande normen. 

 

Även Monica Greco (2009) diskuterar hur begreppet governmentality kan användas för att 

beskriva hur samhällets norm kan användas som ett led i liberal styrningspolitik som, enligt 

Greco, i slutändan handlar om samhällsekonomi. Hon använder till exempel en 
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antirökningskampanj för att exemplifiera hur statsmakten använder samhällets norm, att 

rökning är skadligt, som ett medel för att minska rökning som i sin tur minskar samhällets 

kostnader genom minskade sjukvårdskostnader. Detta sker inom ramen för en statlig 

hälsopromotion, genom en annonskampanj, som nyttjar samhällets norm för att nå sina syften. 

Det är upp till samhällsmedborgarna själva att göra de rätta valen, ansvaret ligger på dem 

själva att, som i detta fall, få bättre hälsa genom att avstå rökning. Vidare för Greco en 

diskussion om att det inte bara är staten som påverkar den politiska inriktningen utan att andra 

aktörer och diskurser spelar en viktig roll.  

 

Skolpolitisk styrning tas upp av Pauline Stoltz (2009), dels hur styrningen går till och vad 

styrningen får för konsekvenser. Hon uppmärksammar med detta att det inte bara är de 

formella, politiska besluten som avspeglar sig i hur diskurser uppstår, utan även utomstående, 

icke diskursiva faktorer påverkar. I artikeln exemplifieras detta med idrottsföreningars ökade 

roll i styrningen av skolans idrottsundervisning. I samband med att skolan kommunaliserades 

i början på 90-talet blev fler aktörer inblandade i hur undervisningen bedrivs. I artikeln tas 

bland annat det s.k. Handslagsprojektet upp som ett exempel på när utomstående aktörer 

spelar en viktig roll i utformningen av undervisningen. Handslagsprojektet startades av den 

socialdemokratiska regeringen 2003 med syfte att öka den fysiska aktiviteten bland landets 

skolelever. Detta skedde i samarbete med Riksidrottsförbundet som fick en stor summa 

pengar för att uppmuntra lokala idrottsföreningar att i samarbete med skolorna utveckla 

metoder för att locka eleverna till fysisk aktivitet. Genom att styra genom nätverk, där man 

delegerar ansvaret på många aktörer som alla görs ansvariga, och samtidigt ha indirekt 

pedagogisk och ekonomisk kontroll, har stor konsensus uppnåtts. Detta beskriver, enligt 

Stoltz, ett uttryck för en styrningspolitik, där de styrande, i detta fall regeringen, får alla 

aktörer att dra åt samma håll. Vidare beskriver Stoltz riskerna med den avpolitarisering som 

alltför stor grad av konsensus kan medföra. Enligt artikeln är just divergerande åsikter i olika 

frågor en förutsättning för ett demokratiskt samhälles utveckling.   

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att politisk styrning av medborgarnas hälsa inte är 

något nytt utan har skett under lång tid i det svenska samhället, både inom skolan och andra 

områden. Hur denna styrning har sett ut och vad den har syftat till har dock varierat under 

årens lopp och metoderna har skiftat. Utformningen av skolan, vilken inriktning enskilda 

skolämnen har och hur undervisningen bedrivs färgas av inte bara av politiska beslut utan det 

sker en yttre påverkan från många delar av samhället. 
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TEORETISK RAM 

Kritisk diskursanalys 
När man som jag vill undersöka politiska texter erbjuder den forskningstradition som kallas 

kritisk diskursanalys (Critical Discourse/CDA) en teori- och analysram och är en tradition 

som är starkt förknippad med den engelske lingvisten Norman Fairclough. CDA inriktar sig 

ofta på social och kulturell förändring (Winther Jörgensen & Phillips 2000) och som ett medel 

för att bekämpa sociala orättvisor och ojämlika maktförhållanden (Bergström & Boréus 2005) 

Genom att läsa mellan raderna och destabilisera det som vi ofta tar för givet kan man som 

forskare använda kritisk diskursanalys som ett redskap för att undersöka texters roll i hur vi 

uppfattar verkligheten. Detta gör den användbar i studien av hur politiska texter konstrueras 

och vad den styrningspolitik som dessa konstruktioner genererar ger uttryck för. 

 

Som teori och metod hjälper CDA till att se och förstå hur språket formar världen på olika 

sätt. Med språk menas då allt som beskriver en verklighet och kan vara både tal, bild och 

skrift (Fejes & Thornberg 2009). Språket ses som en social verksamhet som formas och 

omformas i ett socialt sammanhang och vi och vår omvärld konstrueras därmed i hög grad av 

språket vilket ger CDA en konstruktivistisk inriktning. Kritisk diskursanalys gör dock inte 

anspråk på att språket ger den enda sanningen utan med språkets hjälp skapar vi en 

representation av verkligheten. Allt språk ingår i ett sammanhang som organiserar den sociala 

verkligheten. CDA används därmed som en metod för att studera olika samhällsfenomen ur 

ett språkligt perspektiv (Bergström & Boréus 2005) men man är i analysen väl medveten att 

det existerar diskurser som inte är lingvistiskt bundna och tar därmed hänsyn till det (Fejes & 

Thornberg 2009). Enligt Bergström och Boréus (2005) har språket en så avgörande betydelse 

för hur vi ser på vår omvärld och vårt identitetsskapande att även det politiska språket blir en 

avgörande del av vår syn på oss själva och vår omgivning. Politik kan därmed inte ses som en 

bisak, som något ”därute”, utan måste ses som något meningsskapande och som sätter sin 

prägel på hur vi uppfattar verkligheten. 

 

Termen diskurs kan rubriceras som en helhet av sammanhängande uttryck och påståenden 

som bildar ett mönster. Winther, Jørgensen och Phillips (2000, s. 7) beskriver diskurs som ”… 

ett bestämt sätt att tala om och förstå världen.” Man kan inom ett visst område urskilja en 

diskurs, till exempel skoldiskursen, och inom denna diskurs framträder ett visst sätt att 

uttrycka sig och specifika termer och uttryckssätt som är karakteristiska för just denna 

diskurs. Inom en viss diskurs rekommenderas ett visst förhållningssätt eller en viss praktik 

(Bergström & Boréus 2005) och diskursen beskriver ofta vad som får sägas och av vem.  

 

Kritisk diskursanalys, enligt Faircloughs modell, kan ses som bestående av dimensionerna 

text, diskursiv praktik och social praktik. Varje kommunikativ händelse består av dessa tre 

dimensioner och bildar en helhet som samspelar med varandra och måste därmed studeras 

tillsammans för att man ska kunna få en rättvis bild av det man studerar (Winther Jörgensen & 

Phillips 2000).  

 

 När analysen fokuserar på texten (både skriftlig och verbal kommunikation) finns en 

lingvistisk utgångspunkt, framförallt mot den grammatiska strukturen, vokabulär och 

sammanhang mellan satser.  

 Den diskursiva praktiken är den praktik där texten produceras och konsumeras.  

Interdiskursivitet, vilka andra diskurser texten relaterar till, är ett viktigt begrepp för 

att se om den diskursiva praktiken reproduceras eller förändras. 
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 Diskurs som social praktik innebär att diskursbegreppet vidgas då diskurser sätts i ett 

större sammanhang både till andra diskurser och till icke-diskursiva områden. Här 

framträder tolkningar om ideologi och makt (Bergström & Boréus 2005). För att 

kunna kartlägga ideologiska och sociala konsekvenser av den diskursiva praktiken 

anser Fairclough (2003) att annan relevant teori bör användas. 

 

 
Fig. 1: Faircloughs tredimensionella modell för diskursanalys (1992:73) 

 

Vid kvalitativ forskning, vilket kritisk diskursanalys är en del av, måste man som forskare 

ställa de rätta kritiska frågorna för att svara upp mot undersökningens syfte och 

frågeställningar (Hellspong 2001). Varje ny studie kräver därför att man tar ställning till vilket 

tillvägagångssätt som är lämpligt och det är därför omöjligt att göra en färdig mall som passar 

alla kritiska diskursanalyser. Genom frågorna försöker forskaren se bakom orden och mellan 

raderna för att i sin tur se vad texten omfattar och utesluter och genom textnära lingvistiska 

analyser destabilisera det som vi ofta tar för givet (Fejes & Thornberg 2009). Relationen 

mellan texten och den diskursiva praktiken blir då central för att tolka hur dessa styr och 

formar den sociala praktiken. I denna uppsats görs detta genom att studera hur de politiska 

partiernas konstruktioner av idrott och hälsa kan ses som ett uttryck för en styrningspolitik. 

Styrningspolitik 
Den franske filosofen och idéhistoriken Michel Foucault behandlar bl. a. i sina verk tankar om 

hur makt utövas mot ett bestämt mål genom kunskap om det subjekt, människan, 

maktutövandet riktar sig mot. Framförallt beskriver han maktutövande inom de traditionella 

pedagogiska rummen, t ex. hemmet och skolan (Olesen & Pedersen 2004). Foucault beskriver 

subjektet, människan, som något som hela tiden förändras och är historiskt betingat. Att vara 

människa nu är inte samma sak som för hundra år sedan, utan formas fortlöpande beroende av 

tid och rum (Nilsson 2008). Dessutom formas människan på olika sätt, dels beroende av 

vetenskapliga och diskursiva metoder, dels genom politisk och social dominans samt genom 

den enskilda individens arbete och förpliktelser mot sig själv (Olesen & Pedersen 2004).  

 

Enligt Foucault är dagens maktutövande oftast mer osynligt och sofistikerat än då makt 

utövades mer synligt med hjälp av till exempel våld och förtryck, vilket visserligen 

fortfarande förekommer men i mindre grad i det moderna samhället (Olesen & Pedersen 

2004). Dagens makt består till stor del av de rådande normerna (vad som är socialt accepterat) 

inom olika områden. Dessa normer styr hur man ska handla och agera i olika sammanhang. 

Dessa normer vidmakthålls genom olika metoder såsom att ”individualisera, differentiera, 

jämföra, homogenisera, hierarkisera och utestänga vissa individer” (Olesen & Pedersen 2004 

s. 90). 
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För att förtydliga kopplingen till ämnet idrott och hälsa kan Foucaults begrepp biopolitik 

användas. Detta begrepp innebär en styrningskonst, styrningspolitik, för reglerandet av 

befolkningen genom biomakt. Biomakt i sin tur är en maktteknologi som utförs på kroppen, 

så biomakt blir bokstavligen makt över kroppar. Kroppen ska drillas och dresseras så att den 

blir starkare, produktiv och kontrollerbar, inte försvagas. Denna disciplinering sker inte 

genom att kuva, utan tvärt om, genom en god insyn i kroppens funktioner och hur man ska få 

kroppen, individen, att agera mot ett bestämt mål. Biopolitiken opererar samtidigt både på en 

mikronivå genom att producera individualitet och en makronivå genom att administrera 

befolkningens sätt att leva. Biopolitik blir då en politisering av styrningen av subjektet d.v.s. 

människan (Olesen & Pedersen 2004). Biopolitik kan ses som en situation för staten och 

befolkningen där båda kan uppleva att de drar fördelar. Staten vill ha en produktiv och frisk 

befolkning, därför ser den till att skapa förutsättningar för ett hälsosamt liv, bara det sker inom 

normen för vad staten ser som hälsosamt. Befolkningen å sin sida vill kunna leva ett gott liv 

och kan då se fördelar med att staten premierar ett hälsosamt leverne (Olesen & Pedersen 

2004; Greco 2009). En yttring av biopolitik kan den svenska linggymnastiken, med rötter i 

skolidrottens begynnelse, ses som ett exempel på. Eleverna skulle formas till sunda, starka 

medborgare som var beredda att bidra till den svenska militärmakten (Annerstedt 1991, 

Larsson 2001). 

 

Governmentality 
Foucaults tankar om biopolitik har utvecklats, både av honom själv och av andra forskare, för 

att beskriva hur liberal styrningspolitik uppträder i dagens moderna, demokratiska samhälle 

(Öhman 2007, Nilsson 2008). Den liberala styrningspolitiken innebär att det finns ett samspel 

mellan stat och samhälle där staten kan användas som ett styrmedel för samhällets invånare 

(Greco 2009). Detta förhållande, denna växelverkan mellan stat och samhälle, benämner 

Foucault, som tidigare nämnts, governmentality, där ordet gover står för ”styra” eller ”regera” 

och där ordet mentality står för ”inställning”(Nilsson 2008).  

Begreppen biopolitik och governmentality skiljer sig därmed åt. Biopolitiken kan bedrivas 

som ett maktmedel för statsmakten, subjektet, för att forma invånarna, objekten, mot ett visst 

mål utan något direkt samspel (Greco 2009). Folket är nöjt om folket får vad det vill ha. Här 

är samhällets norm satt av statsmakten. Governmentality bygger däremot på en interaktion 

mellan stat och medborgare, där båda ses som subjekt och där staten används som ett av 

många medel för invånarnas välbefinnande (Greco 2009). Normen har därmed satts av 

samhället. Öhman (2007) hävdar att undervisningen i skolämnet idrott och hälsa under senare 

år till stor del kan ses som ett uttryck för just governmentality, där tyngdpunkten ligger på att 

forma de rätta attityderna och att eleven själv ska vilja det rätta i linje med samhällets norm.  

 

Ideologi 
Som tidigare nämnts har försök till politisk styrning av medborgarnas hälsa skett under lång 

tid och motiven för styrningen och hur den har genomförts har varierat. Utöver den styrning 

som sker via det fenomen som ovan omnämns som governmentality kan styrningen även vara 

påverkad av ideologi, även om dessa två begrepp givetvis är färgade av varandra. Begreppet 

ideologi är tolkningsbart men kan förklaras som ”en uppsättning kulturellt bestämda 

värderingar, trossatser och hållningar som ligger bakom social och politisk handling” (Brante, 

Andersen & Korsnes 2001, s. 126) eller som Fairclough beskriver det: ”betydelse i maktens 

tjänst” (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s.79) Fairclough hävdar även att ideologier kan 

bidra till att dölja eller legitimera ojämlika förhållanden i samhället. 
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Inom skolan använder staten läroplan och skollag för att ange hur undervisningen i allmänhet 

och i varje enskilt ämne ska bedrivas. Det är statens möjlighet att styra skolans mål och 

innehåll mot ett visst syfte, något som kan betecknas som ideologisk styrning (Jarl, Kjellgren 

& Quennerstedt 2007). Hur denna styrning ser ut, t.ex. hur läroplan och skollag är utformad, 

bestäms av de partier som sitter i Sveriges riksdag vars åsikter får antas vara styrda av olika 

ideologiska övertygelser. Fairclough (1992) menar att ideologier eller partipolitik kan influera 

diskurser och enligt Winther Jørgensen och Phillips (2000) hävdar Fairclough att ideologier 

kan bidra till att producera, upprätthålla eller förändra befintliga maktrelationer vilket innebär 

att ideologi även kan påverka hur samhällets norm inom olika områden utformas. Därmed kan 

ideologier spela en roll i den styrningspolitik som framträder inom den analyserade diskursen. 

