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Sammanfattning 

Idag lever de flesta människor i det svenska samhället ett liv med en relativt hög 

levnadsstandard. Men trots att välfärden har bidragit till en ökad hälsa i allmänhet har den 

även lett till ohälsa i form av bland annat livsstilssjukdomar. Hälsa och hälsofrämjande 

åtgärder är därmed aktuella ämnen som det diskuteras mycket kring. Många människor har 

dock svårt att förklara vad de anser att hälsa är samtidigt som de menar att det är att ”må bra”. 

Idrott och hälsa är ett ämne i skolan som ska hjälpa elever att skapa en förståelse för vad hälsa 

innebär. Läroböcker används ofta som ett hjälpmedel för lärare att förhålla sig till ämnet samt 

att skapa inspiration. Syftet med undersökningen har därför varit att granska hur hälsa 

framställs i läroböcker för idrott och hälsa på gymnasiet genom att identifiera vilka 

hälsodiskurser som framträder i texterna. Frågeställningarna har varit: Vilka diskurser kan 

identifieras då begreppet hälsa används i läroböckerna? Vilka diskurser kan identifieras i 

läroböckerna då hälsa förstås i termer av fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande? Språket 

har därmed varit av intresse vilket betyder att en diskursanalys har använts som metodologiskt 

utgångspunkt tillsammans med hälsoteori och redan identifierade hälsodiskurser.  

Resultatet visar att fler diskurser går att identifiera då det talas om hälsa i ett vidare perspektiv 

än i samband med begreppet. Kroppen är central inom båda frågeställningarna då den 

framhävs utifrån både en fysiologi- samt riskdiskurs vilka utgör de två största diskurserna. En 

”ny” kroppsidealsdiskurs har även identifierats, vilken framförallt behandlar en psykisk hälsa 

utifrån ideal och värderingar i samhället. Utöver dessa kan en social fostransdiskurs, där goda 

relationer normaliseras, tillika en tillfredsdiskurs urskiljas inom båda frågeställningarna. Då 

hälsa förstås i en vidare mening är diskurserna emellertid som sagt fler vilket betyder att även 

en moraliserings-, motorik-, hygien-, samt kroppsupplevelsediskurs identifieras. En mer 

framträdande integrering mellan de olika diskurserna skulle dock vara nödvändig för att 

undervisningen i hälsa ska kunna utgöra en helhet liksom öka förståelsen hos eleverna.  

Resultatet beskrivs genom belysande citat tillsammans med mer utförliga referat där kärnan i 

texterna framkommer. Detta diskuteras sedan utifrån eventuella konsekvenser liksom dess 

relation till tidigare forskning där det bland annat konstateras att ett allt för stort fokus på 

kroppen innebär att andra delar av välmående inte tilldelas samma värde.  

Nyckelord: Idrottsundervisning, läromedel, välmående, kropp, rörelse.
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1. Introduktion 

Alla människor har någon gång kommit i kontakt med fenomenet hälsa. Det är inget 

främmande begrepp utan kan snarare ses som en allmänmänsklig erfarenhet, något som envar 

i en vardaglig kontext vet vad det är. Tegern (1995) har i en studie identifierat vanliga 

föreställningar om vad hälsa är där en av intervjupersonerna beskriver hälsa som ”Det är att 

må bra, att vara pigg och frisk och orka göra saker” följt av ”Det vet väl alla människor vad 

hälsa är” (s.85). Tegern (1995) menar att detta citat representerar den självklarhet som många 

människor upplever att hälsa innebär i vardagliga sammanhang samt att begreppet ofta 

används oproblematiskt, det vill säga att det karakteriserar en gemensam erfarenhet som det 

inte närmare behöver sättas ord på. Att begreppet inte anses behövas förklaras är dock något 

som blir komplicerat i olika sammanhang, då det vid sidan om denna ”ta-för-givet” syn finns 

stora variationer i olika idéer om hälsa. Det första citatet beskriver Tegern (1995) även som en 

vanlig uppfattning om vad hälsa är, som dock vid närmare analyser innehåller mer 

komplicerade föreställningar än så. Många har exempelvis svårt att precisera vad de faktiskt 

menar med att ”må bra” samtidigt som det ofta framkommer fler aspekter som de lägger i 

begreppet hälsa än vad som uttalats från början.  

Eriksson (1996) beskriver utforskandet av människors hälsa som ett evighetsproblem, där hon 

menar att vi troligtvis aldrig kommer att nå en tillfredsställande lösning om vad hälsa faktiskt 

innebär. Enligt henne formas synen på hälsa under uppväxten i ett försök att lära in vissa 

specifika vanor som en väg till en bättre hälsa. Enligt Svensson och R-M Hallberg (2010) är 

den svenska hälsoutvecklingen positiv jämfört med många andra länder. Men trots att det 

moderna välfärdssamhället har lett till en ökad folkhälsa som helhet menar de att det även har 

bidragit med allvarliga livsstilssjukdomar som orsakats av till exempel dålig kost, fysisk 

inaktivitet och rökning. Skillnaden i hälsa mellan olika samhällsgrupper har vuxit och den 

psykiska ohälsan har försämrats både hos kvinnor och män. I ett försök att förhindra ohälsa 

används förebyggande åtgärder som exempelvis hälsoutbildning, hälsoinformation och 

spridning av kunskaper inom hälsa.  

Hälsa och hälsofrämjande åtgärder har bland annat blivit viktiga inom skolan och då 

framförallt inom idrottsämnet, som idag heter ”idrott och hälsa” från den tidigare 

benämningen ”idrott”. I ämnesplanen för idrott och hälsa på gymnasiet står det bland annat att 

” Idrott, friluftsliv och olika former av motion och rekreation har stor betydelse såväl för 

enskilda människors hälsa som för folkhälsan.” (Skolverket, 2011, s. 1). Som tidigare nämnts 
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är hälsa ett komplext begrepp som många har olika föreställningar om eller åtminstone har 

svårt för att precisera. Detta innebär att lärares egna uppfattningar om hälsa kommer att ha 

betydelse för hur undervisningen utformas i och med att begreppet inte specificeras särskilt 

tydligt i ämnesplanen. En del lärare tar ibland ”hjälp” av olika former av läromedel, och då 

framförallt av läroböcker, för att råda bot på den osäkerhet som dessa dokument kan medföra. 

Det finns naturligtvis även lärare som använder läroböcker främst av andra anledningar, som 

exempelvis för att främja inlärningsprocessen hos eleverna. Oavsett anledning så är det viktigt 

att ha förståelse för hur dessa är uppbyggda och vad de faktiskt innehåller om man väljer att 

arbeta med dem. Vi tycks dock inte veta särskilt mycket om läroböcker i idrott och hälsa, och 

då framförallt inte hur dessa behandlar och handskas med begreppet och området hälsa. 

Avsikten med denna uppsats är därför att undersöka hur hälsa framställs i läroböcker för 

gymnasieskolan.  

1.1 Läromedelsstudier  
 

Ammert (2011) menar att läroböcker har en stor betydelse för många människor i flera olika 

sammanhang. Ofta fungerar läroboken som det huvudsakliga mötet mellan eleven och ett 

skolämnes innehåll samt att den för de flesta lärare är ett ständigt arbetsredskap i deras 

vardag. Vidare menar han att det numera inte sker någon formell granskning av läroböcker 

utan att det är upp till varje enskild lärare att avgöra vilka böcker eller andra former av 

läromedel som är lämpliga att använda. Detta medför att det är viktigt att lärare har kunskap 

om- samt redskap för att analysera läromedel vilket legitimerar denna typ av studie. Det 

förekommer en hel del forskning läroböcker men denna sker framförallt inom specifika 

ämnesdiscipliner vilka är de teoretiska samhälls- samt naturvetenskapliga ämnena. Detta 

betyder att läromedelsstudier inom idrott och hälsa är relativt ovanligt. För att ge en 

övergripande bild av studier utifrån läroböcker, då det är denna undersöknings fokus, följer en 

kort redogörelse för läroboksstudier som har gjorts i ett mer generellt perspektiv. I dessa har 

forskarna framförallt undersökt hur och varför läroboken används oberoende av ämne.   

Wikman (2004) har kommit att formulera en teori om varför lärare använder läroböcker i 

undervisningen. Teorin bygger på fyra kategorier som han anser kan förklara lärares 

förhållningssätt till läroboken: den utgör en innehållsmässig och metodmässig utgångspunkt, 

den används som en utgångspunkt för övningar, den används som en referens samt att den 

inte används alls. Juhlin Svensson (2000) har kommit fram till ett liknande resultat då hon 

undersökt vilken funktion och användning läromedel har utifrån lärares uppfattningar. Istället 
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för fyra kategorier menar hon dock att det finns två olika inriktningar vid användningen av 

läromedel varav den ena sätter läroboken i centrum för undervisningen medan den andra utgår 

från kunskapsmålen. Den första inriktningen är den dominerande och kan liknas vid Wikmans 

(2004) första kategori som innebär att lärarna använder boken rakt av och utgår från att den 

innehåller det kunskapsstoff som eleverna enligt kursplanen bör lära sig. Den andra 

inriktningen ser däremot inte läroboken som det centrala i undervisningen utan istället är det 

arbetsformerna och kunskapssynen som styr undervisningen. Här kan de tre övriga 

kategorierna som Wikman (2004) har framställt ingå i. 