 

För att studera dagens makt krävs förfinade verktyg för att kunna se bakom det som vi vid 

första ögonkastet tar för givet (Olesen & Pedersen 2004). För denna studie innebär det att jag 

har använt mig av Faircloughs tredimensionella modell för att studera förhållandet mellan 

text, diskursiv praktik samt den sociala praktiken när det gäller riksdagspartiers konstruktion 

av skolämnet idrott och hälsa för att i sin tur kunna se och dra slutsatser om hur 

konstruktionerna ingår i någon slags styrningspolitik. Begreppen governmentality och 

ideologi möjliggör att jag kan se hur partiernas konstruktioner av skolämnet idrott och hälsa 

ingår i ett större socialt sammanhang och därmed dra slutsatser om vilken styrningspolitisk 

inriktning de olika partierna ger uttryck för inom ämnet idrott och hälsa i grundskolan. 
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METOD 
I detta avsnitt redogörs för det urval av de texter som har använts för att nå studiens syfte. 

Vidare görs en beskrivning av hur analysen har genomförts i enlighet med Faircloughs 

tredimensionella modell. Även studiens värde och kvalitet behandlas. 

 

Studiens ansats kan beskrivas som socialkonstruktivistisk, dvs. den utgår från att människan 

skapar förståelse utifrån erfarenheter och upplevelser, framförallt med utgångspunkt från 

språket (Winter Jørgensen & Phillips 2000). Därför valde jag att utgå från texter. Att valet föll 

på just texter hämtade från partiprogram eller liknande dokument får ses som ett antagande 

om att det är i just dessa texter de olika partiernas ursprungliga ställningstaganden bör 

framträda. 

Urval 
För att undersöka riksdagspartiers konstruktioner av skolämnet idrott och hälsa i grundskolan 

valde jag att utgå från de texter i respektive partis partiprogram eller liknande dokument som 

berör den aktuella frågan. I analysen togs endast hänsyn till de delar som rör ämnet idrott och 

hälsa i grundskolan. De delar i texterna som till exempel rör gymnasieskolan eller 

vuxenutbildning exkluderades helt. 

 

Texterna fick jag fram genom att be om dessa via mail (se bilaga 1) till varje partis kansli. Sex 

av åtta partier svarade. Centerpartiet och Socialdemokraterna gav svar med en förklarande 

text i svarsmailet tillsammans med länkar till lämpliga texter. Liberalerna (som under 

arbetets gång har bytt namn från Folkpartiet), Kristdemokraterna och Moderaterna svarade 

med bifogade länkar utan förklarande text. Vänsterpartiet gav svar med förklarande texter 

om partiets inställning då de angav att de inte har något aktuellt dokument angående ämnet 

idrott och hälsa. Sverigedemokraterna och Miljöpartiet gav inga svar. Dessa båda partiers 

inställning till ämnet försökte jag ta reda på via respektive partis hemsida utan resultat. 

 

Då jag inte hade tillgång till Sverigedemokraternas eller Miljöpartiets texter som kunnat 

belysa inställning till ämnet idrott och hälsa i grundskolan har de heller inte kunnat ingå i min 

analys. 

Genomförande och analys 
Då syftet är att undersöka riksdagspartiers konstruktioner av skolämnet idrott och hälsa i 

grundskolan samt vilken styrningspolitik dessa konstruktioner ger uttryck för, ansåg jag det 

lämpligt att genomföra analysen av empirin med hjälp av kritisk diskursanalys enligt 

Faircloughs tredimensionella modell. Som beskrivits tidigare bör en kritisk diskursanalys ta 

hänsyn till tre dimensioner: texten, den diskursiva praktiken och den sociala praktiken, vilket 

har gjorts i denna studie.  

 

Analysen av texten låg till grund för att kunna uttolka de teman som var representativa för 

partiernas konstruktioner av idrott och hälsa vilket i sin tur låg till grund för analysen av den 

diskursiva och sociala praktiken. Nedan följer en närmare presentation av de analysredskap 

som har använts. 

Textanalys 
Nedan presenteras de analysverktyg som valdes ut för att få en bild av hur skolämnet idrott 

och hälsa konstrueras i texterna gjordes. De valda kritiska frågorna (Hellspong 2001), 

analysverktygen, i denna lingvistiska analys är i enlighet med de som Fairclough presenterat 

(Fairclough 2003).  
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Modalitet 
Genom att analysera satsers modalitet, som kan beskrivas som graden av instämmande i en 

specifik fråga, kan man få en inblick om vad författaren anser viktigt eller mindre viktigt i en 

text. Man kan därmed bilda sig en uppfattning om hur textförfattaren väljer att konstruera det 

ämne texten behandlar, i det här fallet skolämnet idrott och hälsa, och vilka delar i texten som 

författaren ser som mest angelägna. Hur viktig textförfattaren anser en viss fråga är betecknar 

Fairclough (2003) som deontic modality. Modaliteten i en sats kan uttryckas via till exempel 

modalitetsmarkörer i form av modala hjälpverb, exempelvis ʼkanʼ, ʼbörʼ etc., eller 

interpersonella satsadverbial såsom ʼgärnaʼ, ʼhelstʼ etc. (Holmberg, Karlsson & Nord 2011).  

 

För att analysera graden av modalitet till en viss fråga, det vill säga vad partierna lyfter fram 

som viktigast, har jag inspirerats av Potters (1996) hierarkiska modell såsom den beskrivs av 

Thomas Whal i Diskursanalys i praktiken (Börjesson & Palmblad 2007). Varje 

modalitetsmarkör måste värderas efter hur den används i ett specifikt sammanhang för att man 

ska kunna bedöma den grad av modalitet som den ger uttryck för (Börjesson & Palmblad 

2007). Detta innebär att man inte kan följa någon färdig mall. De modalitetsmarkörer jag fann 

i texterna placerade jag i olika kategorier efter hur de uttrycker graden av modalitet i de 

analyserade texterna, exempelvis uttrycker borde en lägre grad av modalitet medan måste 

uttrycker en högre. I denna kategorisering utgick jag från Potters (1996) hierarkiska modell. 

Modalitetsmarkörerna kategoriserades i fem nivåer efter graden av modalitet där nivå 1 

betecknar den lägsta graden av modalitet och 5 betecknar den högsta. Denna kategorisering 

finns som bilaga till denna uppsats (se bilaga 2). 

 

Värdeord 
För att ytterligare undersöka hur riksdagspartierna konstruerar ämnet idrott och hälsa valde 

jag att se om och hur textförfattarna markerar vad som är mest väsentligt i texten. Detta görs i 

analysen genom att studera förekomsten av s.k. värdeord, vanligtvis adjektiv. Värdeord kan 

användas i en textanalys för att förtydliga textförfattarens inställning till en viss fråga och 

vilken inställning den vill förmedla och är tydligt inriktade på att påverka någons handlingar 

eller hållning (Hellspong & Ledin 1997, Fairclough 2003).  

 

Värdeorden kan betecknas som positiva eller negativa, plusord eller minusord (Hellspong & 

Ledin 1997). Exempelvis tolkas ordet viktigt som ett positivt värdeord, det vill säga det ger 

uttryck för en inställning som textförfattaren ser som extra angelägen. Om ordet viktigt 

används i samband med det modala hjälpverbet inte, det vill säga att en inställning anges som 

inte viktig ses värdeordet som negativt. I sådana fall tolkas det som ett uttryck för ett fenomen 

som, enligt textförfattaren, inte bör prioriteras. 

 

De värdeord som användes i analysen finns som bilaga till rapporten (se bilaga 3). 

Värdeorden anges som plusord eller som minusord. 

 
Intertextualitet 
Texternas intertextualitet analyserades med syfte att studera om och hur partiernas texter som 

behandlar idrott och hälsa i skolan konstruerats i samspel med andra texter. Enligt Bergström 

och Boréus (2005) är intertextualitet vanlig inom svensk skolpolitik, speciellt manifest 

intertextualitet, vilket innebär att politiska texter ofta uttryckligen refererar till andra texter. 

Enligt Fairclough (2003) bör man analysera både vilka texter som inkluderas samt vilka som 

exkluderas. Med utgångspunkt i detta valde jag att analysera om det i partiernas texter fanns 

några direkta referenser till andra texter, om det fanns några indirekta referenser eller om 

referenser till andra texter helt saknades. 
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Orsakssamband – kausal konnektion 
Enligt Fairclough (2003) kan texter ha kausala effekter som leder till förändring i människor 

och våra sociala relationer samt i den materiella världen. Texter kan ge uttryck för ett orsak-

verkan-förhållande där textförfattaren beskriver sambandet mellan ett visst förhållande och de 

effekter detta leder till. Textförfattaren gör sig därmed till en auktoritet som utger sig för att 

veta något och som hen ger sig rätten att berätta, vilket kan användas för att lyfta fram åsikter 

och värderingar som i sin tur kan påverka läsaren i en viss riktning (Fairclough 1995). 

 

I denna studie avsåg jag att se om det i partiernas konstruktion av idrott och hälsa 

framkommer några orsakssamband, om partierna beskriver vad som är orsaken till ett 

eventuellt fenomen och vilken verkan det enligt partierna får. För att undersöka detta kan man 

studera förekomsten av s.k. satskonnektiver som markerar det logiska sambandet mellan olika 

satser i en text. Satskonnektiver delas in i fyra grupper: additiva, temporala, komparativa och 

kausala varav det är det sistnämnda som är av intresse för min analys. Kausala 

satskonnektiver visar på just orsakssamband och markerar ”antingen att det som står efter 

konnektiven är en följd av det som står före, eller tvärtom, en orsak till det tidigare nämnda” 

(Nyström 2001 s.102). För att markera orsakssamband används till exempel eftersom, därför 

att, om, för att, därför, trots att och ändå. I exempelvis meningen Jag är så trött i dag för att 

jag var uppe sent i går kväll används för att som kausalt satskonnektiv för att markera 

orsakssambandet mellan satserna. Kausalitet kan även markeras genom all orsak och verkan 

som uppträder i en text (Nyström 2001).  

 

Ordval 
Vilka ord som används i en text kan vara avgörande för hur en text uppfattas av läsaren och 

vad författaren väljer att lyfta fram, hur texten konsumeras och produceras. Därför är valet av 

ord en viktig del av en kritisk diskursanalys och, i detta fall, ett redskap för analysen av 

partiernas konstruktion av ämnet idrott och hälsa. En textförfattare kan exempelvis välja att 

exkludera eller inkludera vissa ord, använda sig av nyckelord som förekommer frekvent i 

texten eller använda sig av metaforer för att förstärka textens avsikt (Fairclough 2003). Det 

kan givetvis vara svårt att bedöma om enskilda ordval är medvetna, men i analysen kan man 

reflektera över varför vissa ord har använts och andra har exkluderats och vad det kan få för 

effekter. 

Diskursiv praktik 
 
Interdiskursivitet 
För att undersöka hur en text har påverkats av andra texter eller diskurser studeras textens 

interdiskursivitet. I analysen letar man efter drag av andra texter eller spår från andra 

diskurser som kan ha påverkat texten (Winther Jørgensen & Phillips 2000).  En diskurs 

påverkar och påverkas av andra diskurser i den sociala praktiken och det är spår av denna 

påverkan som analysen av texters interdiskursivtet syftar till. Exempelvis kan man i politiska 

texter finna spår av andra områden och diskurser än de som texten uttryckligen är inriktad 

mot. 

 

Genre 
Texter kan delas in i olika genrer. Varje genre har sitt bestämda textmönster och sin speciella 

stil vilka är en del i en social aktivitet och bidrar till utformningen av den sociala praktiken. 

Inom diskurser finns etablerade konventioner för hur texter produceras och konsumeras och 

förändringar i dessa konventioner kan vara tecken på sociala förändringar (Ledin 2001). I 

analysen av partiernas texter ingår både utdrag ur partiprogram och liknande texter som riktar 
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sig till allmänheten samt mailsvar som är direkt skrivna till mig. Det finns därmed en skillnad 

på hur dessa texter producerats, är tänkta att konsumeras och även hur de har distribuerats. De 

texter som ingår i analysen visade sig, trots att de producerade för olika typer av konsumenter, 

privata eller till allmänheten, vara snarlika i sin uppbyggnad och stil. De mailsvar som ingår i 

analysen bedöms vara inom samma genre som de texter som är hämtade från partiprogram o. 

dyl. och därför tas ingen hänsyn till detta i analysen vilket hade varit fallet om texterna ingått i 

olika genrer.  

Social praktik 
 
Ideologi 
För att analysera om texten och dess argumentation kan kopplas till någon ideologisk 

bakgrund kan textens påståenden och förslag studeras (Fairclough 2003). Detta gjordes i 

analysen genom att i texterna urskilja förslag och påståenden och därefter se om dessa kunde 

kopplas till någon ideologi, antingen genom ideologiska värdeord i satsen, eller om satsen i 

sig kan tolkas som ideologisk. Detta sker i enlighet med Fairclough (1992) för att studera hur 

andra strukturer, såsom ideologier eller partipolitik, påverkar den diskurs som analyseras. I 

analysen sattes konstruktionerna av ämnet idrott och hälsa i relation till de ideologier som de 

olika partierna har som grund. Fairclough menar, enligt Winther Jørgensen och Phillips 

(2000), att ideologier kan bidra till att producera, reproducera eller transformera 

dominansrelationer. Detta innebär att diskurser kan vara ideologiska om de bidrar till att 

upprätthålla eller omvandla befintliga maktrelationer.  

 
Governmentality 
Vidare gjordes ett försök att se paralleller mellan partiernas konstruktioner av ämnet idrott 

och hälsa och Foucaults tidigare beskrivna begrepp governmentality. Detta gjordes i syfte att 

se vilken styrningspolitik partierna ger uttryck för och därmed hur de kan ses som en del i en 

politisk social praktik. 

Tillförlitlighetsfrågor 
När man genomför en kritisk diskursanalys står man som forskare aldrig utanför det som 

undersöks. Forskaren blir därmed automatiskt ett subjekt som deltar i den diskurs som 

utforskas. De slutsatser som framkommer bidrar till de mönster diskursen bildar, man blir en 

medproducent, vilket gör det svårt att förhålla sig helt objektiv i förhållande till det område 

man undersöker (Fejes & Thornberg 2009). I denna undersökning har jag trots detta försökt 

att hålla mig så objektiv jag har kunnat genom att i möjligaste mån hålla mig neutral till mina 

egna förutfattade meningar. 

 

Urvalet av analysens empiri skedde med hjälp av ett mail till samtliga riksdagspartiers 

partikansli varvid sex av åtta partier gav svar som kunde användas som underlag för 

undersökningens analys. Studiens tillförlitlighet hade givetvis ökat om jag använt mig av fler 

källor, såsom intervjuer eller enskilda riksdagsledamöters motioner i frågan, i analysen av 

empirin. Trots detta valde jag att enbart utgå från de mailsvar jag fått samt de dokument jag 

av partierna hänvisades till, då jag ansåg att detta underlag var tillräckligt för att svara upp 

mot studiens syfte och dess frågeställningar. Om jag hade använt mig av fler metoder för 

insamlande av empiri hade jag dessutom eventuellt kunnat ta del av Miljöpartiets och 

Sverigedemokraternas inställning till idrott och hälsa i grundskolan, vilket givetvis varit 

positivt för studiens resultat. 

 

Jag har i studien, i enlighet med Bergström och Boréus (2005), försökt så tydligt som möjligt 

redovisa för forskningsprocessen för att läsaren ska kunna följa de olika leden i analysen och 
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därmed själv kunna bedöma om den är logiskt genomförd. Jag har haft som mål att studien 

ska vara så transparent som möjligt vilket inverkar positivt på en forskningstexts trovärdighet 

(Boolsen 2007).  

 

Enligt Boolsen (2007) bör de analysredskap som används i en kvalitativ studie, och då även i 

denna kritiska diskursanalys, vara anpassade till undersökningens syfte vilket jag anser vara 

fallet i denna studie. Jag har endast använt mig av de analysredskap Fairclough (2003) 

erbjuder för kritisk diskursanalys vilka jag ansett behövts för svara upp mot studiens syfte. Att 

man ställer de rätta kritiska frågorna är avgörande för analysens resultat (Hellspong & Ledin 

1997). Jag har utifrån Faircloughs tredimensionella modell försökt belysa studiens syfte 

genom att först analysera texten för att sedan analysera de diskursiva och sociala praktikerna.  

  

Textanalysen genomfördes bland annat genom att studera satsernas modalitet samt hur 

värdeord i texten användes. Boolsen (2007) framhåller vikten av att använda olika metoder 

när ett fenomen studeras för öka undersökningens validitet. När modaliteten i texterna 

studerades använde jag mig av modalitetsmarkörer vilket enligt Börjesson och Palmblad 

(2007) kan vara en givande metod för att finna mönster eller diskurser i texterna. Dessa 

modalitetsmarkörer är dock inte statiska utan måste hela tiden ses i ett sammanhang för att 

graden av modalitet till ett påstående ska kunna bedömas (Börjesson & Palmblad 2007). När 

värdeord används i en analys, vilket görs i denna uppsats, måste de också värderas. I denna 

studie gjordes en bedömning om de var positiva (plusord) eller negativa (minusord) vilket 

enligt Hellspong och Ledin (2007) ger en möjlighet att bedöma vad som lyfts fram som 

väsentligt i texterna. 

 

I analysen av den diskursiva praktiken studerades texternas interdiskursivitet. Att studera 

vilka andra diskurser som texter hänvisar till, och därmed påverkar diskursen, kan vara 

problematiskt då hänvisningarna både kan framträda tydligt eller vara dolda för läsaren 

(Bergström & Boréus 2005) men jag hoppas ändå att resultatet av analysen speglar den 

diskursiva påverkan i texterna på ett trovärdigt sätt. 

 

För att kunna göra en analys av texters ideologiska innebörd krävs att de sätts i samband med 

verkligheten utanför. Om en text studeras enbart på lingvistisk nivå är det omöjligt att tolka 

dess ideologiska grund. Det är när texten sätts in i ett större sammanhang, exempelvis genom 

att använda andra teorier, ideologierna kan avslöjas (Bergström & Boréus 2005, Fairclugh 

2003). Den sociala praktiken analyserades i denna studie med hjälp av Foucaults 

styrningspolitiska begrepp governmentality och partiernas ideologiska grund för att kunna 

belysa vilken styrningspolitik partiernas konstruktioner ger uttryck för. Konstruktionernas 

ideologiska grund analyserades genom att, i enlighet med Fairclough (1992, 2003), se om 

påståenden och förslag kunde tolkas som ideologiskt eller politiskt färgade. 
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RESULTAT 
I resultatdelen första del, Textanalys, presenteras varje enskilt parti i bokstavsordning var för 

sig med en avslutande kommentar för att sammanfatta de teman som framkommit i partiernas 

konstruktioner av ämnet idrott och hälsa. I resultatdelens andra del görs en analys av den 

diskursiva praktiken och den sociala praktiken för att se hur de teman som framkommit i 

partiernas konstruktioner tycks vara påverkade av andra diskurser samt för att sätta partiernas 

konstruktioner av skolämnet idrott och hälsa i ett större sammanhang i syfte att se vilken 

styrningspolitik dessa konstruktioner kan ses som uttryck för. 

Textanalys 

Centerpartiet 
I Centerpartiets texter konstrueras idrott och hälsa som ett ämne där elevers fysiska aktivitet 

har hög prioritet. I ett utdrag ur slutprotokollet från centerpartiets årsstämma 2013 

(Centerpartiet 2013) lyfter man frågan om ökad undervisning i ämnet: 

 
Studier visar att daglig fysisk aktivitet förbättrar elevernas fysiska och psykiska hälsa... 

Därför verkar Centerpartiet för att idrottsundervisningen i grundskolan utökas. 

 

Genom att använda värdeordet förbättrar ger centerpartiet en positiv bild av daglig fysisk 

aktivitet. Partiet vill öka mängden fysisk aktivitet genom ökat antal undervisningstimmar i 

ämnet idrott och hälsa i grundskolan vilket i sin tur ska leda till att elevernas hälsotillstånd 

påverkas i en positiv riktning. Argumentation för att fysisk aktivitet leder till förbättrad hälsa 

sker med hjälp av indirekta referenser, det vill säga en viss intertextualitet. Centerpartiet 

refererar till ”studier” vilket antyder att partiet i sin konstruktion av ämnet har tagit hänsyn till 

forskning inom området, dock utan att namnge vilka studier man lutar sig mot. 

 

Det är intressant att konstatera att Centerpartiet, i likhet med flera andra partier, väljer att 

använda termen idrottsundervisning som benämning på ämnet. Detta kan antas tyda på att 

undervisningen, enligt Centerpartiet, ska inriktas mot fysisk aktivitet, framförallt med 

tyngdpunkt på idrott. Ordet hälsa, som kan tänkas ge ämnet en mer breddad och teoretisk 

inriktning och som ingår i nuvarande ämnesbeteckning, har i detta sammanhang uteslutits. 

Detta förtydligar partiets vilja att ämnet bör innehålla en stor mängd fysisk aktivitet.  

 

Centerpartiet betonar även andra vinster med undervisningen i ämnet, förutom den 

hälsofrämjande fysiska aktiviteten. I det mailsvar som ingår i analysen nämns att: 

 
Idrott är viktigt för att ge eleverna goda förutsättningar att nå goda resultat i skolarbetet. 

 

Centerpartiet anger, med hjälp av värdeordet viktigt, att ämnet kan bidra till att eleverna 

presterar bättre i övriga skolämnen. Ämnet idrott och hälsa sätts här i relation till andra 

skolämnen och konstrueras som ett ”hjälpämne” som med fysisk aktivitet som medel ska 

förbättra resultaten i övriga ämnen, där för att används som kausalt satskonnektiv som 

markerar orsakssambandet mellan fysisk aktivitet och goda skolresultat. I argumentationen i 

mailsvaret kan man även se viss intertextualitet då centerpartiet hävdar att ökat lärande genom 

idrott och hälsa kan kopplas till forskning: 

 
Studier visar att daglig fysisk aktivitet förbättrar elevernas fysiska och psykiska hälsa 

samt har positiva effekter på lärandet.  
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Positiva effekter används som värdeord när partiet ska uttrycka sin inställning till att fysisk 

aktivitet kan förbättra lärandet i allmänhet. Vad detta lärande inbegriper, vilka ämnen eller 

områden som åsyftas, går dock inte att utläsa av texten. Centerpartiet väljer därmed, genom 

att exkludera exempelvis Lgr 11, där det preciseras vad elevernas lärande ska bestå av, att 

lämna begreppet ʼlärandeʼ fritt för tolkning. 

 
Enligt Centerpartiet är det upp till ämneskunniga att bestämma ämnets innehåll. I det mailsvar 

som ingår i studien ger centerpartiet uttryck för att innehållet bör lämnas utan politiskt 

styrning: 

 
Hur ämnet i sig ska utvecklas är en fråga för Skolverket tillsammans med 

ämneskunniga, det är inte en fråga för politiken. 

 

Samtidigt anges på partiets hemsida under rubriken Idrott specifika exempel på aktiviteter 

som centerpartiet anser bör användas mer frekvent: 

 
Idrott och hälsa i skolan borde breddas till att omfatta fler aktiviteter än tävlingsidrotter, 

exempelvis aerobics, capoeira, skateboard och klättring. 

 

Centerpartiet förordar att idrott och hälsa ska vara ett skolämne vars innehåll bör lämnas utom 

politisk inblandning samtidigt som partiet vill ge tips på vad lektionerna kan fyllas med. 

Centerpartiet vill ge frihet men vill samtidigt ge inblandade parter vissa pekpinnar för att ange 

ämnets inriktning.  

 

I detta sammanhang sker inte något direkt koppling till andra dokument, ingen manifest 

intertextualitet, utan centerpartiet kan antas föra fram sin egen uppfattning om att ämnets 

innehåll bör styras av lärare och tjänstemän. Partiet hade kunnat hänvisa till Lgr 11 där det 

framhålls att ämnet ska innehålla olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus 

(Skolverket 2011 s. 52) men väljer att presentera förslag på lämpliga aktiviteter utan att ta 

stöd från annat håll. 

 

Kommentar 
Ovanstående exempel visar på två dominerande teman i centerpartiets konstruktion av ämnet 

idrott och hälsa som framkommit i min av analys av de texter som ingår i studien. Dessa två 

teman är förbättrad fysisk hälsa och förbättrade skolresultat. Hur detta ska gå till, det vill 

säga vilket innehåll undervisningen ska ges, bör enligt partiet avgöras av ämneskunniga.  

 

Centerpartiet framhåller även att idrott och hälsa är ett ämne som bör styras av ämneskunniga. 

Partiet slår fast att hur genomförandet ska gå till inte ska styras av politiken, utan det är med 

andra ord upp till Skolverket och i slutändan idrottsläraren på varje enskild skola att avgöra 

vilket innehåll lektionerna ska fyllas med, så länge det sker med en hög grad av fysisk 

aktivitet.  

Kristdemokraterna 

Kristdemokraternas konstruktion av ämnet anger en strävan mot en ökning av den fysiska 

aktiviteten under lektionerna. I partiets skolrapport under rubriken Ökad fysisk aktivitet i 

skolan (2013), som legat till grund för analysen, skriver partiet: 

 
Tyvärr har ”idrott och hälsa” blivit teoretiserat. Det behövs därför ett förtydligande i 

skollagen med avseende på att idrott ska innebära ”fysisk aktivitet” och mindre teori. 
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Partiet anser alltså att teoretisk undervisning bedrivs i allt för hög grad inom ämnet idrott och 

hälsa. Genom att beskriva teoretiseringen av ämnet med hjälp av värdeordet tyvärr ger de 

uttryck för att teoretiseringen är något negativt, något som kristdemokraterna därmed vill se 

mindre av. Vidare får bruket av ska som modalitetsmarkör ses som en förstärkning av graden 

av modalitet, att en ökning av den fysiska aktiviteten i ämnet är en fråga som 

kristdemokraterna ser som viktig. Påståendet att ämnet idrott och hälsa har blivit teoretiserat 

görs utan referenser till några andra texter. Däremot har andra aspekter av partiets 

konstruktion av ämnet idrott och hälsa skett i samspel med det s.k. Bunkefloprojektet 

(Eriksson & Karlsson 2014) och man använder projektets resultat i sin argumentation för att 

beskriva de positiva effekterna av att eleverna dagligen är fysiskt aktiva. Merparten av 

Kristdemokraternas text refererar till just Bunkefloprojektet och texten präglas av hög grad av 

intertextualitet: 

 
Ett område som det finns skäl att titta vidare på handlar både om hälsa, välbefinnande 

och om skolprestationer. I Bunkeflostrand har forskare under nio år studerat effekterna 

på 200 barn som fått mer motion och idrott i skolan. En grupp elever har haft daglig 

schemalagd fysisk aktivitet under 45 minuter jämfört med kontrollgruppen som fick ha 

idrott två gånger per vecka. Slutrapporten visar att 96 procent av eleverna i den grupp 

som haft daglig fysisk aktivitet klarade grundskolans mål och uppnådde behörighet för 

gymnasieskolan. Bland de som hade idrott två gånger i veckan var motsvarande siffra 

89 procent. Det är framförallt pojkarnas resultat som påverkas. Siffrorna för pojkarna är 

96 respektive 83 procent. Pojkarna med daglig fysisk aktivitet hade dessutom 

signifikant högre betyg i svenska, engelska, matematik samt i idrott och hälsa än de 

övriga pojkarna. 

 

I partiets text betonas de positiva effekter som fysisk aktivitet kan bidra till inom andra 

skolämnen, framförallt för pojkarna. Detta använder Kristdemokraterna som argument för 

ökat antal undervisningstimmar i ämnet idrott och hälsa och markerar tydligt orsakssambandet 

mellan fysisk aktivitet och förbättrade skolresultat: 

 
Mer idrott i skolan bidrar inte bara till att göra våra barn friskare och starkare. Mer 

idrott bidrar också till att barnen presterar bättre i övriga skolämnen. Att röra på sig ger 

bättre koncentrationsförmåga vilket stimulerar inlärningen. 