En studie som i viss mån motsäger Juhlin Svenssons (2000) resultat är Ingela Korsells (2007) 

där även hon har försökt förstå lärares val och användning av läromedel. I denna har hon 

tvärtemot Juhlin Svensson (2000) funnit att den dominerande andelen lärare vill känna att det 

är de som styr över läroboken och inte tvärtom. Lärarna vill alltmer ta över rollen som tolkare 

av kursplanen och inte använda läroboken som ett medel för detta. Ett mönster som framgår i 

studien är att lärare som inte arbetat lika många år i yrket har en större motvilja inför 

läroböcker vilket Korsell (2007) menar eventuellt kan bero på ett nytt förhållningssätt till 

läromedel under lärarutbildningen.  

 

2. Tidigare forskning  
I detta avsnitt kommer valda delar av den forskning som har gjorts inom området hälsa i 

skolämnet idrott och hälsa att presenteras. Då få studier är inriktade på gymnasienivå kommer 

ett bredare perspektiv att framhävas vilket inkluderar även grundskolan. En stor del av den 

tidigare forskningen är även utförd på tidigare styrdokument då de nya kurs- och 

ämnesplanerna, som trädde i kraft 2011, inte har hunnit bli så väl utforskad än. Då hälsa är ett 

område inom idrott och hälsa som kan ses utifrån flera olika synvinklar så blir det relevant att 

presentera forskning både utifrån ett innehålls-, ett lärar- samt ett elevperspektiv. De tre 

temana är alla inriktade på forskning som har utförts i det svenska skolämnet idrott och hälsa 

då denna undersökning har ett nationellt fokus. Jag anser dock att det kan vara nödvändigt att 

få en inblick i hur hälsa framställs i idrottsämnet även utifrån ett internationellt perspektiv 

eftersom detta kan säga något om likheter och skillnader med det svenska skolämnet. Ett 

fjärde och sista tema kommer därför att utgöras av ett sådant.  



5 
 

2.1 Hälsa ur ett innehållsperspektiv i ämnet idrott och hälsa 
 
År 2002 gjordes en nationell utvärdering i ämnet idrott och hälsa som visar att hälsa, utifrån 

kursplanen, ska undervisas om i ett brett perspektiv som inbegriper en fysisk, psykisk och 

social förmåga. Hälsa beskrivs utifrån fyra olika kombinationer som visar ett samband mellan 

olika faktorer. Det första sambandet tar utgångspunkt i mat, motion och hälsa, medan det 

andra berör fysisk aktivitet, hälsa och livsstil, det tredje sambandet handlar om livsstil, 

livsmiljö, hälsa samt livskvalitet och det fjärde och sista behandlar en bibehållen och 

förbättrad god hälsa genom fysisk aktivitet och friluftsliv (Eriksson et al. 2003). 

I första hand visar denna utvärdering att hälsa utvecklas genom fysisk aktivitet och elevernas 

förmåga att använda kroppen på olika sätt. Men det finns även delar i kursplanen som 

fokuserar på att lära sig ta ansvar för sin egen hälsa samt att kunna reflektera och diskutera 

kring hälsa ur ett bredare perspektiv som exempelvis ur miljösynpunkt, samhällsfrågor och 

hälsofrämjande åtgärder. Hur detta uppfattas och tolkas menar författarna naturligtvis kommer 

att avgöras beroende på vilket perspektiv på hälsa man har. Enligt styrdokumenten utgörs 

definitionen av hälsa som en helhet av hela individens livsmiljö samt att hälsa bör ses som ett 

medel för att nå en högre livskvalitet (Eriksson et al. 2003). Quennerstedt (2006) har i sin 

avhandling kommit fram till ett liknande resultat då han menar att hälsa i styrdokumenten 

domineras av en fysiologidiskurs. Hälsa i undervisningen handlar alltså i första hand om att 

bidra till goda vanor vad gäller fysisk aktivitet och kost samt att undervisningen i sig ska ge 

fysisk träning samt bidra med kunskaper om fysisk träning.  

Enligt Quennerstedt, Öhman och Eriksson (2008) sätter de svenska idrottslektionerna ofta 

rörelseglädje i fokus för undervisningen. Ämnet har visat sig domineras av fysisk aktivitet, 

följt av samarbete och att få testa på olika idrottsliga aktiviteter. Detta har fått konsekvenser i 

att reflektioner och diskussioner inom andra moment har fallit bort som exempelvis hälsa, 

kropp och livsstil. En anledning till detta kan dock vara att styrdokumenten trycker på att 

eleverna ska uppnå hälsa genom rörelse och friluftsliv vilket även de ovan nämnda studierna 

(Eriksson, et al. 2003, Quennerstedt, 2006) visar.  

Quennerstedt et.al (2008) menar också att kroppen får ett stort utrymme i relation till hälsa i 

undervisningen i form av vad vi lär oss om våra kroppar samt hur vi talar om kroppen. Det 

dominerande perspektivet inom både kropp och hälsa i idrottsämnet verkar utgöras av ”att 

vara vältränad” vilket leder till att andra aspekter, såsom mening, upplevelse och lärande inte 

får något utrymme. Att exempelvis kunna förhålla sig kritiskt till hur kropp och hälsa 
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framställs i media försvinner därmed i lärandet vilket författarna menar kan leda till att elever 

tar åt sig av kroppsliga ideal vilket i sin tur kan bidra till en ökad ohälsa. Swartling 

Widerström (2005) beskriver synen på kroppen enligt kursplanen på ett liknande sätt. Ämnet 

ligger enligt denna i linje med en dualistisk kroppsförståelse då de olika momenten, vare sig 

det gäller kroppsrörelser, friluftsliv, motion eller idrott, ska utövas för att bidra till en god 

hälsa. Aktiviteterna ses därmed som ett medel för att uppnå något annat och inte som ett eget 

värde i sig.  

Ekberg (2009) har gjort en studie där han har undersökt vilken kunskap som framträder i 

idrott och hälsas kursplan samt under lektionstid. Resultatet visar att idrottsämnets innehåll 

kan skilja sig oerhört mycket åt från å ena sidan formuleringsarenan, det vill säga kursplanen, 

och å den andra sidan transformerings- och realiseringsarenan, det vill säga vad lärarna 

faktiskt lär ut. Enligt både Ekberg (2009) och Swartling, Widerström (2005) är texten i 

kursplanen vag och ospecificerad. Detta gäller framförallt i samband med begreppet hälsa där 

innebörden kan tilldelas olika mening och öppna upp för olika förståelser. Ekberg (2009) 

menar liksom Swartling Widerström (2005) och Quennerstedt (2006), att hälsokulturen 

framställs i kursplanen som funktionell, det vill säga att rörelser, ur ett hälsoperspektiv, ska 

användas för fysisk aktivering.   

2.2 Hälsa ur ett lärarperspektiv i ämnet idrott och hälsa 
 
Karlefors (2002) har utfört en enkätstudie där hon bad idrottslärare att rangordna vad de ansåg 

var viktigast respektive minst viktigt med idrottsämnet. Resultatet visar att de flesta lärare 

tyckte ”att ha roligt genom fysisk aktivitet” var det allra viktigaste följt av ”att lära sig sköta 

sin hälsa”. Att lärarna uppmärksammade hälsa i sina svar anser Karlefors (2002) inte är så 

konstigt då studien utfördes strax efter att LPO 94 hade införts. Denna kursplan betonade 

hälsa tydligare än den föregående vilket var tydligt i och med att ämnet bytte namn från 

”idrott” till ”idrott och hälsa”.  När lärarna utvecklade sina svar om hur ämnesinnehållet 

förändrats i samband med den nya kursplanen kom det dock fram att det inte hade skett några 

större ändringar utan att innehållet i stort sett var detsamma som innan. Det innehåll som 

lärarna uttryckte dominerade lektionerna präglas av idrottsrörelsen med många idrottsliga 

aktiviteter, med samma målsättning och regelsystem som tävlingsidrotten. Thedin Jakobsson 

(2005) har genomfört en intervjustudie med syfte att ta reda på hur idrottslärare ser på och 

beskriver hälsa i ämnet. Likt Karlefors (2002) menar hon att de flesta lärare beskriver ett 

praktiskt ämnesinnehåll i form av idrottsliga aktiviteter och att hälsa i stort sett glöms bort. 
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Enligt Thedin Jakobsson (2005) verkar de lärare som medverkat i studien ha svårt att 

formulera vad hälsa i ämnet innebär trots att dess benämning faktiskt är idrott och hälsa. Hon 

menar vidare att det framkommit tre kategorier om vad hälsa är för lärarna i ämnet: Hälsa är 

något teoretiskt förknippat med klassrumsundervisning, hälsa är något som man har i andra 

ämnen och som eventuellt kan integreras med idrotten samt att hälsa är de aktiviteter som man 

genomför i ämnet och genom att vara fysiskt aktiv främjar man hälsan på kort och lång sikt. 

Quennerstedt och Sundberg (2003) framhåller i sin artikel ett liknande perspektiv på hälsa 

som den sista kategorin, det vill säga att hälsa betonas inom de fysiska aktiviteterna som 

utförs under lektionerna. Detta har de undersökt genom att anta en diskursanalytisk position 

dels på texter i form av arbetsplaner och betygskriterier och dels utifrån videoinspelningar på 

lektioner i idrott och hälsa. Författarna menar att hälsa bland lärare framförallt betonas utifrån 

dess nyttoaspekt. Eleverna ska lära sig samband mellan kost, motion, vila samt kroppens 

välbefinnande och då främst utifrån fysiologiska orsaker. Inom detta nyttoperspektiv är det 

kroppens fysiska ansträngningar som står i fokus och lektionerna utgörs av att eleverna ska 

använda kroppen och ”jobba” hårt för att bli trötta och svettiga. Likt Thedin Jakobssons 

(2005) resultat är detta dock inget som uttrycks i direkta ordalag som hälsa. Istället beskrivs 

begreppet hälsa inom ämnet oftast som något teoretiskt och som då kan kopplas till den första 

kategorin som ovan nämnts (Thedin Jakobsson, 2005, Quennerstedt & Sundberg, 2003). Idrott 

och hälsa särskiljs därmed som två moment, där hälsa ses som en teoretisk del som involverar 

skrivningar, inlämningsuppgifter och föreläsningar medan idrotten utgör de praktiska delarna. 