 

Enligt Kristdemokraterna förbättrar idrott i skolan elevernas övriga skolresultat genom 

förbättrad koncentration. Detta konstateras utan några direkta modalitetsmarkörer, däremot 

används bättre som ett positivt värdeord för att beskriva att detta är en viktig fråga för 

Kristdemokraterna. Formuleringen ger en positiv bild av de allmänna hälsoeffekterna idrott 

och hälsa kan bidra med. Genom att använda friskare och starkare som värdeord för att 

beskriva de positiva effekterna tar partiet ställning för att idrott och hälsa bidrar till elevernas 

hälsa, både psykiskt och fysiskt. Undervisningen ska alltså syfta till friska, starka barn som 

presterar bra i skolans samtliga ämnen och det är noterbart att man utelämnar de kunskaper 

som ämnet idrott och hälsa enligt läroplanen ska förmedla (Skolverket 2011).  

 

Senare i samma text föreslår kristdemokraterna en ökning av undervisningstimmarna i idrott 

och hälsa: 
...antalet utökas från 500 idrottstimmar till 600 i grundskolan och att det preciseras hur 

fördelningen ska se ut mellan årskurserna. 

 

Partiet ger här ett konkret förslag för att öka den fysiska aktiviteten under lektionerna i idrott 

och hälsa, just genom att öka antalet undervisningstimmar. Mer tid ska ge mer rörelse för 

eleverna.  
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Kommentar 
I analysen av Kristdemokraternas konstruktion av skolämnet idrott och hälsa framkommer två 

tydliga teman: ökad jämställdhet mellan könen och förbättrade skolresultat. Skolan ska göras 

mer jämlik och då framförallt lyfta pojkarnas skolresultat genom en ökad mängd fysisk 

aktivitet.  

Liberalerna 
Även Liberalerna vill i sin konstruktion av skolämnet idrott och hälsa främja den fysiska 

aktiviteten. Enligt partiets idrottspolitiska program från 2008 (Folkpartiet), vilken är den text 

som jag i denna studie hänvisades till, är dagens idrottslektioner alltför teoretiskt inriktade: 

 
Idrottslektionerna i skolan har teoretiserats… i en framtida översyn av skolans kurs- 

och läroplaner bör teoretiseringen av idrottsämnet brytas. När det står idrott på schemat 

ska eleverna röra på sig. 

 

I texten stegras graden av modalitet. De modala hjälpverben bör och ska används för att 

belysa vikten av att eleverna är fysiskt aktiva under lektionerna. I det avslutande ”ska 

eleverna röra på sig” ger Liberalerna ett bestämt uttryck för att de vill att elevernas fysiska 

aktivitet ska öka på bekostnad av den mer teoretiskt inriktade delen av ämnet. 

Argumentationen sker utan referenser till andra texter som kan påvisa att idrottslektionerna 

faktiskt har teoretiserats. Det är även intressant att konstatera att när folkpartiet namnger 

ämnet ges det beteckningen ”idrott”. Ordet ”hälsa” finns inte med vilket ytterligare stärker en 

inställning där den fysiska aktiviteten betonas, då undervisning i traditionella hälsofrågor 

såsom kost och hygien oftast kopplas samman med teoretisk undervisning (Raustorp 2004). 

 

Liberalerna ser ämnet idrott och hälsa som ett hjälpmedel som genom fysisk aktivitet ska 

bidra till att minska problemen med fetma bland barn och ungdomar. I Idrottspolitiskt 

program (Folkpartiet 2008) under rubriken Mer motion och rörelse i skolan nämner partiet 

att: 

 
Problemen med övervikt bland barn och ungdomar blir allt större. Den främsta orsaken 

är att barnen inte rör lika mycket på sig som tidigare. Barn sitter stilla för mycket, blir 

skjutsade istället för att gå eller cykla själva osv. 

samt att: 
Skolidrotten måste framför allt fokusera på att stimulera de elever som aldrig annars 

ägnar sig åt fysisk aktivitet. 

 

Liberalerna kopplar således ihop låg grad av fysisk aktivitet med övervikt och hävdar att detta 

är ett problem som har blivit värre. Partiet markerar alltså ett orsakssamband mellan graden av 

fysisk aktivitet och hur mycket eleverna väger.  

 

Genom att använda det modala hjälpverbet måste ger man en tydlig signal om skolans främsta 

uppdrag med undervisningen i idrott och hälsa. Detta är, enligt Liberalerna, att inkludera 

främst de elever som vanligtvis inte är fysiskt aktiva i syfte att förhindra den ökande 

övervikten bland barn och ungdomar. 

 

Liberalerna konstaterar att barn och ungdomar har allt större problem med övervikt. Detta 

påstående presenteras utan referens. Även påståendet att den främsta orsaken till den ökande 

övervikten framförallt är en stillasittande livsstil, saknar referens vilket gör det svårt att se om 

dessa påståenden är något som Liberalerna själva har konstruerat eller om de lutar sig mot 
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aktuell forskning. Analysen visar inga tecken på intertextualitet, utan barn- och 

ungdomsfetma kan vara en sakfråga som Liberalerna betraktar som allmänt känd. 

 

Undervisningen i idrott och hälsa, här betecknad ”skolidrotten”, bör enligt Liberalerna syfta 

till att nå alla elever, framförallt de som inte vanligtvis sysslar med fysisk aktivitet. Detta kan 

ses som ett led i arbetet mot barn- och ungdomsfetma. De elever som är alltför stillasittande 

på sin fritid ska istället röra på sig under skoltiden.  

 

Liberalerna ser även ämnet som potentiellt stärkande för jämställdhet mellan könen. I sitt 

idrottspolitiska program (2008) skriver man: 

 
Undervisningen måste också individualiseras. För några år sedan gjorde Skolverket en 

stor undersökning av idrottsämnet. De aktiviteter som är populärast bland pojkar, är 

också de aktiviteter som är vanligast på idrottslektionerna.  

 

Liberalerna syns ta fasta på den kritik Skolverket (2005) riktat mot att undervisningen har 

tenderat att rikta sig framförallt mot pojkar genom att ämnets innehåll har varit markant 

snedvridet i riktning mot bollsport, vilken traditionellt är en aktivitet som uppskattas mer av 

pojkar än av flickor (Raustorp 2004; Skolverket 2005). Liberalerna vill i och med detta 

konstaterande bryta detta mönster och skapa en mer likvärdig undervisning som riktar sig till 

och anpassas både mot pojkar och flickor. Liberalerna anser att båda könen ska inkluderas i 

undervisningen. Här används det modala hjälpverbet måste för att beskriva vikten av att 

undervisningens innehåll förändras. Liberalerna tar i sin strävan mot ökad jämställdhet stöd av 

Skolverket. Partiet vill genom att ämnets innehåll breddas skapa förutsättningar för fler elever 

att delta och att deltagandet ska ske på lika villkor. 

 
Kommentar 
I Liberalernas konstruktion av ämnet idrott och hälsa framkommer två dominerande teman: 

förbättrad fysisk hälsa och jämställd idrottsundervisning. Partiet inriktar sig specifikt på 

problematiken med barn- och ungdomsfetma, vilket de anser till viss del kan lösas med hjälp 

av ökad fysisk aktivitet under lektionerna i idrott och hälsa.  

Moderaterna 

Moderaternas konstruktion av skolämnet idrott och hälsa baseras på en strävan mot ökat 

samarbete med andra aktörer för att eleverna ska bli mer fysiskt aktiva under skoldagen. 

Partiet skriver i texten Framtidsförslag för hela Sverige (2013): 

 
Nya moderaterna ska verka för att fler skolor hittar samarbetsformer med 

idrottsföreningar eller på andra sätt främjar mer rörelse i skolan... 

samt att: 
Nya moderaterna ska verka för att skolbarn erbjuds en timme rörelse om dagen i skolan 

eller på fritids. 

  

Här används det modala hjälpverbet ska som en tydlig markering. Moderaterna uttrycker en 

stark vilja att ämnet utvecklas i samarbete med idrottsföreningar vilket får ses som ett uttryck 

för att ämnets innehåll idag inte är tillräckligt. De ser gärna att en extern aktör används för att 

ytterligare innehållsmässig utveckling ska ske och vill på detta sätt öka rörelseaktiviteten 

bland eleverna. Däremot ger Moderaterna inte några direkta pekpinnar om hur detta 

samarbete bör ske eller vad i innehållet som behöver utvecklas. Dock kan man tolka det 

faktum att det är just idrottsföreningar som anges som möjlig samarbetspartner för att öka 

rörelseaktiviteten bland eleverna som en inriktning mot det idrottsliga.  
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Vidare i samma text visar Moderaternas konstruktion av ämnet på en vilja att elevernas all 

fysiska aktivitet inte måste bedrivas just inom ramen för ämnet idrott och hälsa, utan menar 

att detta kan genomföras under andra delar av skoldagen eller i fritidshemmen för de elever 

som vistas där, före eller efter skolan.  

 
Även på fritids och liknande fritidsverksamhet finns stor potential för att arbeta 

förebyggande för barns och ungas hälsa och välmående. Bland annat skulle en timme 

rörelse om dagen eventuellt kunna ske på fritids i stället för i skolan. En mer 

hälsoinriktad sysselsättning på fritids skulle förhoppningsvis också locka ännu fler barn 

och unga att delta i fritidshemmets aktiviteter.  

 

Moderaterna vill alltså se mer samarbete, dels mellan skola och föreningsliv, dels mellan 

skola och fritidshemmen för att möjliggöra mer fysisk aktivitet för eleverna. Denna 

konstruktion, som bygger på idén om att ökad fysisk aktivitet under hela skoldagen gärna får 

genomföras med hjälp av externa aktörer, presenteras med en hög grad av intertextualitet. 

Moderaterna hänvisar i texten till det s.k. Bunkefloprojektet (Eriksson & Karlsson 2014) när 

de ser skolämnet idrott och hälsa som ett medel för förbättrade skolresultat i övriga ämnen. 

Enligt den analyserade texten (Moderaterna 2013) har samarbetet mellan skola och lokala 

idrottsföreningar för att ge alla elever en timma med idrott och hälsa per dag visat sig fungera 

väl. Moderaterna lyfter fram att projektet har kunnat visa på en större del behöriga elever till 

gymnasiet och partiet drar följande slutsats: 

 
Mer rörelse i skolan har alltså visat sig kunna leda till att fler barn går ut skolan med 

fullständiga betyg. En sådan utveckling är naturligtvis mycket positiv. Eftersom en 

timme rörelse per dag har gett så bra resultat finns starka skäl att prova modellen eller 

liknande upplägg även på andra håll i landet.  

 

Genom att använda värdeord såsom mycket positiv och starka skäl uttrycks en entusiasm inför 

att pröva att alla elever har en timmes idrott och hälsa per dag för att förbättra elevernas 

skolresultat. 

 

Moderaterna ser även ämnet idrott och hälsa som ett medel för att minska övervikten bland 

eleverna. Partiet argumenterar för att skolan ska arbeta förebyggande mot barn- och 

ungdomsfetma i texten Framtidsförslag för hela Sverige (Moderaterna 2013) under rubriken 

Hälsosamma Sverige: 

 
Övervikt och fetma hos barn och ungdomar är allvarligt, inte minst för att fetma är svårt 

att komma till rätta med. Det finns forskning som visar att insatser till skolbarn kan 

påverka och till och med vända en negativ utveckling när det gäller andelen överviktiga 

och feta barn. Det är alltså främst en kombination av för mycket kalorier och för lite 

rörelse som skapar övervikt och fetma och som i sin tur kan ge allvarliga 

följdsjukdomar. Att öka den fysiska aktiviteten för barn och ungdomar är ett sätt att 

möta problemet. 

 

I texten anges barn och ungdomsfetma vara ett stort problem. Detta beskrivs med hjälp av 

värdeordet allvarligt som en viktig fråga för moderaterna där ökad fysisk aktivitet i skolan ses 

som en metod för att komma till en lösning på problemet. Moderaterna använder det modala 

hjälpverbet kan som modalitetsmarkör vilket indikerar en ganska låg grad av modalitet och att 

den fysiska aktiviteten i skolan bara ses som ett av många andra medel för att komma tillrätta 

med problemet. Stycket inleds med att konstatera vilka orsakerna till övervikt är, ett 



 

22 

 

konstaterande som sker utan att hänvisning till andra källor. Texten visar dock tecken på 

intertextualitet då moderaterna argumenterar för hur fetman kan minska genom fysisk 

aktivitet genom att hänvisa till icke specificerad ”forskning”. 

 

I moderaternas Framtidsförslag för hela Sverige (Moderaterna 2013) under rubriken 

Hälsosamma Sverige framkommer fler aspekter viktiga för ämnet: 

 
Idrott ingår i läroplanen för att erbjuda alla barn att lära sig om och prova på idrott i 

olika former som barnen kanske inte kommer i kontakt med annars. Skolidrotten fyller 

på så sätt en viktig pedagogisk funktion, utöver att barnen får möjlighet att röra på sig.  

 

Citatet visar en stark inriktning mot att ämnets rörelseinnehåll bör bestå av idrott och det får 

ses som ett av syftena med undervisningen. Betydelsen av att eleverna får prova på olika 

fysiska aktiviteter lyfts fram med hjälp av värdeordet viktigt. Det är inte bara viktigt att 

eleverna är fysiskt aktiva utan det är dessutom viktigt vad lektionerna innehåller. Moderaterna 

framhåller framförallt vikten av att eleverna får pröva sådana idrotter de vanligtvis inte sysslar 

med. Texten förmedlas med en viss intertextualitet då Moderaterna hänvisar till läroplanen 

(Skolverket 2011). I Moderaternas text lyfts idrotten fram som den fysiska aktivitet som 

eleverna ska pröva på, vilket till viss del divergerar med syftestexten i Lgr -11 där även andra 

typer av aktiviteter nämns, till exempel friluftsliv.  

 

I Moderaternas konstruktion av ämnet lyfts därmed inte bara den fysiska aktiviteten fram utan 

de även på de pedagogiska vinster som en varierad undervisning ger möjlighet till. Detta sker 

utan några konkreta förslag om vilka idrotter som eleverna ska prova på, utan det står för 

inblandade parter fritt att välja.  

 

Kommentar 
I analysen av Moderaternas texter med anknytning till idrott och hälsa framkommer två 

teman: förbättrad fysisk hälsa och förbättrade skolresultat. Den fysiska aktiviteten får enligt 

Moderaternas ämneskonstruktion gärna bestå av idrott och ske med hjälp av externa aktörer 

såsom idrottsföreningar och fritidshem. 

Socialdemokraterna 

Ett utdrag från Socialdemokraternas Idrottspolitiskt program (2010) visar på en konstruktion 

av ämnet som strävar mot att undervisningen av idrott och hälsa bör ske regelbundet:  

 
En stillasittande livsstil sänker prestationsförmågan och är onyttig både på kort och på 

lång sikt. Det finns stora problem och risker förknippat med att inte röra på sig 

regelbundet. Regelbunden motion förbättrar hälsan och minskar risken för sjukdomar 

på flera olika sätt. För snart 10 år sedan tog vi socialdemokrater initiativ till att 

grundskoleeleverna ska röra på sig minst 30 minuter varje dag. 

 

I argumentationen för att eleverna ska ägna sig åt regelbunden fysisk aktivitet använder man 

några påståenden. Dessa ges extra tyngd när verben är och det finns används som 

modalitetsmarkörer för att beskriva vikten av att eleverna rör på sig dagligen. 

Socialdemokraterna anser därmed utan tvekan att frågan är viktig och att regelbunden fysisk 

aktivitet bör erbjudas alla elever dagligen. Däremot anges inte om den fysiska aktiviteten 

måste erbjudas inom ramen för idrott och hälsa eller om den kan ske inom ramen för hela 

skoldagen. Socialdemokraterna anger inte heller i vilken form de fysiska aktiviteterna ska 

genomföras. 
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Att vara fysiskt inaktiv anser Socialdemokraterna vara onyttigt. Detta påstående görs utan 

några intertextuella inslag från andra källor vilket gör det svårt att bedöma var partiet har fått 

uppfattningen ifrån, men det står klart att socialdemokraterna är övertygade om att 

regelbunden motion gör oss friskare och förbättrar människors hälsa. Socialdemokraterna 

hänvisar i texten till den proposition som lades fram av den dåvarande socialdemokratiska 

regeringen (Regeringskansliet 2003) för att påvisa vikten av daglig fysisk aktivitet. För att ge 

skolorna en riktpunkt för vad regeringen ansåg vara den minsta acceptabla nivån på fysisk 

aktivitet inom skolan angavs i den att alla elever i grundskolan ska erbjudas minst 30 minuter 

fysisk aktivitet per skoldag. 

 

Socialdemokraternas konstruktion av ämnet förtydligas i deras Idrottspolitiska program 

(2010) där det anges att: 

 
skolidrotten utformas så att den stärker alla elevers lust att röra på sig och bidrar till 

elevernas hälsa… 

samt: 
Det finns stora problem och risker förknippat med att inte röra på sig regelbundet. 

Regelbunden motion förbättrar hälsan och minskar risken för sjukdomar på flera olika 

sätt. 

 

Socialdemokraterna uttrycker att fysisk aktivitet bidrar positivt till elevernas hälsa i största 

allmänhet samt uttalat att risken att bli sjuk minskar. Genom att använda stora problem som 

värdeord görs det tydligt att det är en viktig fråga för partiet. De beskriver inte konkret hur 

den fysiska aktiviteten förbättrar hälsan och gör oss friskare och det saknas intertextualitet till 

påståendet vilket kan tolkas som att partiet ser det som ett fenomen som kan ses som allmänt 

känt. Vidare i samma text skriver partiet: 

 
En lustfylld skolidrott är en viktig väg för att främja ett livslångt intresse för motion och 

idrott. Undervisningen i skolan i idrott och hälsa måste därför ha en tydlig inriktning till 

att stimulera till regelbunden fysisk aktivitet eftersom den har så stark betydelse för 

folkhälsan.  

 

Socialdemokraterna använder stark betydelse som värdeord för att markera att folkhälsan är 

en viktig fråga för partiet och konstruktionen pekar mot att fysisk aktivitet är en starkt 

bidragande faktor för en stärkt folkhälsa. Påståendet saknar intertextuella drag och kan 

därmed antas vara socialdemokraternas egen konstruktion. Det kan givetvis ha färgats av 

andra texter men det är inget som framkommer i den analyserade texten. 

 

Socialdemokraterna konstruktion av ämnet anges vidare i Socialdemokraternas 

idrottspolitiska program (2010): 

 
Kvalitetskraven vid etableringen av nya skolor behöver tydliggöras. Det är inte 

acceptabelt att elever tvingas gå i skolor som exempelvis saknar tillgång till idrottshall 

och utegårdar eller andra utemiljöer där eleverna kan röra sig. 

 

Här uttrycks genom att använda inte acceptabelt som modalitetsmarkör en stark inställning. 

Det förmedlar en stark vilja att nyetablerade skolor ska ha tillgång till idrottshallar samt för 

fysisk aktivitet väl utformade miljöer utomhus. Detta är en aspekt som får betecknas som 

något som socialdemokraterna ser som viktig för att skapa en likvärdig skola för alla. 
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Kommentar 
Ett jämlikare samhälle framträder tydligast som tema i analysen av socialdemokraternas 

konstruktion av idrott och hälsa. Jämlikheten ska öka genom en likvärdig undervisning med 

ett stort inslag av fysisk aktivitet. 

 

Vänsterpartiet 
I Vänsterpartiets konstruktion av idrott och hälsa prioriteras den fysiska aktiviteten under 

skoldagen. Partiet anger i det mailsvar som ligger till grund för analysen att: 

 
I skolans uppdrag ingår att främja en sund livsstil och fysisk aktivitet. Tyvärr har många 

barn idag alltför stillasittande fritidssysselsättningar. Ämnet idrott och hälsa är därför 

helt nödvändigt.  

 

Här används nödvändigt som värdeord i konstruktionen av ämnet. Som argument anges 

skolans livsstilsuppdrag samt främjande av fysisk aktivitet. Tyvärr används i texten som ett 

värdeord för att understryka att vänsterpartiet anser att fysisk aktivitet är angeläget vilket de 

därmed ser som en viktig del av ämnet. 

 

I texten finns en viss intertextualitet då man hänvisar till skolans uppdrag, det vill säga Lgr-11 

(Skolverket 2011). Vänsterpartiets uppfattning om att många barn är alltför stillasittande 

saknar dock hänvisning vilket gör att detta påstående kan tolkas som Vänsterpartiets egen 

bedömning eller något som är allmänt känt. Det är den fysiska aktiviteten som enligt 

vänsterpartiet motiverar ämnets existens.  

 

Vidare nämns i texten: 

 
Ibland väcks frågan om att utöka undervisningen i ämnet idrott och hälsa. Men vi anser 

det inte nödvändigt, eller den bästa lösningen, att öka antalet lektioner i ämnet idrott 

och hälsa. Det står också i läroplanen att det ska vara daglig fysisk aktivitet i skolan och 

skolorna måste skolorna bli bättre på att uppfylla det uppdraget även utanför ämnet 

idrott och hälsa. 

 

Vänsterpartiet anger med modalitetsmarkören inte och värdeordet nödvändigt att de inte anser 

att antalet undervisningstimmar behöver ökas. De vill istället se en ökad fysisk aktivitet under 

den övriga skoldagen. I texten refererar Vänsterpartiet till läroplanen, Lgr-11 (Skolverket 

2011), där det anges att daglig fysisk aktivitet ska ingå i undervisningen.  

 

Vänsterpartiets vill att hälsa i skolan inte bara ska omfatta fysisk aktivitet inom ämnet idrott 

och hälsa: 

 
Det är viktigt att skolan har en helhetssyn på hälsa. Det behövs både fysisk aktivitet 

men också bra mat och måltider. Det behövs att man arbetar både med fysisk och med 

psykisk hälsa. 

 

I deras mailsvar används viktigt som värdeord för att beskriva en fråga som ses som 

angelägen. Vänsterpartiet vill inte särskilja ämnet idrott och hälsa i skolans hälsoarbete utan 

anser att detta ska ske i kombination med annat hälsoarbete, både angående fysisk och psykisk 

hälsa. Partiet ger uttryck för att idrottsämnet bör ingå som en del i hela skolans hälsoarbete 

som syftar till att stötta elevernas fysiska och psykiska hälsa, där ämnet idrott och hälsa 

framförallt ska inrikta sig mot den fysiska aktiviteten. 
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I det mailsvar som Vänsterpartiet ger som underlag till denna analys anges inkludering som 

en betydelsefull aspekt i partiets konstruktion av ämnet idrott och hälsa: 

 
Den viktigaste frågan för ämnet idrott och hälsa idag är att arbeta med att få med den 

grupp elever som idag står utanför undervisningen, dvs. de som av olika anledningar 

har stor frånvaro i ämnet eller inte aktivt kan eller vill medverka i undervisningen. Här 

behövs ett pedagogiskt utvecklingsarbete.  

 

Här används dels värdeordet viktigaste för att markera betydelsen av arbetet med att inkludera 

alla elever i ämnet, dels att undervisande lärare behöver utbildas i denna fråga. Detta ska ses 

som centralt i Vänsterpartiets konstruktion av ämnet och det ger en bild av att partiet anser att 

det är en fråga som kommit i skymundan när det gäller undervisningen. När partiet påstår att 

den viktigaste frågan är att inkludera samtliga elever i undervisningen utan att referera till 

andra källor, kan det tolkas som att det är en uppfattning som Vänsterpartiet har skapat genom 

egna observationer och därmed ses som partiets egen konstruktion. 

 

I texten förtydligar Vänsterpartiet hälsobegreppet ytterligare och diskuterar det i termer av 

klasskamp: 

 
Frågan om ungas hälsa behöver ses i ett brett perspektiv. Sverige är ett klassamhälle, 

även på hälsans område. De stora skillnaderna i hälsa har ökat de senaste åren. 

Skillnader i makt och inflytande, ekonomi och arbetsmiljö samt tillgång till vård och 

stimulerande livsmiljöer är de viktigaste orsakerna till hälsoklyftorna. 

 

I detta stycke kopplar Vänsterpartiet samman hälsobegreppet med bilden av Sverige som ett 

klassamhälle med stora klyftor mellan olika samhällsklasser. Detta görs genom att använda är 

och har som modalitetsmarkörer som visar på en hög grad av modalitet till inställningen.  

 

Kommentar 
Vänsterpartiets konstruktion av idrott och hälsa har ett övergripande tema: ett jämlikare 

samhälle. Genom att göra undervisningen mer jämlik blir den, i Vänsterpartiets konstruktion, 

ett medel för att minska samhällsklyftorna.  

 

Sammanfattning av textanalysen 
Samtliga texter som ingår i analysen av riksdagspartiernas konstruktioner av ämnet idrott och 

hälsa lyfter fram vikten av att eleverna är fysiskt aktiva och anger en strävan mot mer fysisk 

aktivitet i skolan. Det uppenbarar sig dock vissa skillnader i vad den fysiska aktiviteten ska 

syfta till. I textanalysen framkom framförallt fyra skilda teman: 

 

 Förbättrad fysisk hälsa 

 Ökad jämställdhet mellan könen 

 Förbättrade skolresultat 

 Ett jämlikare samhälle 

 

Det är ibland svårt att dra gränser mellan olika teman då dessa ofta framträder i sammanhang 

beroende av varandra men i stora drag framträder i textanalysen de som nämns ovan.  
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Diskursiv och social praktik 
I analysen av den diskursiva och sociala praktiken kommer jag att försöka se om de olika 

teman som framträtt kan ses som påverkade av andra diskurser och vilken styrningspolitik 

som kommer till uttryck. I analysen redovisas varje tema för sig. 

Förbättrad fysisk hälsa 

Vi lever i ett samhälle där normen är att vi som medborgare är friska och lever ett hälsosamt 

liv. Vi matas ständigt med information från massmedia och reklam om hur vi bör se ut och 

om hur vägen till ett hälsosamt och lyckligt liv ser ut (Bengtsson & Lindgren 2013). Denna 

uppfattning, om att vi t.ex. ska se ut på ett visst sätt eller hålla en viss vikt för att få ett 

framgångsrikt liv, kan ses som en del i den rådande hälsodiskursen som till stor del präglar 

hur vi förväntas leva våra liv. Inom diskursen ställs det krav på att den enskilda individen tar 

sitt ansvar att leva upp till samhällets förväntningar, att leva ett hälsosamt liv, för att kunna 

bidra till en positiv samhällsutveckling (Olsson 1999). 

 

Barnfetman har ökat de senaste 30 åren. I början av 80-talet ansågs 1 % av barn i yngre 

skolåldern vara feta. Den siffran har i dag ökat till 4 % och var femte ses som överviktig 

(Lissner 2010, Sjöberg 2011). Nordiska rådet rekommenderar att barn ska vara fysiskt aktiva 

minst en timme varje dag och att den aktiviteten ska vara varierad och allsidig. Den fysiska 

aktiviteten minskar risken för övervikt och fetma samt de risker det kan medföra (Statens 

folkhälsoinstitut 2008). Det finns även forskning som visar (Raustorp 2004) att genom att 

vara fysiskt aktiv som barn och ung ökar chanserna till ett fysiskt aktivt liv även som vuxen 

vilket i sin tur minskar riskerna för sjukdomar som en stillasittande livsstil kan medföra. Sett 

till dessa faktorer kan definitivt ökad fysisk aktivitet inom skolämnet idrott och hälsa bidra till 

att minska övervikten bland barn och ungdomar.  

 

Uppfattningen att fetman bland barn och ungdomar måste bekämpas kan ses ingå i 

hälsodiskursen vilken även visar sig i de texter som har analyserats i denna uppsats. Flera av 

partierna framhåller barn- och ungdomsfetman som ett samhällsproblem som skolan, bl.a. 

med hjälp av undervisningen i ämnet idrott och hälsa, ska motverka. Genom att öka den 

fysiska aktiviteten i skolan finns en vilja att eleverna ska röra på sig mer. Det ska i sin tur, 

genom ökad förbränning, förhoppningsvis bidra till att eleverna blir mindre överviktiga. 