Quennerstedt och Sundberg (2003) antyder likt Karlefors (2002) att ämnets namnbyte 1994 

inte verkar ha bidragit till någon större förändring vad gäller innehållet i undervisningen och 

hur man ser på hälsa inom ramen för denna.   

Brolin (2014) har undersökt hur skolan bedriver hälsoarbete där han tagit utgångspunkt i en 

specifik f-6 skola som under ett antal år har bedrivit ett systematiskt hälsoarbete med 

utgångspunkt i idrott och hälsa.  Ett antal lärar- samt elevberättelser har studerats där Brolin 

(2014) har kommit fram till att ett antal teman kan utläsas ur lärarnas berättelser, vilka är: 

mötet/samtalet, relationskapital, coaching samt demokrati. Dessa teman ses som hörnstenar i 

skolans hälsoarbete och handlar om att individuella möten mellan lärare och elev är en 

utgångspunkt i hälsoarbetet samtidigt som en relation byggd på förtroende och ärlighet är 

nödvändiga för mötena. Lärarna beskriver deras hälsosyn som att de blir mer försiktiga i att 

uttala sig om vad som är hälsosamt och inte. Ur berättelserna framkommer två potentiella 

diskurser som genomsyrar hälsoarbetet på skolan, dels ett värdegrundstal kopplat till 
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hälsoarbete och dels personlig utveckling. Den personliga individuella hälsodiskursen formas 

och formar den hälsonorm som finns i dagens samhälle då den bidrar till hur vi tänker, talar 

och handlar i förhållande till hälsa. Den diskurs som utgår från värdegrunden handlar istället 

om att fostra elever till demokratiska medborgare.  

2.3 Hälsa ur ett elevperspektiv i ämnet idrott och hälsa 
 
I den nationella utvärderingen av idrottsämnet (Eriksson et al. 2003) framkommer det i 

elevintervjuer och elevenkäter att de flesta anser att det viktigaste med ämnet är att ha roligt 

genom att röra på sig. Gymnasieelever tyckte även att en viktig del av ämnet var att känna att 

kroppen duger och att skapa ett gott självförtroende. Eleverna uppger att de i ämnet 

framförallt får lära sig olika idrottsliga aktiviteter samt att man mår bra av att röra på sig. Ett 

genomgående resultat är att fler pojkar än flickor upplever att de har utvecklat en trygghet i att 

röra på sig, fått kunskap om ätstörningar, om att livsstilen påverkar välmående samt att inte ta 

åt sig av kroppsliga ideal som exempelvis media framhäver. Vid en undersökning om den 

upplevda hälsan hos eleverna framkommer att mindre än hälften upplever sig ha en mycket 

god hälsa. Vid en fråga om hur den egna kroppen upplevs så uppvisar flickor ett mönster av 

att kroppen känns för tjock medan fler killar upplever att kroppen är för mager. Detta verkar 

inte ha någon förankring i hur högt BMI dessa flickor eller pojkar i verkligheten har.  

Ahlberg (2015) har undersökt elevers förståelse för hälsa och deras förhållningssätt till sin 

egen hälsa genom att intervjua elever i årskurs nio. Där har hon funnit tre mönster i hur elever 

upplever detta. Ett av dem kallar hon för ”pressat” där elever känner att de har svårt att 

kombinera kost och träning på ett bra sätt, känner sig stressade över skolarbeten och att de vill 

leva hälsosamt men inte riktigt får till det. Dessa elever verkar ha en sämre självbild än de 

övriga och känner att de vill ha en ökad förståelse kring samspelet mellan olika hälsoaspekter. 

Ett annat mönster benämns som det ”trygga” där eleverna istället anser sig ha en positiv 

självbild och att de känner sig nöjda och tillfreds. De har metoder att hantera tillvaron på ett 

bra sätt och upplever träning och hälsofrämjande handlingar som lustfyllt och trivsamma. Det 

tredje och sista förhållningssättet beskriver Ahlberg (2015) som det ”spontana” där minst 

antal elever ingår och som kännetecknas av en mer avslappnad attityd till hälsa jämfört med 

de andra. De gör vad de har lust med för tillfället och anser att hälsa inte är något komplicerat 

utan att det bara finns där.  

Ahlberg (2015) menar att oberoende av vilken kategori som eleverna tillhör så visar de en god 

förståelse kring begreppet hälsa då de beskriver komplexiteten inom olika aspekter som 
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påverkar denna. De flesta elever svarar att kost och fysisk aktivitet har stor betydelse för hälsa 

samt att tänka positivt om sig själv och att hitta något man trivs med att göra. Trots att många 

studier visar att idrottslektionerna i stor utsträckning handlar om att utföra fysiska aktiviteter 

så verkar dessa elever enligt kursplanens mål ha en god förståelse av hälsa. Ahlberg (2015) 

uttrycker att detta kan vara ett resultat av att hennes studie är utförd på den nya läroplanen 

(Lgr 11) medan de flesta tidigare studier är gjorda på LPO 94. Eleverna uttrycker dock en 

önskan om en ännu mer ökad förståelse vilket de menar att de skulle uppnå genom en mer 

varierad undervisning. Det är även viktigt att lärarna framhåller de olika delarna av hälsa och 

hur de hänger ihop som en helhet istället för att undervisa om en enskild aspekt.  

2.4 Hälsa i idrottsämnet ur ett internationellt perspektiv  
 
Flera studier pekar på att hälsa inom idrottsämnet, i ett internationellt perspektiv, tenderar att 

handla om fysisk hälsa och att ”rädda” elever från att vara ohälsosamma (Wright & Dean, 

2007, Harris & Legget, 2015, Armour & Harris, 2013). Lärare i England och Wales uttrycker 

enligt Harris och Legget (2015) en oro angående deras elevers hälsa, träning och kost. Denna 

studie har utförts som en fall-studie, där tre skolor i England och två i Wales har varit 

involverade. Det empiriska materialet har bestått av intervjuer med idrottslärare samt hälso-

relaterade dokument som analyserats med hjälp av diskursanalys. Enligt studien anser lärarna 

att idrottslektionerna är ett sätt att förbättra hälsan samt att förebygga den ohälsa som de 

menar har blivit allt större bland eleverna. Trots att dessa länder har nya styrdokument som 

vidgat begreppet hälsa till att innefatta fler faktorer än bara den fysiska, som exempelvis 

sociala, kulturella, ekonomiska eller politiska så uttrycker lärarna ändå att fysisk aktivitet är 

centralt för vad som lärs ut inom hälsa i idrottsämnet. Det handlar framförallt om att lära 

eleverna om vikten av att värma upp, träningseffekter, träna för prestation och kostens 

betydelse. 

Armour och Harris (2013) ställer sig kritiska till den roll som idrottsämnet har tilldelats i att 

främja folkhälsan, vilket bland annat antyds i den föregående studien. De menar att det 

visserligen inte är konstigt att det har lagts ett stort fokus på detta inom ramen för idrotten i 

skolan i och med att alla barn och ungdomar faktiskt går i skolan vilket gör det till en naturlig 

plats för dem att lära sig att ta hand om sin hälsa. Trots detta menar författarna att det blir 

svårt att realisera detta i och med att studier visar att många idrottslärare saknar den kunskap 

som krävs för att klara av detta uppdrag. Likt Harris och Legget (2015) har Armour och 

Harris (2013) kommit fram till att lärares kunskaper inom hälsa, som framförallt testats på 
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lärare i England, ofta sträcker sig till att handla om den fysiska och kroppsliga biten, där en 

aktiv livsstil tenderar att hamna i fokus och att de inte använder den pedagogik som krävs för 

att förbättra folkhälsan.  

Wright och Dean (2007) har undersökt hur diskurser om fetma-epidemin ger makt åt idén att 

vi räddar barnen genom att förbättra deras hälsa i Storbritannien, Australien och Nya Zeeland. 

Detta har de gjort genom att undersöka skolböcker och artiklar. Författarna menar att det i 

dessa texter uttrycks ”sanningar” om att fetma är detsamma som ohälsa och att fetma-

epidemin därmed hamnar i fokus för att skapa hälsosamma medborgare. Idrottsämnet tenderar 

att fokusera på denna ”sanning” vilket kan leda till att det skapas ett ”vi” och ett ”dom” samt 

att överviktiga människor ses som ohälsosamma och odisciplinerade oavsett vilken livsstil de 

har och vilket sammanhang de för sig. De diskussioner som förs inom detta ämne och som 

påstås vara sanning bidrar till att många unga är osäkra på sig själva och på sina kroppar samt 

att hälsa associeras till detta fenomen. Wright och Dean (2007) anser därför att det blir viktigt 

för idrottslärare att reflektera kring hur de förhåller sig till idéer om kropp, hälsa, fysisk 

aktivitet och kost i sin undervisning och kritiskt fundera kring hur detta kan uppfattas av och 

påverka eleverna. Studien pekar mot samma resultat som de två föregående genom att hälsa i 

alla tre tenderar att fokuseras utifrån fysiska aspekter och då framförallt i form av 

hälsofrämjande åtgärder där övervikt tas upp som en stor del av den försämrade folkhälsan 

(Wright & Dean, 2007, Harris & Legget, 2015, Armour & Harris, 2013).   