Bland de analyserade partierna ser exempelvis Liberalerna en möjlighet att genom ökad fysisk 

aktivitet inom ämnet idrott och hälsa bidra till att minska barnfetman som kan orsakas av en 

stillasittande livsstil och felaktiga kostvanor (Kumanyika 2002). Liberalerna vill i sin kamp 

mot fetman att alla elever ska attraheras av och delta i undervisningen i idrott och hälsa i 

grundskolan. Här är inkludering ett viktigt begrepp. I Lgr-11 nämns att:  

 
Undervisningen ska skapa förutsättningar för alla elever att under hela sin skoltid 

  kontinuerligt delta i skolans fysiska aktiviteter och bidra till att eleverna utvecklar en 

god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga (Skolverket 2011, s.51). 

 

Att inkludera alla elever i undervisningen kan dock vara problematiskt. Åström (2013) 

beskriver de svårigheter som kan uppstå under lektionerna. Framförallt framhåller han 

elevernas skiftande förkunskaper och vikten av att hitta en balans i undervisningen där alla 

elever får en möjlighet att utveckla sina förmågor som faktorer där lärarens kompetens ställs 

på prov.  

 

Flera av partierna väljer i sin benämning av ämnet att utesluta termen hälsa och istället 

benämna ämnet idrottsundervisning som beskrivning. Här kan man se paralleller till 

Annerstedt (1991) som hävdar att innehållet i skolans idrottsundervisning har haft en tendens 
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att ändras efter de olika benämningar det haft under årens lopp. I exempelvis Centerpartiets 

text finns en tydlig inriktning mot fysisk aktivitet vilket i sin tur blir ämnets främsta bidrag till 

ökad hälsa bland eleverna. Man kan se viss risk med denna vridning mot fysisk aktivitet då 

övriga positiva hälsoeffekter ämnet kan bidra med, till exempel psykosociala, kan hamna 

mellan stolarna när de i större grad lämnas till övriga ämnen. Detta kan emellertid 

kompenseras genom ökade satsningar inom den övriga skolan, till exempel skolhälsovården 

och satsningar på fritidshemmen, såsom flera partier föreslår. En sådan satsning ställer dock 

större krav på att huvudmannen tar ett övergripande ansvar över elevernas allmänna 

hälsoutveckling. Även den fysiska aktiviteten inom idrott och hälsa kan givetvis ges en stark 

psykosocial prägel. 

 

Flera partier ger alltså uttryck för en bestämd övertygelse om att fysisk aktivitet bidrar till 

elevers hälsa, framförallt genom att minska den ökande fetman. Kostnader som kan relateras 

till fetman ökar inom sjukvården år från år vilket i slutändan drabbar samhällsekonomin. 

Fetma skapar dessutom problem på individnivå med exempelvis personligt lidande vid 

fetmarelaterad sjukdom (Persson m.fl. 2004). Fetman skapar alltså problem både på individ- 

och samhällsnivå. Dessa problem vill exempelvis Liberalerna, genom sin konstruktion av 

ämnet idrott och hälsa, försöka råda bot på. Problemen på individnivå ska lösas genom hjälp 

från samhället då partiet vill att skolan ska få eleverna till ökad rörelse vilket förhoppningsvis 

ska få de drabbade att gå ner i vikt. Detta är i linje med Liberalernas socialliberala ideologiska 

grund som bland annat innebär ”att människors grundläggande behov tillgodoses och att nya 

chanser ges till dem som har hamnat utanför” (Folkpartiet 2014). Här kan man dra paralleller 

till begreppet governmentality, den typ av styrningspolitik där stat och medborgare 

tillsammans strävar mot samma norm och där normen är satt av samhället (Nilsson 2008). 

Liberalerna, och andra partier, vill öka den fysiska aktiviteten för att eleverna därmed ska gå 

ner i vikt och i och med detta ge dem förutsättningar att kunna leva upp till normen i dagens 

samhälle vilken inom detta område innebär att barnfetma ses som något icke önskvärt, 

framförallt utifrån fysiologiska aspekter (Persson 2008). Denna bild, att normen i samhället är 

att barnfetma ses som negativt, späds på av Liberalernas avsaknad av intertextualitet när det 

behandlar ämnet som kan tolkas som att detta är något som alla vet och tar för givet. 

Jämställdhet mellan könen 
Trots att vi lever i ett av världens mest jämställda samhällen så är det ändå ett faktum att det 

finns stora skillnader mellan könen. I kvinnodominerade yrken är lönen i allmänhet lägre än i 

mansdominerade, fler kvinnor än män jobbar deltid, vilket leder till lägre lön och lägre 

pension, och börsnoterade företag har endast fem procent en kvinnlig styrelseordförande 

(SCB 2016). Inom skolan är tendensen dock tvärtom. Där presterar flickor generellt bättre än 

pojkar vilket bekräftas av forskning (Skolverket 2012). Samtidigt ska den svenska skolan 

sträva mot en jämställd undervisning. I Lgr 11 (Skolverket 2011 s.8) nämns att:  

 
Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det 

sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och för-

väntningar som ställs på dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är 

kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. 

Den ska därför ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina 

intressen oberoende av könstillhörighet. 

 

Kampen för att minska skillnaderna i förutsättningarna mellan könen ingår i en 

jämställdhetsdiskurs där även flera av de analyserade texterna får ses som en del av. 

Skillnaderna mellan pojkar och flickors slutbetyg i årskurs 9 (Skolverket 2012) vill bl.a. 

Kristdemokraterna motverka genom att utöka undervisningen i idrott och hälsa vilket, enligt 
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resultaten från Bunkefloprojektet (Eriksson & Karlsson 2014), bidrar till att framförallt pojkar 

förbättrar skolresultaten i ett flertal ämnen. Partiet hävdar att ämnet idrott och hälsa har blivit 

mer teoretiskt vilket bekräftas av Skolverkets rapport På pojkarnas planhalva? Ämnet idrott 

och hälsa ur ett jämställdhets- och likvärdighetsperspektiv (Skolverket 2010) där ämnets 

ökade hälsoinriktning tenderar att leda till att undervisningen blir allt mer teoriinriktad. Det 

finns dock forskning som visar på motsatsen. Quennerstedt (2006) har i sin avhandling Att 

lära sig hälsa tvärtom funnit att de fysiska momenten inom ämnet under en längre tid har 

dominerat undervisningen. Kristdemokraterna använder Bunkefloprojektet (Karlsson & 

Eriksson 2014) som referens i stora delar av den text som analyserats. I projektets resultat 

betonas att ökad fysisk aktivitet förbättrar skolresultaten i ett antal andra skolämnen, 

framförallt för pojkar där det har kunnat påvisas signifikanta skillnader. I och med detta ger 

kristdemokraterna uttryck för en vilja att öka jämställdheten mellan könen. Undervisningen i 

idrott och hälsa ses därmed av kristdemokraterna som ett medel för att öka framförallt 

pojkarnas skolresultat i allmänhet.  

 

Även Liberalerna betonar jämställdheten mellan könen genom att betona att undervisningen i 

ämnet idrott och hälsa ska nå alla elever. Folkpartiet vill att ämnets innehåll ska breddas så att 

båda könen inkluderas och attraheras vilket får ses som en strävan mot att motverka den 

tendens som Skolverket (2005) beskriver där bollsporter under tid stått för en stor del av 

ämnets innehåll, vilket traditionellt har gynnat pojkar, medan aktiviteter som i större grad 

lockar och motiverar flickor har fått stå tillbaka. I Liberalernas konstruktion står det lärande 

som skolämnet idrott och hälsa erbjuder i fokus till skillnad från när Kristdemokraterna 

använder idrott och hälsa som ett ”hjälpämne” för att lyfta pojkarnas resultat i de mer 

teoretiska ämnena i skolan. 

 

Att Kristdemokraterna så tydligt lutar sig mot just resultaten från Bunkefloprojektet (Eriksson 

& Karlsson 2014) och att innehållet i ämnet idrott och hälsa utmålas som ett medel för att 

uppnå en mer jämlik skola, visar på paralleller till partiets kristna människosyn 

(Kristdemokraterna u.å.) där det betonas att alla människor är ofullkomliga och att alla kan 

göra fel. Genom att fördela makten lika, i det här fallet att ge alla elever (både pojkar och 

flickor) förutsättningar att lyckas i skolan, ges alla individer möjlighet att rätta till sina 

misstag (Larsson 2006). Detta kan illustreras med ett citat från kristdemokraternas hemsida 

under rubriken Vår ideologi (Kristdemokraterna u.å.): 

 
Insikten om denna ofullkomlighet gör att vi exempelvis eftersträvar maktdelning för att 

inte enskilda människor eller grupper ska få alltför mycket makt och den ger oss 

ödmjukhet inför den egna politiska insatsen. 

 

Förutom att kristdemokraternas kristna värderingar framkommer i partiets texter som 

behandlar ämnet idrott och hälsa, så är de även en reproduktion av skolans värdegrund och 

uppdrag såsom det beskrivs i Lgr-11 (Skolverket 2011) där det betonas att skolan bland annat 

ska gestalta och förmedla värden om jämställdhet mellan kvinnor och män. Läroplanen 

förmedlar i detta avseende en samhällssyn som innebär en strävan efter en jämn 

maktfördelning mellan könen.  

 

Kristdemokraternas strävan att skapa jämlikhet mellan könen genom att öka 

undervisningstimmarna i idrott och hälsa får ses som ett uttryck för governmentality. 

Samhällets individer, i detta fall framförallt pojkarna genom förbättrade skolresultat, drar 

nytta av den styrningspolitik som utövas och ges möjlighet att försöka uppnå samhällets 

norm. Pojkarna, och givetvis även flickorna, ges genom förbättrade förutsättningar för 
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inlärning en möjlighet att lyckas med sina studier och i slutändan skapas förutsättningar för en 

positiv individuell utveckling. Detta kan i sin tur förmodas även gynna staten som genom att 

tillfredsställa medborgarna, där hög utbildningsnivå kan vara en faktor, kan bidra till en 

positiv samhällsutveckling. 

Förbättrade skolresultat 
Den allmänna skoldebatten har under senare tid präglats av en diskussion kring de försämrade 

resultat som eleverna i den svenska skolan presterar på olika mätningar där elevers kunskap 

från olika länder jämförs. Svenska elevers resultat har visat sig sjunka under senare år 

(Skolverket 2013) och det har förts en debatt, inte minst politiskt, om vad orsakerna till detta 

kan vara och vems fel det är. Detta sätt att kommunicera på om skolan, med fokus på 

förbättrade skolresultat, kan betecknas som en kunskapsmätningsdiskurs där tyngdpunkten 

ligger på att hitta lösningar på hur eleverna ska kunna prestera bättre i skolans ämnen som 

mäts i t.ex. PISA-undersökningen. 

 

Bl.a. Centerpartiet väljer att ta upp de positiva faktorer som fysisk aktivitet kan bidra med för 

att stärka lärandet inom andra skolämnen. Att just fysisk aktivitet gynnar lärandet inom övriga 

skolämnen bekräftas av den studie Ingegerd Eriksson (2014) genomfört inom det s.k. 

Bunkefloprojektet som påvisar detta faktum. I studien kunde det påvisas att en timmes fysisk 

aktivitet under skoldagen gav positiva inlärningseffekter. Eriksson hävdar inte att den fysiska 

aktiviteten nödvändigtvis måste ske inom ramen för just idrott och hälsa utan fysisk aktivitet 

går även att utöva till exempel inom andra skolämnen eller genom rastaktiviteter. Detta kräver 

dock att huvudmannen ser till att förutsättningar ges för att kunna åstadkomma denna fysiska 

aktivitet och att övriga pedagoger uppmanas och uppmuntras till att skapa tillfällen där 

eleverna rör på sig. Att Centerpartiet, och flera andra partier, kopplar samman fysisk aktivitet 

med termen ”idrott” kan man dock tolka som en vilja att daglig fysisk aktivitet ska ske under 

lektionerna i idrott och hälsa, vilket i så fall innebär att eleverna dagligen ska undervisas i 

ämnet. 

 

Återigen ges ämnet idrott och hälsa rollen av ett ”hjälpämne” för att lyfta andra skolämnen. 

De kunskaper och färdigheter som tränas inom idrott och hälsa i grundskolan ses framförallt 

som ett medel för att förbättra resultaten inom de mer teoretiska ämnena. Det nämns 

visserligen inget negativt om att träna sin kondition, motorik eller koordination men det 

övervägande syftet är att eleverna ska förbättra sina kunskaper i t.ex. matematik och svenska 

vilket får ses som en tydlig inriktning mot att skolans undervisning i idrott och hälsa 

framförallt ska skapa förutsättningar till ökad koncentration och ökat lärande inom andra 

skolämnen. 

 

Denna konstruktion, att använda sig av undervisningen i ämnet idrott och hälsa som medel för 

att uppnå andra mål, är i denna studie intressant. I sin konstruktion av ämnet lyfter bland 

andra Moderaterna fram den fysiska aktiviteten som en viktig faktor för samhällsutvecklingen 

genom att tydligt ge uttryck för sambanden mellan fysisk aktivitet, framförallt idrott, och 

positiva effekter inom andra områden. Eleverna ska förmås att röra på sig mer för att de i 

framtiden ska bli smalare, prestera bättre i skolan och integreras väl i samhället. Denna 

konstruktion kan tolkas som tecken på ett ideologiskt ställningstagande. Moderaternas 

liberalkonservativa samhällssyn beskrivs på partiets hemsida under rubriken Alla behövs 

(Moderaterna u.å.) där framförallt vikten av att alla ges chansen till att bidra till en positiv 

samhällsutveckling framgår. För att kunna göra detta krävs, enligt moderaterna, att det 

svenska samhället bygger på att det måste bli: 
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Bättre på att se och tillvarata allas förmåga. Bättre på att ge alla som vill och kan en 

chans att bidra.  

 

Viljan att använda idrott och hälsa för att stärka eleverna inom andra områden kan även ses 

som ett tydligt tecken på governmentality, där förbättrade skolresultat ska gynna både staten 

och medborgarna, bland annat genom skolresultatens förhållande till god ekonomisk tillväxt. 

Det positiva sambandet mellan förbättrade skolresultat och ekonomisk tillväxt uttrycks i EU:s 

utbildningspolitiska policydokument Skolor för tjugohundratalet (Europeiska 

Gemenskapernas Kommission 2007 s.6) där det bl. a. konstateras att: 

 
…förbättrade resultat (mätt som genomsnittlig prestation i jämförbara internationella 

elevundersökningar som PISA och TIMSS) har ett starkt samband med ekonomisk 

tillväxt, så att allmänt ökade studieresultat för de europeiska eleverna kommer att 

förbättra EU:s konkurrenskraft och tillväxt.  