2.5 Sammanfattning av forskningsläget  
 
En sammanfattad redogörelse av forskningsläget visar att hälsa i undervisningen tenderar att 

ses utifrån ett fysiologiskt perspektiv, där fysisk aktivitet, motion och kost står i fokus för 

lärandet. Detta perspektiv domineras både utifrån styrdokument och lärarnas uppfattningar. I 

styrdokumenten finns dock utrymme för att undervisa om hälsa utifrån fler perspektiv än det 

ovan nämnda, exempelvis vilka samband det finns med miljöfrågor och hälsa eller olika typer 

av samhällsfrågor och hälsa. Studierna visar även att de flesta lärare har svårt att precisera vad 

hälsa är och att det tyder på att hälsa endera räknas in under de fysiska aktiviteter som man 

redan gör i ämnet eller förknippas med teoretisk klassrumsundervisning. Trots att ämnet 1994 

bytte namn från ”idrott” till ”idrott och hälsa” så har det inte skett någon större skillnad i hur 

undervisningen om hälsa bedrivs i praktiken. Ur ett elevperspektiv visar studierna dock att 

elever har en bra förståelse för den komplexitet begreppet innebär men att de efterfrågar en 
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undervisning som problematiserar olika aspekter av hälsa som sammanbinds till en helhet.  

 

 

3. Syfte och frågeställning  
Syftet med denna studie är att undersöka hur hälsa framställs i läroböcker i skolämnet idrott 

och hälsa för gymnasiet. Ambitionen är att söka en djupare förståelse kring hur hälsa tar sig 

till uttryck genom att identifiera vilka hälsodiskurser som framträder i texterna. Det är även av 

intresse att diskutera och reflektera kring de konsekvenser som de identifierade diskurserna 

kan få för ämnet idrott och hälsas undervisningsinnehåll. Följande frågeställningar kommer 

att användas som utgångspunkt för undersökningen: 

• Vilka diskurser kan identifieras då begreppet hälsa används i läroböckerna? 
 

• Vilka diskurser kan identifieras i läroböckerna då hälsa förstås i termer av fysiskt, 

psykiskt och socialt välbefinnande? 

 

4. Hälsa  
 
4.1 Vad är hälsa? 
 
Det är inte helt enkelt att beskriva vad hälsa är. Quennerstedt (2006) framhåller att begreppet 

är svårdefinierat och kan betyda många olika saker. Enligt nationalencyklopedin (2016) 

saknas en mer allmänt omfattad definition men de flesta är eniga om att hälsa innebär mer än 

endast frihet från sjukdom. Nationalencyklopedin (2016) framhäver vidare att olika teorier om 

hälsa brukar ta sin utgångspunkt utifrån två olika perspektiv. Det ena utgår från att hälsa är en 

helhet, där kroppen och själen utgör lika stora delar, det vill säga att en god hälsa kan vara 

detsamma som en positiv känsla av välmående. Det andra perspektivet ses utifrån ett mer 

objektivt synsätt, där man kan berätta vad som är sjukt eller friskt utifrån medicinska eller 

sociologiska metoder. 

Medin och Alexanderson (2000) menar att oavsett hur hälsa definieras så är det en 

angelägenhet både för individen och samhället. Detta på grund av att det idag läggs mycket 

energi på att arbeta med hälsofrämjande åtgärder vilket i sin tur pekar på att hälsa har gått från 

att förebygga sjukdom till att stärka hälsa. Författarna menar dock att det råder osäkerhet 
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kring vad denna hälsa egentligen är vilket har lett till att många känner en förvirring då det 

ska omsättas i praktiken.  

Detta avsnitt syftar till att presentera några olika perspektiv på hälsa för att visa den 

komplexitet begreppet innebär. Den definition, som jag i denna undersökning har valt att 

förhålla mig till, kommer även att motiveras och diskuteras. Detta på grund av att de 

föreställningar vi har om hälsa kommer att påverka våra handlingar och tankar, vilket 

Quennerstedt (2006) menar kommer att utgöra det sammanhang som analyserna av hälsa 

inom ämnet idrott och hälsa utförs i. En överblick av de vanliga teorierna är väsentligt för att 

förstå varför jag har valt att förhålla mig till en specifik definition och bortse från andra. I 

resultatdiskussionen kommer även de övriga perspektiven på hälsa att beröras vilket betyder 

att det är bra att ha någorlunda koll även på dem. Slutligen kommer även ett antal redan 

identifierade hälsodiskurser i styrdokumenten för idrott och hälsa att presenteras. 

4.1.1 Patogena perspektiv  
 

Teorier som utgår från att hälsa är frånvaro av sjukdom, där fokus ligger på det sjuka eller 

onormala, ingår i det patogena perspektivet (Quennerstedt, 2006, Medin & Alexanderson, 

2000). Ett vanligt synsätt inom detta perspektiv menar Quennerstedt (2006) är det 

biomedicinska. Denna inriktning ser på sjukdom som en avvikelse från normala funktioner 

och det viktiga är att bota, förebygga och förhindra sjukdomar. Medin och Alexanderson 

(2000) menar att man inom den biomedicinska inriktningen gärna reducerar kroppens helhet 

till delar, det vill säga att kroppen blir ett objekt och att varje del ses utanför sitt sammanhang. 

Quennerstedt (2006) framhäver det biomedicinska synsättet som dominerande inom 

framförallt medicinvetenskap samt till en viss del inom sjukvården. Han menar dock att 

synsättet även i många fall dominerar människors vardagliga föreställningar om vad hälsa är 

liksom att det har haft en ledande ställning inom skolans hälsoarbete i och med dess fokus på 

exempelvis hygien, motion och livsstil i diskussioner om att förebygga framtida sjukdomar. I 

och med att kroppen blir en biologisk varelse är en konsekvens att mycket annat riskerar att 

bli förbisett. Hälsa blir ett mål, som uppnås genom att undvika sjukdom.  

Ytterligare patogena perspektiv är teorier som fokuserar på vad som är onormalt eller 

avvikande men inte i form av sjukdom i en medicinsk mening. Detta kan till exempel handla 

om skönhetsideal då det inte är helt ovanligt att denna idé sammankopplas med hälsa 

(Quennerstedt, 2006). Qvarsell (2005) menar att ”Någon tydlig gräns mellan hälsa, sundhet 

och skönhet går inte att upprätthålla.” (s.9). Det blir därmed utsidan som är det intressanta och 
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kroppens inre delar bearbetas för att uppnå ett vackert yttre. En symbol för hälsa blir enligt 

detta perspektiv en smal och vacker kropp liksom ett vackert hälsosamt yttre. Enligt Qvarsell 

(2005) värderas det kontrollerade, hälsosamma yttre till personens värde och överviktiga 

personer ses som ohälsosamma och omoraliska.  

4.1.2 Salutogena perspektiv  
 

Quennerstedt (2006) framhäver att hälsa enligt salutogena perspektiv ses som en helhet, med 

både fysiska, psykiska och sociala faktorer i samspel. Salutogen står för faktorer som leder till 

hälsa vilket innebär att detta synsätt fokuserar på vad som utvecklar hälsa istället för vad som 

orsakar sjukdom (Medin & Alexanderson, 2000). Begreppet myntades år 1979 av sociologen 

Aaron Antonovsky där han menade att hälsa uppstår när en individ har en känsla av 

sammanhang. Detta förkortas i Sverige som KASAM och handlar i korta drag om att hälsa 

och sjukdom inte utesluter varandra utan att det hela tiden finns olika grader av hälsa som 

uppkommer och bevaras genom en process (Nationalencyklopedin, 2016, Medin & 

Alexanderson, 2000). Quennerstedt (2006) menar att hälsa enligt dessa teorier ses som ett 

medel för att kunna klara av och göra andra saker i livet. Sjukdom är en del av hälsan även i 

det salutogena perspektivet men utgör en mer separat del och påverkar därmed hälsan i olika 

grad. Detta innebär att det kan vara möjligt att ha hälsa även om man är sjuk. Quennerstedt 

(2006) ger även förslag på faktorer som inom det salutogena perspektivet kan påverka hälsan, 

som exempelvis fysiska, psykiska, sociala, religiösa, ekonomiska, politiska och miljö.  

4.1.3 WHO  
 
“Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the 

absence of disease or infirmity.” (World Health Organization [WHO], 2014). Denna klassiska 

definition på hälsa utfärdades av världshälsoorganisationen 1948. Quennerstedt (2006) 

beskriver hälsa enligt denna definition som något mer än frånvaro av sjukdom i och med att 

både fysiskt, psykiskt och socialt välmående inbegrips. Medin och Alexanderson (2000) 

framställer inriktningen som humanistisk, som till skillnad från den biomedicinska fokuserar 

på samspelet mellan individen och det sammanhang som denne verkar i snarare än den 

fysiska sjukdomen i sig. Definitionen har dock många gånger reviderats då den kritiserats för 

att vara i det närmaste ouppnåelig i och med dess krav på ”fullständigt” välbefinnande. Under 

Sundsvallskonferensen 1991 formulerades exempelvis följande: 

Health itself should be as a resource and an essential prerequisite of human life and social 

development rather than the ultimate aim of life. It is not a fixed end-point, a “product” we can 
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acquire, but rather something ever changing, always in the process of becoming” (World Health 

Organization [WHO], 1993 refererad i Medin & Alexanderson 2000:67).  

Hälsa ses i denna version som en resurs istället för ett mål i den enskilda människans liv. Det 

handlar om att individen, tillsammans med samhället och gruppen ska ges möjlighet att 

förhålla sig till livet och inte om att skuldbelägga dem som inte lyckas (Medin & 

Alexanderson, 2000). 

4.1.4 WHO som utgångspunkt 
 
Då jag i denna undersökning vill studera hur hälsa framställs i en vidare kontext än endast i de 

sammanhang då ordet används blir det angeläget att ha någon form av redskap för att kunna 

avgöra när det talas om hälsa i läroböckerna. Ovan har jag presenterat ett antal synsätt på vad 

hälsa kan innebära, dels för att det kan vara intressant för läsaren att få en introduktion över 

några av de vanliga perspektiven men också, och kanske framförallt, för att det är nödvändigt 

för att förstå mitt val av definition just för denna undersökning.   

Då WHO:s definition av hälsa är en relativt vanlig, samt enkel definition att förhålla sig till 

har jag valt att utgå från denna. Patogena perspektiv anser jag blir för snäva för att kunna 

användas som en avgränsning i ämnet idrott och hälsa, där hälsa bör handla om mer än 

sjukdom. Detta innebär att en sådan definition skulle göra att mycket av det läroböckerna 

skriver om hälsa i ett vidare perspektiv antagligen skulle gå förlorat vilket inte är mitt intresse 

för undersökningen. WHO:s definition kan ses utifrån ett salutogent perspektiv, där hälsa ses 

som en helhet av både fysiska och psykiska faktorer. Med hjälp av denna kan jag avgöra när 

det talas om hälsa med utgångspunkt i fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Jag 

kommer däremot inte att ta hänsyn till den del av definitionen där det talas om ett 

”fullständigt” välbefinnande eftersom ett sådant tillstånd knappast går att uppnå vilket som 

ovan nämnts även har kritiserats, utan istället blir begreppet välbefinnande från ett lite mer 

uppnåeligt perspektiv centralt för min undersökning.  

Då det inte är rimligt att skolämnet idrott och hälsa kan eller ska ta upp alla aspekter som 

hälsa innebär enligt exempelvis WHO:s definition krävs ytterligare en avgränsning för att 

hälsa inom läroböckerna ska kunna identifieras. Nedan kommer det därför redogöras för vad 

hälsa kan vara inom ramen för idrott och hälsa, det vill säga hur styrdokumenten beskriver 

hälsa. Den definition som jag slutligen kommer att använda som redskap för att förhålla mig 

till vad hälsa är kommer sedan att utgå från detta i förhållande till den förklaring som WHO 

har angett.  
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4.2 Hälsa i Idrott och hälsa 
 

Idrott, friluftsliv och olika former av motion och rekreation har stor betydelse såväl för enskilda 

människors hälsa som för folkhälsan. Ämnet idrott och hälsa förvaltar ett kulturellt arv av fysiska 

aktiviteter och naturupplevelser. Det ger tillfälle att uppleva och förstå betydelsen av 

rörelseaktiviteter och deras samband med välbefinnande och hälsa. Färdigheter i och kunskaper 

om rörelseaktiviteter och hur olika livsstilsfaktorer påverkar människors hälsa är grundläggande 

för att människor ska kunna ta ansvar för sin hälsa. (Skolverket, 2011, s. 1). 

Ämnesplanen för idrott och hälsa i gymnasieskolan inleds med denna ovanstående 

beskrivning. Här blir det tydligt att hälsa är en viktig del av ämnet samt att hälsa uppnås 

genom idrott, friluftsliv, motion och rekreation. Ämnet får genom detta en viktig roll som 

hälsofrämjare, i och med att eleverna genom att röra på sig, samt att lära sig om hur rörelse 

och hur livsstilen påverkar hälsan ska få förmågan att kunna ta ansvar för sin egen hälsa 

(Skolverket, 2011). För att förtydliga ämnesplanen och hjälpa lärare att tolka denna finns ett 

material med tilläggande kommentarer. I detta beskrivs hälsa som ett resultat av elevens 

aktiviteter samt att fokus ligger på fysiska aspekter på grund av att ämnet ska ge sitt bidrag till 

det hälsofrämjande uppdraget som den allmänna läroplanen syftar till. Kommentarerna 

betonar särskilt att det är viktigt att förstå att även om benämningen ”idrott och hälsa” är 

uppdelat i två olika delar så ska dessa delar ses som integrerade och inte som separata 

moment (Skolverket, 2011).  

Välbefinnande kopplas enligt ämnesplanen till hälsa, vilket tydligt ses i det inledande citatet. 

Detta uppnås exempelvis genom att eleverna ska skapa ett intresse för samt utveckla sin 

förmåga att kunna använda olika rörelseaktiviteter. Natur och utemiljö räknas enligt 

ämnesplanen även som en källa för att uppnå välbefinnande. Hälsa handlar dessutom om att 

utveckla kunskaper om vad som händer med kroppen under träning samt om en person är 

fysiskt inaktiv. Till dessa kunskaper räknas även livsstil, säkerhet, miljö- samt 

hälsomedvetenhet liksom förståelse för vilken betydelse olika kroppsideal kan ha på 

människors hälsa (Skolverket, 2011). Enligt kommentarerna är det viktigt att eleverna har 

både teoretiska och praktiska kunskaper om hälsa, det vill säga att ämnesplanen utgår från att 

kunskap betyder fakta, färdighet, förståelse och förtrogenhet. Om en elev exempelvis har 

kunskaper om hur träning påverkar hälsan innebär det att eleven innehar faktakunskaper, har 

förståelse för hur träningen påverkar kroppen samt känner förtrogenhet och uppnår en 

färdighet genom att denna även kan omsätta träningen i praktiken (Skolverket, 2011).  
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4.2.1 Hälsa som teoretiskt ramverktyg  
 

                        WHO              WHO Idrott och hälsa 

                                       Idrott och hälsa 

 

 

 

Figuren ovan illustrerar den definition av hälsa som jag har valt att använda som ett teoretiskt 

ramverktyg i denna undersökning. Den ena ringen består av det perspektiv på hälsa som 

WHO har utfärdat, det vill säga att hälsa enkelt och kortfattat uttryckt består av fysiskt, 

psykiskt och socialt välbefinnande. Den andra ringen är idrott och hälsas ämnesinnehåll 

utifrån nationella styrdokument. Där de två ringarna möts kombineras idrott och hälsas 

ämnesinnehåll utifrån perspektivet hälsa med WHO:s definition. Detta innebär att en 

avgränsning görs på vad fysisk, psykisk och social hälsa innebär utifrån vad styrdokumenten 

benämner som hälsa. Enligt den genomgång som ovan presenterats handlar hälsa i 

styrdokumenten framförallt om fysisk aktivitet, livsstil, natur, säkerhet och kroppsideal. Dessa 

aspekter kommer därför att vara i fokus inom ramen för WHO:s definition av fysiskt, psykiskt 

och socialt välmående.  

4.3 Hälsodiskurser  
 
Quennerstedt (2006) har i sin avhandling ”Att lära sig hälsa” identifierat ett antal diskurser 

där synen på hälsa kommer till uttryck i lokala styrdokument för grundskolan. De diskurser 

som framträder inom ramen för hälsa kan i synnerhet betraktas som: fysiologidiskurs, 

riskdiskurs, hygiendiskurs, social fostransdiskurs samt moraliseringsdiskurs. Enstaka 

formuleringar kan även kopplas till kroppsupplevelsediskurs samt motorikdiskurs.  De ovan 

nämnda diskurserna bör enligt Quennerstedt (2006) betraktas som mönster och 

regelbundenheter i handlingar kopplade till hälsa i styrdokumenten.  

Då dessa diskurser redan har identifierats inom området hälsa i idrott och hälsa kommer de i 

denna studie att användas som en utgångspunkt i analysen. Istället för att endast söka efter 

egna diskurser i läroböckerna kommer jag därmed att använda de redan existerande i ett 

försök att identifiera vilka diskurser som framträder och hur de formuleras. Det blir därmed av 

intresse att se om det är någon diskurs som dominerar, om någon utesluts eller om det 
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eventuellt kan finnas mönster som visar på en eventuellt helt ny diskus. De diskurser som 

Quennerstedt (2006) har identifierat är som jag tidigare nämnt analyserade utifrån 

styrdokument gällande grundskolan. Det innebär naturligtvis att det kan vara någon diskurs 

som är aktuell på grundskolan som inte har tilldelats samma utrymme i de högre åldrarna. 

Detta är dock inget problem i och med att diskurserna fungerar som ett verktyg för min analys 

och inte som en befintlig sanning.  

Hälsa i fysiologidiskursen: denna diskurs beskriver Quennerstedt (2006) som den klart 

dominerande diskursen i samband med hälsa. Fysiologidiskursen involverar tre områden som 

ska främja hälsan: att uppmuntra till goda vanor, att ge fysisk träning samt att bidra med 

kunskaper om fysisk träning. I centrum står en tanke om att fysisk aktivitet och goda 

kostvanor är utgångspunkten för hälsa tillsammans med att handlingar utmärks av kunskaper 

inom fysiologi och anatomi. Eleverna bör utveckla en förståelse för hur kost, motion och vila 

hänger ihop med det kroppsliga välbefinnandet vilket förklaras utifrån fysiologiska orsaker. 

Inom denna diskurs lyfts framförallt aktiviteternas påverkan på den biologiska kroppen fram, 

det vill säga hur kondition, styrka, rörlighet och kost påverkar hälsan. En annan del av 

diskursen handlar om att främja goda vanor vilket betyder att skapa ett intresse- samt vanor 

för motion, rörelse och friluftsliv vilket i sin tur ska leda till ett fysiskt aktivt liv även utanför 

skolan och i ett längre perspektiv.  