 

Ovanstående citat uttrycker även en vilja att eleverna själva ska motiveras till ökade 

skolprestationer för att varje individ ska bidra till en positiv samhällsutveckling, vilket är i 

linje med Moderaternas inställning att ämnet idrott och hälsa kan ses som ett medel för 

förbättrade skolresultat. Denna inställning kan även ses om en reproduktion av intentionerna i 

läroplanen (Skolverket 2011), som trycker på att eleverna själva ska bli medvetna om vikten 

av hur vår livsstil påverkar hälsan och därmed skapas förutsättningar för förbättrade 

skolresultat. Detta är ytterligare ett tecken på governmentality, det vill säga en process som 

bygger på en växelverkan mellan stat och samhälle som båda parter kan dra fördel av (Nilsson 

2008). Eleverna förbättrar sina skolresultat vilket på sikt ska ge en god ekonomisk utveckling 

för både stat och samhälle. EU har visserligen ingen direkt påverkan på medlemsstaternas 

utbildningspolitik, men har en rådgivande roll genom att sätta upp gemensamma mål för att 

utveckla hela unionens utbildningssystem. Syftet med en målsättning inom det 

utbildningspolitiska området kopplad till ekonomisk tillväxt definieras i Europeiska 

Kommissionens rapport Education, training, youth and sport (2014) s. 3: 

 
In a world which is becoming increasingly interdependent, national economies will 

only achieve their full potential if they are underpinned by strong education and training 

systems. A country that invests intelligently in education and training will prosper in 

business, science and the arts. 

 

Moderaternas positiva inställning till att skolor samarbetar med ideella föreningar för att 

genom ämnet idrott och hälsa förbättra resultaten i övriga ämnen, i enlighet med 

Bunkefloprojektet (Eriksson & Karlsson 2014), kan även det ses som ett uttryck för 

governmentality där samhället använder sig av bland annat ideella krafter som bidrar med sina 

metoder och idéer för att nå ett mål, i det här fallet förbättrade studieresultat, som i sin tur ska 

bidra till ekonomisk tillväxt. Denna positiva inställning till nyttjandet av externa resurser 

inom skolan visar även tecken på Moderaternas liberalkonservativa samhällssyn vilken ligger 

till grund för partiets politik (Moderaterna u.å.). Detta innebär bland annat att partiet ställer 

sig positiv till att använda utomstående aktörer i offentlig verksamhet samt att alla ges 

chansen till att bidra till en positiv samhällsutveckling (Larsson 2006).  
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Ett jämlikare samhälle 

Att det faktiskt finns ojämlikheter i samhället inom hälsans område bekräftas av en rapport 

från Statens folkhälsoinstitut (2011) som visar på skillnader i fysisk aktivitet mellan olika 

socioekonomiska grupper. Barn och ungdomar i den lägsta socioekonomiska gruppen är 

enligt rapporten mindre fysiskt aktiva än de från den högsta. Som ett led i att motverka dessa 

skillnader genomförde Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) under åren 2011-13 ett 

arbete för att bl.a. minska skillnaderna i hälsa. Man kom fram till vissa rekommendationer 

som har till syfte att minska klasskillnaderna inom hälsans område. Dessa är bl.a. att ge alla 

barn och unga en bra start i livet samt att skapa hälsofrämjande och hållbara miljöer och 

samhällen (SKL 2013). 
 

Vänsterpartiet vill råda bot på de skillnader som finns mellan olika samhällsklasser inom 

hälsans område. Partiet konstaterar i sin text att alla elever inte deltar i undervisningen i ämnet 

idrott och hälsa vilket Vänsterpartiet anser bero på brister i det didaktiska upplägget av ämnet, 

brister som bör rättas till. I Lgr-11 (Skolverket 2011) nämns att undervisningen ska ge 

eleverna kunskaper som främjar ett hälsosamt liv samt vikten av att undervisningen inkluderar 

samtliga elever vilket stämmer väl med vänsterpartiets strävan att undervisningen i idrott och 

hälsas främsta uppgift är att nå alla elever. Att det har funnits brister i ämnets didaktiska 

upplägg, det vill säga hur undervisningen bedrivs, bekräftas till viss del av Ove Stråhlman 

(2001) som hävdar att det krävs ett utökat utvecklingsarbete för att förbättra undervisningen. 

Vänsterpartiets vilja att öka elevernas fysiska aktivitet i syfte att motverka det klassamhälle 

som beskrivs i den analyserade texten reproducerar till viss del läroplanens intentioner 

(Skolverket 2011) som bland annat innebär att undervisningen ska syfta till att motverka 

stillasittande och dåliga matvanor som kan ge fysiska problem. Flera studier (O´Sullivan 

2010, Engström 2002) visar ett samband mellan socioekonomisk status och fysisk aktivitet 

där personer från lägre socioekonomisk grupp är mer fysiskt inaktiva, både som barn och som 

vuxna, än personer från högre socioekonomisk grupp.  

 

Socialdemokraternas text uttrycker en strävan mot att skapa likvärdiga förutsättningar inom 

ämnet idrott och hälsa för att i sin tur skapa en god hälsa för alla. Partiets konstruktion av 

ämnet kan ses reproducera det som uttrycks i Skolverkets rapport Idrott och hälsa i 

grundskolan (Skolverket 2012), där det anges att undervisningen ska ge eleverna kunskaper 

som främjar ett hälsosamt liv samt att undervisningen ska inkludera samtliga elever. 

Socialdemokraterna poängterar vikten av att alla skolor erbjuder goda fysiska miljöer, både 

idrottshall och utemiljö, som ger förutsättningar och stimulerar till fysisk aktivitet. Alla ska 

ges samma förutsättningar till fysisk aktivitet för att på sikt bidra till ökad folkhälsa.  

 

Sammantaget kan vi benämna detta tal om att ge alla individer samma förutsättningar till 

hälsa som en del av en jämlikhetsdiskurs där det finns en strävan mot ett jämlikt samhälle där 

bl.a. hälsa inte ska styras av social tillhörighet och att alla ska ges samma möjligheter. 

 

Vänsterpartiets konstruktion är ett exempel på när statsmakten använder sig av politisk 

styrning för att nå ett mål på samhällsnivå: att minska klyftorna mellan samhällsklasserna. 

Detta ska, enligt vänsterpartiet, ske bland annat med hjälp av en likvärdig undervisning i 

ämnet idrott och hälsa för att skapa förutsättningar för alla individer att få en god hälsa vilket i 

sin tur ska minska klyftorna i samhället vilket stämmer väl med partiets ideologiska grund. 

Vänsterpartiet är ett socialistiskt parti (Vänsterpartiet u.å.) vilket innebär att partiets politik 

vilar på en ideologi som bygger på bland annat jämlikhet och att det är statens ansvar att se till 

att alla elever får en likvärdig undervisning. (Larsson 2006). Denna grund innebär ett 
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strävande efter ett klasslöst samhälle och att det är kollektivet (statens) uppgift att komma till 

rätta med de missförhållanden som råder (Larsson 2006).  

 

Att Socialdemokraterna lyfter fram den fysiska aktivitetens betydelse för folkhälsan är 

intressant ur ett ideologiskt perspektiv. Det övergripande folkhälsoarbetet i Sverige bedrivs 

sedan 2014 av Folkhälsomyndigheten och har som övergripande mål att ”skapa samhälleliga 

förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen” (Folkhälsomyndigheten 

2014, s. 16). Denna målsättning stämmer väl överens med den socialdemokratiska ideologin 

som bygger på just alla människors lika värde. På socialdemokraternas hemsida, under 

rubriken Framtidskontraktet (Socialdemokraterna u.å.), beskrivs partiets vision med att:  

 
Vi socialdemokrater vill ha ett samhälle som ger välfärd och möjligheter åt alla. Ett 

samhälle som undanröjer hinder för människors utveckling och ger alla oavsett 

uppväxtmiljö möjligheter att nå sin fulla potential. 

 

Citatet ger en tydlig bild av Socialdemokraternas vilja att alla ska ges samma förutsättningar 

till personlig utveckling, att alla elevers hälsa, folkhälsan, är viktig och att den bör främjas i 

undervisningen genom att stimulera eleverna till fysisk aktivitet. Genom att starkt betona 

folkhälsans betydelse ger socialdemokraterna uttryck för en styrningspolitik som passar in 

under beteckningen governmentality: genom att statsmakten ger alla elever förutsättningar till 

god hälsa skapas friska och sunda medborgare, vilket kan betraktas som samhällets norm, 

något som både samhället och staten vill ha och kan dra fördel av. Denna ståndpunkt kan ses 

som ett exempel på Socialdemokraternas ideologi som kan betecknas som demokratisk 

socialism (Socialdemokraterna u.å.). Att ge alla elever liknande förutsättningar för fysisk 

aktivitet inom skolan, vilket vanligtvis sker i en idrottshall eller i närmiljön (Raustorp 2004), 

går att likställa med den strävan efter ett jämlikt samhälle där varje individ ges liknande 

förutsättningar att lyckas. Där det uppstår problem med att ge alla individer jämlika 

förutsättningar, i det här fallet i undervisningen i idrott och hälsa, ska staten styra resurserna, 

genom en rättvis resursfördelning (Larsson 2006). 

 

Sammanfattning av diskursiv och social praktik 
De teman som framträtt i de analyserade texterna, förbättrad fysisk hälsa, ökad jämställdhet 

mellan könen, förbättrade skolresultat samt ett jämlikare samhälle, kan ses påverka och 

påverkade av andra diskurser. Dessa diskurser har jag i analysen valt att benämna som 

hälsodiskurs, jämställdhetsdiskurs, kunskapsmätningsdiskurs samt jämlikhetsdiskurs.  

Analysen visar på paralleller mellan partiernas konstruktioner av ämnet idrott och hälsa i 

grundskolan och partiernas ideologier, vilket i sin tur tyder på att de diskurser som framträder 

i analysen kan tolkas vara ideologiskt färgade. Generellt kan man säga att de borgerliga 

partiernas texter intar en mer liberal och individuell hållning medan Socialdemokraternas och 

Vänsterpartiets texter i större grad är socialistiskt och därmed kollektivt präglade.  

De analyserade texterna uppvisar tecken på den styrningspolitik som betecknas 

governmentality, det vill säga att ämnet idrott och hälsa bör användas för att eleverna ska 

förmås sträva mot samhällets norm. 

 
 
 



 

33 

 

DISKUSSION 
Jag har genom denna undersökning försökt ge en bild av hur riksdagspartiernas konstruerar 

ämnet idrott och hälsa i grundskolan samt vilken styrningspolitik dessa konstruktioner ger  

uttryck för. Analysen visar att partierna lyfter fram skilda frågor, både när det gäller 

utformningen av ämnets innehåll och vad de anser att innehållet ska leda till.  

 

Samtliga analyserade partiers konstruktioner innebär att den fysiska aktiviteten inom skolan 

bör öka, även om alla inte anser att all rörelse nödvändigtvis måste ske inom ramen för idrott 

och hälsa utan istället kan spridas ut under hela skoldagen eller under elevernas vistelse på 

fritidshem. Läroplanen (Skolverket 2011) påvisar att skolan ska erbjuda eleverna daglig 

rörelse vilket alla partier ser ut att tycka vara en god idé. I denna fråga råder det konsensus. 

Däremot skiftar argumenten för varför eleverna ska röra sig mer under skoldagen. Det kan 

vara för att förbättra den fysiska hälsan, öka jämställdhet mellan könen, förbättra 

skolresultaten eller skapa ett jämlikare samhälle. Exempelvis vilar sig Vänsterpartiet mot Lgr-

11, när de i sin strävan mot ett klasslöst samhälle hävdar att ämnets enskilt viktigaste uppgift 

är att inkludera alla elever med syfte att skapa likvärdiga förutsättningar för en god hälsa. Ett 

annat exempel är när Kristdemokraterna använder Bunkefloprojektets (Eriksson & Karlsson 

2014) metod som medel för att ge pojkar och flickor mera likvärdiga möjligheter till 

inlärning, vilket går i linje med läroplanens intentioner om att skolan ska förmedla 

jämställdhet mellan könen.  

 

Vissa partier vill ge andra aktörer ett större inflytande på ämnet idrott och hälsa. 

Föreningsidrottens påverkan på ämnet har historiskt varit stor (Sandahl 2004) och kommer 

antagligen att fortsätta att så vara om bland andra Centerpartiet får sin vilja igenom. Denna 

vilja, som innebär att låta skolhuvudmännen och i slutändan idrottslärarna råda över ämnets 

innehåll, kan leda till att det är upp till den undervisande läraren att slåss för sitt ämne, ett 

ämne som inte alltid kommer högst upp på agendan när resurserna ska fördelas på de enskilda 

skolenheterna. Det innebär även att idrottslärarna, ofta med bakgrund i de ideella 

idrottsföreningarna (Sandahl 2004), antagligen till stor del kommer att fortsätta att sätta sin 

prägel på undervisningen, ofta med en övervikt mot de idrottsliga aktiviteterna vilket i sin tur 

kan innebära att ämnets koppling till kursplanen (Skolverket 2013) fortsatt kommer att vara 

bristfällig. Detta är ett problem som Vänsterpartiet uppmärksammar och partiet vill se 

förbättringar av det didaktiska upplägget för att öka jämställdheten genom att undervisningen 

på ett bättre kan nå samtliga elever.  

 

Här vill jag uppmärksamma de skillnader och spänningar som finns mellan de olika blocken 

och som blir extra tydliga när man analyserar Centerpartiets och Vänsterpartiets 

konstruktioner av ämnet. Centerpartiets liberala hållning, där individen ges stort utrymme att 

forma sina liv, kan ställas mot Vänsterpartiets socialistiska inriktning där statsmakten ges en 

starkare roll i samhällsutvecklingen och där kollektivet snarare än individen är i fokus. 

Partiernas konstruktioner av ämnet idrott och hälsa beskriver ofta ett orsak- och verkan 

förhållande där partierna har lösningar på de problem som målas upp. De olika partierna vill 

med detta, med hjälp av idrott och hälsa i skolan, skapa förutsättningar för en positiv 

samhällsutveckling. Vad partierna anser som positiv samhällsutveckling och hur den ska 

förverkligas skiftar med ideologi och som också avspeglar sig i konstruktionerna av ämnet. 

Generellt är de borgerliga partiernas (Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och 

Moderaterna) konstruktioner mer individuellt inriktade, medan det socialistiska blockets 

(Vänsterpartiet och Socialdemokraterna) konstruktioner är mer kollektivt orienterade. 

Exempelvis målar Liberalerna och Moderaterna upp barnfetma som ett stort problem som 

delvis kan lösas med ökad mängd fysisk aktivitet inom ämnet idrott och hälsa. De individer 
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som är överviktiga ska med hjälp av undervisningen få möjlighet att komma tillrätta med sina 

problem och därmed anpassas efter samhällets norm. Även Centerpartiets och 

Kristdemokraternas konstruktion av ämnet syftar till att stärka individen för att kunna bidra 

till samhällsutvecklingen bland annat genom att hävda att ökad fysisk aktivitet ger förbättrade 

skolresultat i skolans övriga ämnen. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet däremot lyfter 

framförallt fram vikten av att alla får samma möjligheter till undervisning och betonar 

jämlikheten mellan samhällsklasser som ett medel till ökad hälsa. Vänsterpartiet vill till 

exempel öka jämställdheten i undervisningen genom att förbättra det didaktiska upplägget så 

att undervisningen anpassas efter alla elevers förmåga på ett bättre sätt i en strävan mot ett 

klasslöst samhälle. De individuella konstruktionerna förlitar sig i större grad på att eleverna 

förväntas att ta eget ansvar för att leva upp till samhällets norm, till exempel att man väger 

lagom mycket och presterar bra i skolan, det vill säga den styrningspolitik som kan beskrivas 

som governmentality. Enligt Öhman (2007) har denna typ av styrningspolitik dominerat 

undervisningen inom idrott och hälsa under 2000-talet med betoning på att forma de rätta 

attityderna hos eleverna. Konstruktioner med en mer kollektiv inriktning bygger däremot på 

en styrningspolitik där staten tar ett större ansvar för elevernas hälsa bland annat genom att 

skapa likvärdiga förutsättningar för alla elever. Analysen visar dock inte på att partierna i sina 

konstruktioner håller sig enbart på individ- eller kollektivnivå, men man kan se vissa 

tendenser som överväger åt det ena eller andra hållet.  

 

Även inom partierna kan man ana vissa skillnader och spänningar. Exempelvis är 

Centerpartiet noga med att poängtera att de vill ge frihet till de ämneskunniga att styra ämnets 

innehåll samtidigt som man ger vissa tips på aktiviteter (aerobics, capoeira, skateboard och 

klättring) som kan passa för att bredda ämnet. De nämnda aktiviteterna anges med hänvisning 

till att de inte är tävlingsidrotter och därmed ska verka inkluderande för att locka de elever 

som inte uppskattar tävlingsmomentet. Denna konstruktion blir något komplicerad. Att hävda 

att man ger ämneskunniga frihet att utforma ämnets innehåll samtidigt som det ges konkreta 

förslag på fysiska aktiviteter kan ses som både motsägelsefullt och förvirrande och ger bilden 

av att Centerpartiet trots allt inte riktigt litar på att Skolverket och idrottslärarna är kapabla att 

ge ämnet dess rätta innehåll. Partiet vill ge ämneskunniga och skolverket fria tyglar att 

utforma ämnet, men när man sedan inte riktigt är nöjda med resultatet tycks partiet se sig 

tvingade till att ge vissa instruktioner om hur det ska gå till. 

 

Historiskt sett har skolans idrottsundervisning skiftat i innehåll och syfte, ofta beroende på hur 

den allmänna hälsodiskursen har sett ut (Olsson 1999, Annerstedt 1991). Dagens hälsodiskurs 

präglas till stor del av att individen förväntas ta ett stort ansvar för sin hälsa och att varje 

enskild medborgare förväntas bidra till positiv samhällsutveckling genom god hälsa, det vill 

säga varje individ antas försöka leva upp till samhällets norm och därmed ett uttryck för 

begreppet governmentality. Denna individualistiska syn genomsyrar även till viss del dagens 

läroplan. I Lgr-11(Skolverket 2011 s. 51) nämns att eleverna ska utveckla kunskaper om 

”…att man kan påverka sin hälsa genom hela livet.” Eleverna ska dessutom ”…ges 

förutsättningar för att utveckla goda levnadsvanor samt ges kunskaper om hur fysisk aktivitet 

förhåller sig till psykiskt och fysiskt välbefinnande.” Till detta kan man dra paralleller till den 

borgerliga, mer individualistiska, konstruktionen som lägger större vikt vid att det är 

individen som ska formas till samhällsnyttiga medborgare. I detta kan man se drag av de 

hälso- och kunskapsmätningsdiskurser som har framträtt i ett flertal av de analyserade 

texterna där fokus framförallt ligger på att skapa förutsättningar för bekämpning av barn och 

ungdomsfetma och ökade individuella skolresultat. Det socialistiska blocket betonar däremot i 

större grad att alla elever ska ges samma förutsättningar till fysisk aktivitet vilket ska ge bättre 

förutsättningar till hälsa för alla, oberoende av samhällsklass vilket kan ses som en koppling 
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till den jämlikhetsdiskurs som var dominerande under 50-, 60- och 70-talet där fokus låg på 

att jämna ut rådande social ojämlikhet (Olsson 1999). 

 

Om den allmänna uppfattningen är att fysisk aktivitet har många positiva effekter, vilket 

denna undersökning och andra texter (Skolverket 2011, Skolverket 2012) visar, kunde man 

tro att denna inställning skulle visa sig tydligare i skolans värld. Värt att nämna är att det 

redan i en proposition från 2003 (Regeringskansliet) nämns att skolan ska sträva mot att alla 

elever ska erbjudas 30 minuter fysisk aktivitet inom ramen för varje enskild skoldag. I Lgr-11 

anges att eleverna ska erbjudas daglig fysisk aktivitet, utan någon tidsbestämmelse, vilket gör 

det till en tolkningsfråga för skolhuvudmännen hur mycket rörelseaktivitet som ska ingå i 

skoldagen. Att undvika att ange en tidsram för den fysiska aktiviteten kan inte ses som ett steg 

mot att säkra en ökad fysisk aktivitet under skoldagen, utan tvärtom att skolans fysiska 

aktivitet riskerar att få stå tillbaka mot de mer teoretiska ämnena i grundskolan. Det är även 

värt att konstatera att idrott och hälsa under slutet på 1900-talet och början på 2000-talet har 

fått allt mindre utrymme i grundskolans timplan (Stråhlman 2001) och därifrån inte ökat 

(Skolinspektionen 2012) trots att tre av fyra regeringspartier under tidsperioden 2006 till 

2014: Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna, enligt de analyserade texterna, ville 

öka antal undervisningstimmar i ämnet.  

 

Om riksdagspartierna och samhället i övrigt anser att det är viktigt att eleverna ska röra på sig 

mer för att motverka en stillasittande livsstil som i sin tur kan resultera i allvarliga 

konsekvenser (Mikaelsson 2012) eller, som denna undersökning visar, att idrott och hälsa i 

grundskolan kan användas som ett medel för att genomföra socialt förändringsarbete för att 

till exempel minska klyftorna i samhället, och om man från regering och riksdags sida ändå 

inte gör mer än vad som har framkommit i denna rapport (Skolinspektionen 2012) kan detta 

innebära att den styrningspolitik som utövas inte är tillräcklig eller för otydlig. Kanske måste 

politiken vara ännu tydligare och bli mer handlingskraftig när det gäller att öka den fysiska 

aktiviteten där samhällets strävan och norm får råda. Kanske borde direktiven bli ännu mer 

tydliga till skolan att den fysiska aktiviteten ska öka och hur det didaktiska upplägget ska ske. 

Alternativet till detta kan vara att ge än mer utrymme för andra diskurser att påverka skolans 

roll till att kunna skapa ett mer hälsosamt samhälle där ideella krafter antagligen mycket gärna 

skulle vilja bidra till att förbättra samhällets allmänna hälsotillstånd. 

 

Det är även intressant att notera att två riksdagspartier, Sverigedemokraterna och Miljöpartiet, 

står utanför resultatet i denna undersökning. Dessa partier bedriver för övrigt en aktiv 

skolpolitik men har, enligt vad jag kunnat finna, valt att inte ha några specifika åsikter om 

ämnet idrott och hälsa. Om de med detta inte anser frågan vara viktig och värd att lägga någon 

möda på eller om de anser att enskilda skolämnen ska lämnas till de professionella aktörerna 

att sköta är inget jag vill spekulera i. 

 

Jag har i rapporten försökt svara upp mot studiens syfte: att ge en bild av hur 

riksdagspartiernas konstruerar ämnet idrott och hälsa i grundskolan samt vilken 

styrningspolitik dessa konstruktioner ger uttryck för. Under denna process har nya 

frågeställningar tillkommit om varför den politiska styrningen av ämnet idrott och hälsa 

verkar ge så lite resultat. Alla partier som ingått i denna undersökning är överens om att idrott 

och hälsa, och framförallt fysisk aktivitet, är viktigt och vill att skolans undervisning ska bestå 

av en stor del rörelseaktiviteter. Partiernas syfte med undervisningen varierar och de vill 

använda den fysiska aktiviteten antingen i ett individuellt eller kollektivt syfte, beroende på 

parti och ideologi. Ändå ges den fysiska aktiviteten inte större utrymme i dagens skola än vad 

den gör (Skolinspektionen 2012). Dessutom ser Skolinspektionen klara brister inom det 
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didaktiska upplägget inom ämnet idrott och hälsa (Stråhlman 2001, Skolinspektionen 2012). 

Jag undrar då om fysisk aktivitet i skolan har fått stå tillbaka mot mer teoretiska inslag på 

grund av att de styrande partiernas iver att skapa en skola som ska ge snabba förbättringar i 

internationella undersökningar, en iver influerad av kunskapsmätningsdiskursen? Om så är 

fallet så undrar jag även om det kan vara så att något parti har haft alltför stort inflytande på 

hur skolpolitiken bedrivits under början av 2000-talet? Jag vill med detta inte ifrågasätta ett 

enskilt partis politik, men det är skilda åsikter som är förutsättningen för demokrati (Stoltz 

2009) och om en diskurs blir för dominerande kan den begränsa dess kreativitet (Bergström & 

Boréus 2005) vilket skulle kunna vara fallet med den skolpolitik som bedrivits under senare 

tid.   

Som idrottslärare ser jag själv många fördelar med en utökad undervisning inom ämnet idrott 

och hälsa, bland annat de som framkommit i analysen av partiernas konstruktioner. Den 

forskning som pekar på riskerna med en stillasittande livsstil och framförallt fördelarna med 

fysisk aktivitet (Mikaelsson 2012) anser jag ska tas på allvar för att vi ska ge våra elever 

möjlighet att utveckla ett hälsosamt liv. Vad som däremot skiljer mig från de politiska 

partierna är att jag inte ser någon motsättning mellan de olika argumenten för och syftet med 

ett ökat antal timmar fysisk aktivitet utan kan se att de sammantaget är fog nog att ändra en 

aning i timplanen. Om det ändå inte blir fallet kan man tänka sig att övriga ämnen i skolan 

och fritidshemmen ökar mängden fysisk aktivitet för att på det sättet erbjuda alla elever en 

möjlighet till mer rörelse. Jag ser även att ämnet kan utvecklas betydligt när det gäller det 

didaktiska upplägget, framförallt för att kunna integrera alla elever i undervisningen, och 

därmed öka den fysiska aktiviteten bland alla samhällsklasser och över könsgränserna. 
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TACK! 

Att skriva en magisteruppsats kan vara spännande, förskräckligt, intressant, roligt, hemskt, 

stressande och ibland alldeles underbart. Tidvis flyter skrivandet på utan problem men ibland 

fastnar man i detaljer som tar en evighet att ta sig ur. När allt går som det ska så känner man 

att man kan skriva hur många uppsatser som helst, men ibland krånglar saker till sig och man 

har lust att ge upp och börja om med något annat. 

Och det är just i de stunder av hopplöshet och frustration man behöver ha människor runt 

omkring sig som stöttar, uppmuntrar och vid behov ger en spark i baken. Som tur är det precis 

vad jag har! 

Jag vill tacka min handledare Anita Norlund för alla kommentarer och all stöttning som gjort 

att jag lyckats vända och vrida på begrepp och teorier så att det till slut blev en uppsats som 

faktiskt kom fram till något… 

Jag vill även tacka Linda, Anton och Alfred (min underbara familj) för det tålamod ni visat 

mig under resans gång och verkligen gett mig tid och utrymme till att färdigställa uppsatsen. 

Tack! 
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BILAGOR 

 

Mail till riksdagspartierna     Bilaga 1 

 

 

Hej!  

 

Jag heter Jonas Johansson och ska skriva en magisteruppsats i Pedagogiskt arbete. Jag studerar 

vid Högskolan i Borås. 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vad riksdagspartierna har för inställning till skolämnet 

Idrott och hälsa och se på eventuella ideologiska likheter och olikheter mellan partierna. 

 

Jag undrar därför om ni har något dokument som beskriver vilken inställning ert parti har till 

skolämnet Idrott och hälsa i grundskolan.  

 

Med vänlig hälsning Jonas Johansson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Kategorisering av modalitetsmarkörer    Bilaga 2 

 

 

 

 

 

 

Inspirerad av Jonathan Potters hierarkimodell i Börjesson och Palmblad (2007). 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grad av modalitet Potters klassificering av 

modalitetsformer 

Modalitetsmarkörer i 

texterna 

1 X är möjligt  

2 Jag gissar X 

Jag tror X 

Min hypotes är X 

Jag föreställer mig X 

borde/bör 

 

3 Jag vet att X 

Jag hävdar X 

vill 

4 Resultatet var X 

Något är X 

inte 

ska 

måste 

5 X är fakta är 

det finns 



 

 

 

Värdeord som använts i textanalysen   Bilaga 3 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Enligt Hellspong och Ledin (2007). 

 

 

 

 

 

 

  

Plusord Minusord 

Bättre Tyvärr 

Starka skäl Inte nödvändigt 

Förbättrar Stora problem 

Nödvändigt Allvarligt 

Friskare Inte acceptabelt 

Starkare  

Stark betydelse  

Viktigt/viktigast  

Positiva effekter  
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