Handlingarna inom fysiologidiskursen präglas av att ge eleverna fysisk aktivitet, vilket 

innebär att det är deras fysiska status som hamnar i fokus. Att träna och vara fysiskt aktiv 

under lektionerna anses därmed leda till god hälsa. Diskursen utgörs även av kunskaper om 

sambandet mellan livsstil och hälsa. Quennerstedt (2006) menar att livsstil framförallt verkar 

bestå av motionsvanor, kostvanor och droger vilket betyder att även dessas kunskaper kan 

betraktas som fysiologiska.  

Hälsa i riskdiskursen: Hälsa kan i denna diskurs relateras till att förebygga, identifiera och 

förhindra olika typer av risker och skador. Quennerstedt (2006) beskriver arbetsmiljö och 

ergonomi som centrala kopplat till just hälsa inom diskursen men även att skador och droger 

tar upp en viss del. Riskdiskursen är i likhet med fysiologidiskursen präglad av den biologiska 

kroppen med fokus på fysiologi och anatomi. Denna diskurs innehåller dock ett mer 

förebyggande perspektiv än den föregående. Kunskaper om hur arbetsmiljön påverkar hälsa 

och välbefinnande ses inom denna som viktiga samt handlingar i hur man på ett ergonomiskt 

sätt exempelvis lyfter, sitter eller står. Droger kopplat till hälsa ses framförallt utifrån ett 
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riskperspektiv, det vill säga den negativa påverkan samt vilka skador som olika droger kan ge 

på den biologiska kroppen.  

Hälsa i hygiendiskursen: inom hygiendiskursen handlar hälsa framförallt om att lära eleverna 

vikten av att duscha samt kunskaper om- liksom att ta ansvar för sin hygien. Detta anses 

viktigt både för hälsan utifrån sig själv men även med hänsyn till andra (Quennerstedt, 2006).  

Hälsa i social fostransdiskursen: Hälsa kan inom denna diskurs framförallt kopplas till ett 

socialt välbefinnande, där goda relationer står i fokus. Det kan även utgöras av kunskaper om 

hur sociala mönster liksom relationer kan påverka hälsan på olika sätt. Dessa kunskaper ska 

vidare kunna användas i olika ställningstaganden vad gäller sociala hälsofrågor. En mindre 

del av hälsa i denna diskurs, som endast ett fåtal skolor tillämpade, menar Quennerstedt 

(2006) är social hälsa i ett bredare perspektiv, där undervisningen om hälsa även innefattar 

empati och förståelse för andra människor.  

Hälsa i moraliseringsdiskursen: Quennerstedt (2006) hänvisar till denna diskurs som en 

relativt liten del av hälsa inom idrott och hälsa. Det finns dock enstaka mönster som visar att 

hälsa kopplas till att visa hänsyn, uppförande i grupp samt att kunna följa regler. Detta handlar 

i sin tur om att skapa ett välbefinnande och trivsel i gruppen. 

Hälsa i motorik- samt kroppsupplevelsediskursen: hälsa inom dessa diskurser kan enligt 

Quennerstedt (2006) endast identifieras vid ett fåtal tillfällen. Det som ingår i hälsa inom 

kroppsupplevelsediskursen handlar om att uppleva rörelseglädje vilket i sin tur ska leda till ett 

ökat fysiskt och psykiskt välbefinnande. Inom motorikdiskursen behandlas framförallt god 

kroppsuppfattning, kännedom om den egna kroppens förmåga samt en god motorik som 

viktiga för hälsan i ett utvecklingsperspektiv. Motororiska grundrörelse skapar i enlighet med 

denna diskurs förutsättningar för att eleven ska kunna värdera rörelser utifrån ett 

hälsoperspektiv.  

 

5. Metod  
 

I detta avsnitt redovisas och motiveras den metodologiska ansatsen samt det empiriska 

material och det urval som har gjorts. Den metod som ligger till grund för undersökningen är 

diskursanalys vilken kommer att förklaras och diskuteras både utifrån en övergripande bild 

och en mer detaljerad utifrån den inriktning som denna undersökning baseras på. Detta på 

grund av att diskursanalys inte är en enhetlig metod utan finns i många olika varianter vilket 



19 
 

självklart påverkar resultat i olika riktningar. Vidare kommer undersökningens kvalitet och 

analysernas trovärdighet att diskuteras liksom etiska aspekter. 

5.1 Diskursanalys 
 

Under de senaste åren har diskursbegreppet blivit allt vanligare och tar plats i allt från 

vetenskapliga artiklar till olika former av debatter. Ibland uttrycks diskursbegreppet relativt 

vagt vilket innebär att det kan betyda lite vad som helst beroende på i vilket sammanhang det 

används i. En diskurs innebär dock alltid en föreställning om att språket är strukturerat i olika 

mönster, och att det är detta mönster som vi sedan följer när vi agerar i olika situationer. Att 

göra en diskursanalys handlar således om att göra en analys av dessa mönster (Winther-

Jørgensen & Phillips, 2000).  

I en allmän definition menar Winther et al. (2000) att man kan förklara en diskurs som ett sätt 

att tala om och förstå världen. För att sedan få en djupare förståelse för vad en diskurs är eller 

hur man utför en diskursanalys krävs det att man undersöker mer utvecklade teorier och 

metoder. Då kommer man att upptäcka att diskursanalys inte är någon enhetlig metod, utan 

består av flera olika inriktningar som innebär olika definitioner, innebörder och traditioner 

(Winther-Jørgensen & Phillips, 2000, Bolander & Fejes, 2009). Hall och Chambers (2012) 

beskriver diskursanalys som en studie av texter, vilka kan bestå av flera olika material, som 

exempelvis böcker, protokoll, bilder, film eller intervjutranskript. Författarna menar att 

diskursanalytiker fokuserar på språket, hur det används och hur det formar den kontext som 

det verkar i. Det handlar om att försöka förstå den verklighet som texten förmedlar genom att 

utgå från att språket aldrig är oskyldigt eller neutralt. Språket skrivs eller sägs alltid utifrån 

någon form av position vilket innebär att språket både formas av och formar det sociala livet.  

Enligt Hall och Chambers (2012) är en diskurs ett på förhand givet sätt att handla, tänka och 

bete sig inom just den diskursen. Forskaren är då intresserad av att ta reda på vad detta 

”manus” är och varför det ser ut så. De menar vidare att varje människa ingår i flera olika 

diskurser där man på förhand vet vad som förväntas av en utan att man alltid är medveten om 

det. Människor som betraktar diskursen på avstånd kanske inte förstår varför de på insidan av 

diskursen agerar eller tänker som de gör och känner sig möjligen obekväma eller främmande 

inför denna (Hall & Chambers, 2012). Bolander och Fejes (2009) menar att diskursanalys är 

en bra metodansats om forskaren är intresserad av att söka efter vilka sanningar som skapas 

om det normala och onormala genom hur olika situationer och företeelser beskrivs i texter. 

Hall och Chambers (2012) beskriver även utbildningsfrågor som vanliga inom diskursanalys. 
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Då denna undersökning syftar till att söka en förståelse för hur språket framställer hälsa samt 

att området behandlar just utbildning har jag därför valt att använda diskursanalys som metod.  

5.2 Undersökningens tillämpning av diskursanalys  
 
Ett sätt att gå tillväga för att studera ett ämnesinnehåll av ett skolämne genom att analysera 

praktiknära texter, som exempelvis läroböcker, redogörs för i artikeln ”Pragmatisk 

diskursanalys av praktiknära texter” (Quennerstedt, 2008).  Artikel beskriver ett 

diskursteoretiskt perspektiv som att diskurser identifieras där mening uppkommer i handling 

eller språk, vilket i detta fall innebär i text.  

Quennerstedt (2008) menar att studiens syfte är avgörande för hur diskursanalysen går till. 

Det är en sökande och tolkande process där mönster och regelbundenheter i materialet är 

avgörande. Detta genomförs genom att läsa och analysera texten om och om igen. Ett vanligt 

sätt att påbörja analysen är att koda materialet. Här försöker man organisera och skapa 

ordning genom att dela in materialet i exempelvis övergripande huvudfrågor eller teman 

utifrån studiens frågeställningar. Det är i denna fas viktigt att se texten i dess egna 

sammanhang och lyfta ut relevant material på ett sätt som gör att något viktigt inte utesluts. 

Organiseringen av materialet pågår under hela processen och kommer att fortsätta ske 

växelvis tillsammans med de övriga stegen. Det andra steget kallas för utläsning och handlar 

om att analysera vad texten tar för givet eller utesluter i förhållande till ett särskilt perspektiv. 

Detta innebär att man inom varje tema söker efter mönster som likheter, skillnader, 

kontinuitet, motsägelser samt vad som eventuellt utesluts.  

Den analysprocess som ovan har beskrivits utifrån Quennerstedts (2008) artikel fungerar som 

en utgångspunkt för min egen analys. Diskursteori är dock som jag tidigare nämnt inte någon 

enhetlig metod utan analysen sker i samspel med det material som forskaren har som 

utgångspunkt, det teoretiska ramverket samt studiens syfte. Den metod och väg som jag har 

valt att använda mig av utgår därför från en blandning av den beskrivna analysmetoden ovan, 

det teoretiska verktyget samt de redan givna diskurserna som jag presenterat under avsnittet 

hälsa.  

För att göra analysen så tydlig som möjligt kommer den att delas upp i de två frågeställningar 

som undersökningen har ambitionen att besvara. Det första steget utgår således från den första 

frågeställningen och behandlar vilka diskurser som kan identifieras i samband med att 

begreppet hälsa används. Då jag därmed utgår från ordet behöver jag inte använda hälsoteorin 

för att förhålla mig till vad som räknas som hälsa utan denna kommer framförallt att användas 
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inom den andra frågeställningen. Istället kommer jag att plocka ut de partier i läroböckerna 

där begreppet hälsa förekommer för att sedan organisera detta material i olika övergripande 

teman som kommer att utgöra potentiella diskurser. I denna kodningssprocess kommer de 

diskurser som Quennerstedt (2006) har identifierat att användas som ett redskap för att se om 

det finns likheter mellan dessa och de texter som analyseras. Jag kan därmed se om materialet 

överensstämmer med en redan identifierad diskurs vilket i så fall skulle innebära att den utgör 

ett tema (eller en potentiell diskurs) i detta steg av analysen. Samtidigt kan dessa hjälpa mig 

att avgöra vilken typ av potentiell diskurs det faktiskt rör sig om. Därefter kommer 

utläsningen att påbörjas där jag söker efter bland annat mönster, regelbundenheter, likheter 

och skillnader inom de potentiella diskurser som har kodats i det tidigare steget. Här kan jag 

exempelvis se vilka handlingar som normaliseras samt vad som tas för givet eller vad som 

utesluts. Inom de potentiella diskurser som eventuellt överensstämmer med de redan 

identifierade diskurserna kommer jag att söka efter ytterligare likheter och skillnader dem 

emellan. 

Efter denna process kommer jag att gå in på den andra frågeställningen som behandlar vilka 

diskurser som kan identifieras då det pratas om hälsa utifrån ett fysiskt, psykiskt och socialt 

välmående. Här börjar jag med att plocka ut de delar i läroböckerna som kan kopplas till hälsa 

vilket betyder att det teoretiska verktyget nu kommer att användas som ett redskap för att 

kunna avgöra detta. Steget efter är att åter göra den analytiska process som ovan har beskrivits 

men nu med utgångspunkt i när det talas om hälsa i en vidare mening istället för när begreppet 

används.  

I en diskursanalys är det viktigt att vara tydlig med på vilken grund en diskurs identifieras. 

Det blir därmed betydelsefullt att förklara vilka kriterier som används för att identifiera samt 

skilja diskurser åt. Diskurs i detta fall har beskrivits som mönster och regelbundenheter i 

handling vilket betyder att ett sätt att identifiera diskurser kan vara att se efter de handlingar 

som legitimeras eller gynnas i texten. Detta görs genom att ställa frågan vad det är som gör att 

vissa handlingar är rimliga samt vad som kommer att främjas eller inte i verksamheten. 

Diskurser, eller potentiella diskurser, urskiljs i materialet i termer av mönster i handling vilket 

identifieras genom att klargöra vilka olika handlingar som legitimeras, gynnas eller påbjuds i 

undervisningssituationen (Quennerstedt, 2008). I denna undersökning kommer jag att använda 

det ovan beskrivna tillvägagångssättet för att identifiera diskurser, vilket betyder att jag söker 

efter vilka olika typer av handlingar som legitimeras eller gynnas i texterna.  
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För att ett mönster inte endast ska kunna benämnas som en potentiell diskurs utan som en 

diskurs krävs det att det finns en regelbundenhet. Quennerstedt (2008) beskriver denna 

regelbundenhet på två sätt: dels genom tid och dels genom rum. Med regelbundenhet över tid 

menas att diskurser alltid sker över tid och har en relativt sammanhängande historia i den 

kontext som de verkar i. Den andra regelbundenheten, den rumsliga, betyder att diskursen kan 

identifieras på flera olika platser, exempelvis på flera olika skolor eller i flera olika 

läroböcker. Detta betyder att en diskurs inte kan ses som en diskurs utan snarare som en 

potentiell diskurs tills regelbundenheten påvisas. I denna undersökning kan de fall då en 

potentiell diskurs stämmer överens med en diskurs som redan har identifierats i Quennerstedts 

(2006) analys förklaras som en diskurs i och med att regelbundenhet över tid därmed uppnås. 

Om det däremot identifieras potentiella diskurser som inte kan urskiljas i de tidigare 

hälsodiskurserna är det svårare att avgöra om dessa kan räknas som diskurser. Om en 

potentiell diskurs dock kan identifieras i båda läroböckerna kan denna med största sannolikhet 

antas vara en diskurs i och med att den rumsliga regelbundenheten därmed finns. Även om 

materialet enbart består av två stycken läroböcker är det inte troligt att det skulle vara en 

slump att båda böckerna innehåller samma diskurs i och med att de är skrivna och utgivna 

ungefär samtidigt.  

5.3 Material, urval och avgränsning 

Bolander och Fejes (2009) menar att det inom diskursanalysen inte görs en så tydlig 

uppdelning mellan datainsamling och analys då allt material ses som språkliga utsagor som 

beskriver verkligheten. En diskursanalytiker är intresserad av vilka beskrivningar av 

verkligheten som får status av att vara sanning i ett visst sammanhang vilket betyder att all 

text har sanningsanspråk. Med detta sagt har all text samma värde i huruvida de speglar en 

äkta bild av verkligheten och valet av material avgörs därmed av forskningsfrågan och det 

kunskapsintresse som forskaren har.  

Mitt kunskapsintresse och forskningsfråga styr valet av material i riktning mot läroböcker. De 

böcker som ligger till grund för undersökningen är tryckta i bokform och författade av olika 

personer. Det empiriska materialet består dock inte av hela böcker utan endast av de delar 

som på något sätt behandlar hälsa då andra aspekter är irrelevanta för denna undersökning. 

Materialet består endast av text vilket betyder att bilder utesluts. Detta beror på att tiden inte 

räcker till för att göra en djupare analys av de båda områdena och därför har texten valts ut 

som mest relevant i och med att den är böckernas huvudsakliga fokus.  



23 
 

Valet av läroböcker utgår från tre olika kriterier, vilka är: att läroböckerna ska vara skrivna för 

gymnasiet, att de är skrivna för den nuvarande läroplanen samt att de är de mest använda 

böckerna inom denna ram. För att uppfylla dessa kriterier har jag kontaktat skolverket för att 

ta reda på vilka förlag som ger ut läroböcker i idrott och hälsa samt vidare kontaktat dessa 

förlag för att höra efter vilka böcker som är de vanligaste och vilka som är skrivna för den 

nuvarande kursplanen. Då jag efter denna process har kommit fram till att det endast finns två 

stycken läroböcker som är skrivna utifrån Lgy 11 (den nuvarande läroplanen för 

gymnasieskolan) så har dessa valts ut för undersökningen. Det empiriska materialet består 

således av: 

• Paulsson, Johan & Svalner, Daniel. (2014). Idrott och hälsa 1&2. Malmö: Roos & 

Tegnér. 

• Johansson, Bengt. (2012). Idrott och hälsa. Stockholm: Liber.  

Redan innan den empiriska sökningen påbörjats valde jag att avgränsa mig till två stycken 

böcker. Detta på grund av att jag vill hinna med en mer djupgående analys än vad som skulle 

vara möjligt med fler böcker inom den tid som jag har till mitt förfogande. Att välja två 

böcker istället för en gör även att jag kan jämföra och se om det finns likheter och skillnader 

mellan dem, vilket åtminstone kan ge en antydan till om de flesta läroböckerna har en 

liknande framställning eller inte, samt vad eventuella skillnader kan innebära.  

De diskurser som beskrivs i läromedlen uppstår dock inte i dessa utan återger diskurser som 

redan definierats inom hälsa, och då i synnerhet inom hälsa i ämnet idrott och hälsa, innan 

läroböckerna skrevs. Detta betyder att de böcker som analyseras i denna studie teoretiskt sett 

skulle kunna representera fler läromedel. I detta fall har jag inte behövt att välja bort någon 

bok då det endast fanns två stycken tillgängliga inom de kriterier jag använde mig av men i 

och med resonemanget ovan så skulle undersökningen kunna representera ett större 

sammanhang oavsett om jag valt bort någon eller inte.  

5.4 Etik 

Det är viktigt att alla forskare funderar kring etiska aspekter under deras forskningsprocess. 

Man bör identifiera om den forskning som bedrivs kan utgöra möjliga skador på någon 

deltagare eller organisation vilket Wright och O’Flynn (2012) beskriver som en akt av ansvar 

och rättigheter. Det är av största vikt att få samtycke från personer som på något vis deltar i 

studien samt att uppgifter om dessa hålls anonyma. De ska även vara informerade om studiens 

syfte och vad som förväntas av dem. Då jag i min studie varken gör intervjuer eller enkäter 
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utan istället studerar texter så behöver jag inte tänka på att ta hänsyn till deltagare på samma 

sätt. De texter som analyseras är även offentliga tryck som vem som helst kan läsa och 

använda samtidigt som jag inte går ut med någon intention att hänga ut någon författare. 

Böckerna kommer heller inte från en enda författare, organisation eller används för en 

specifik skola vilket även detta bidrar till att det inte blir möjligt att skada någon specifik 

person eller organisation. En del av etiken kan även sägas beröras utifrån den framställning 

som forskaren gör vilket i sin tur handlar om kvalitet på forskningen. Dessa aspekter kommer 

därför att redogöras för i följande avsnitt.  

5.5 Forskningens kvalitet 

När en forskare publicerar sina resultat har denne vissa förväntningar på sig från samhället. 

Det handlar framförallt om att forskaren ska kunna stå för de värden som framkommit samt 

att allmänheten kan lita på att resultaten är byggda på ett grundligt och hållbart arbete. En 

annan aspekt som människor förväntar sig är att forskaren inte använder sina egna 

värderingar, intressen eller påverkas av yttre faktorer och manipulation under processens gång 

(Gustafsson, Hermerén & Petersson, 2004). Bryman (2011) menar dock att värderingar inte 

helt går att undvika utan kommer att genomsyra forskningen i allt ifrån valet av område till 

formuleringen av slutsatser.   

För att uppfylla de förväntningar som ovan beskrivits är det viktigt att klargöra vad 

drivkraften bakom studien är samt att fundera kring vilka egna värderingar som finns kring 

ämnet. Liksom Bryman (2011) påpekar är forskaren i de flesta fall antagligen intresserad av 

det ämne denna undersöker. Utan ett intresse är det troligtvis svårt att frambringa den energi 

som krävs för att åstadkomma några väsentliga resultat. I mitt fall handlar drivkraften till 

denna studie till största delen om att jag är engagerad i vad hälsa egentligen innebär inom 

skolämnet idrott och hälsa då jag av erfarenhet har upptäckt att många lärare verkar ha svårt 

att hantera ämnet. För att säkerställa kvaliteten i min undersökning är jag noggrann med att ha 

ett innovativt tänkande. Mina värderingar går inte att helt lägga åt sidan eftersom detta är 

något vi alltid har med oss oavsett vad vi gör, istället blir det av vikt att minimera dessa 

genom att se till att tolkningarna blir rimliga utifrån den metod jag har valt. 

Kvalitet i forskning kan enligt Gustafsson et al. (2004) sägas utgå från några allmänna 

principer. Det bör redovisas och motiveras vilka utgångspunkter och förutsättningar som 

undersökningen utgår ifrån samt att det finns ett tydligt och väl beskrivet syfte. Den metod 

som ligger till grund för undersökningen ska också förklaras och kunna förstås utifrån detta 
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syfte. Författarna menar även att det är viktigt att hela projektet präglas av ordning och 

struktur för att läsaren ska kunna förstå processens gång. Begrepp som ofta används för att 

beskriva kvalitet i kvalitativ forskning är rigorösitet, trovärdighet samt tillförlitlighet. 

Thornberg och Fejes (2009) beskriver dessa begrepp på ett liknande sätt som Gustafsson et.al 

(2004) beskriver principerna för kvalitet i forskning, det vill säga som ett mått på noggrannhet 

och systematik, med andra ord hur trovärdiga och tillförlitliga resultaten är som en följd av 

tillvägagångssättet gällande datainsamlingsmetod och analys. I denna undersökning försöker 

jag bland annat att säkerställa kvaliteten genom att utgå från de ovan nämna kriterierna. Detta 

betyder att jag är så noggrann som möjligt i mina beskrivningar och att jag har intentionen att 

läsaren hela tiden ska kunna följa med i mina resonemang samt kunna förstå hur de olika 

delarna hänger ihop med varandra genom att hela tiden följa en röd tråd. Avsikten är att 

undersökningen ska vara tydlig och att resultaten förstås i sitt rätta sammanhang tillsammans 

med slutsatser som har ett tydligt samband med empirin.  

 

6. Resultat  
 

Föreliggande avsnitt behandlar undersökningens resultat utifrån de två frågeställningar som 

ligger till grund för studiens syfte. Analysen har, som tidigare nämnts, utförts genom att dela 

upp de två frågorna och därmed fokuserat på en i taget. Resultatet kommer därför att för 

enkelhetens skull presenteras utifrån samma princip, det vill säga att frågeställningen ” Vilka 

diskurser kan identifieras då begreppet hälsa används i läroböckerna?” redovisas först för att 

sedan följas av frågeställningen ” Vilka diskurser kan identifieras i läroböckerna 

då hälsa förstås i termer av fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande?”.  De båda delarna 

kommer i sin tur att presenteras utifrån diskurser som har identifierats i texterna. Dessa 

bygger på likheter och mönster i texterna och innehåller mer detaljerade områden som 

närmare kommer att förklaras, samt på vilket sätt de kan sägas utgöra en större helhet och 

därmed bidra till att utgöra en diskurs eller en potentiell diskurs. Då texterna utgörs av två 

stycken läroböcker kommer diskurserna att presenteras var för sig inom de två delarna där 

boken ”Idrott och hälsa” benämns som lärobok 1 och ”idrott och hälsa 1 & 2” som lärobok 2. 

Detta medför att det sker en del upprepningar vilket givetvis har tagits i beaktning. En 

uppdelning har ändå valts att göra i och med att det gör undersökningen tydligare samt att 

eventuella likheter och skillnader mellan läroböckerna blir enklare att uppfatta.  
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6.1 Diskurser i samband med begreppet hälsa  
 
De diskurser, samt områden inom diskurserna, som har identifierats kommer inledningsvis att 

presenteras i tabellform i början av varje frågeställning för att sedan redogöras för ytterligare i 

text. I de fall det finns kopplingar till de hälsodiskurser som tidigare har presenterats under 

avsnittet Hälsa kommer detta att redogöras för. 

 
Lärobok 1   

Diskurs Områden inom diskursen 

Fysiologidiskurs  Livsstil 
Kost 
Hälsoprofil 
Ohälsa  fysiska och kroppsliga besvär 
Fysisk aktivitet 

Riskdiskurs Skratt  förebygger stress och sjukdomar 
Friskvård 
Rökning  
Fetma 
Ergonomi 
Friluftsliv 

Social fostransdiskurs Goda relationer 

Kroppsidealsdiskurs Kroppsliga ideal  Negativa följder 

Tillfredsdiskurs Hög livskvalitet 

 

Lärobok 2  

Diskurs Områden inom diskursen  

Fysiologidiskurs  Livsstil 
Fysisk aktivitet 
Fysiologi och anatomi 
Mål, planering, utvärdering och balans 
Kost 

Riskdiskurs Sömn 
Friluftsliv  
Droger 
Stress 

Social fostransdiskurs  Goda relationer 

Kroppsidealsdiskurs Hälsosamma och ohälsosamma kroppsideal 
Kroppsliga ideal  Negativa följder 
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Fysiologidiskurs lärobok 1  

Den dominerande diskursen i samband med att begreppet hälsa används i lärobok 1 är 

fysiologidiskursen. Denna diskurs berör framförallt kostens påverkan på hälsan, fysiska och 

kroppsliga besvär, kunskap om hur fysisk aktivitet påverkar kroppen samt naturen som en 

källa till motion. Hälsa blir inom denna, precis som Quennerstedt (2006) har redogjort för, 

fysiologiska effekter kopplade till framförallt rörelse och kost.  

Att livsstil kopplas till hälsa framgår tydligt: ”Din livsstil, alltså dina levnadsvanor, har stor 

betydelse för din hälsa.” (Johansson, 2012, s. 14). Detta kan bindas till fysiologidiskursen då 

vanorna särskilt utmärks av motion, droger och kost vilket även Quennerstedt (2006) 

beskriver som tillhörande inom denna diskurs. Hälsa skildras även i samband med livsstil 

utifrån individens eget ansvar (Johansson, 2012). Med detta påbjuds var och ens skyldighet 

för att upprätthålla de faktorer som påverkar hälsan och därmed den personliga hälsostatusen. 

Det normala tillståndet blir därmed att lyckas sköta kosten, motionera samt att hålla sig borta 

från rökning vilket i sin tur betyder att de personer som inte klarar av, eller kanske inte vill, 

vidmakthålla detta ses som onormala.  

Sambandet mellan begreppet hälsa och kost beskrivs kortfattat och framförallt utifrån att 

maten påverkar vår hälsa genom att ge energi, fungera som ett byggnadsmaterial för kroppen, 

för humöret och för uppkomsten av sjukdomar. Mat beskrivs bland annat i termer som ”Men 

det är inte säkert att det är så nyttigt” (Johansson, 2012, s. 16) vilket i detta fall innebär att en 

matvaras färg, smak och konsistens inte kan avgöra huruvida näringsinnehållet är högt eller 

lågt. Vidare följer en redogörelse för vilka näringsämnen som är viktiga samt att ett stort intag 

av grönsaker kan kopplas till högre betyg i skolan liksom att man kan lida av näringsbrist trots 

att man är överviktig (Johansson, 2012). Här anses en näringsrik kost gynna det kroppsliga 

välmåendet. Vad som inte framkommer enligt texten är den komplexitet som råder i dagens 

samhälle gällande kost och matvanor. Ett exempel kan vara den sociala trend som finns i 

samband med mat och om det i sin tur påverkar hälsan, positivt eller negativt. 

Inom fysiologidiskursen kan som sagt även goda levnadsvanor sägas härröra enligt 

Quennerstedt (2006). ”En hälsoprofil är en enkel sammanställning av en persons 

levnadsvanor. Med en hälsoprofil kan du lätt få en överblick över dina hälsovanor och se vad 

du kan förbättra.” (Johansson, 2012, s. 27). Levnadsvanor skulle egentligen kunna vara lite 

vad som helst, men i det exempel som vidare ges på hur en hälsoprofil kan se ut innehåller 

denna endast rörelse- samt matvanor. Det framhålls även att motion ofta ger en positiv 
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inverkan på andra vanor i livet där kost och rökning ingår som exempel (Johansson, 2012). 

Motion legitimeras därmed genom att inte bara ge kroppen rörelse utan även till att bidra med 

bättre, mer hälsosamma val. Ohälsa förknippas dessutom i läroboken med fysiska och 

kroppsliga besvär, där inaktivitet framställs som en bidragande faktor till andra negativa vanor 

som även här beskrivs som dålig kost och rökning (Johansson, 2012). Detta stärker 

resonemanget om att fysisk aktivitet anses främja goda vanor, som då utgörs av sådana som 

påverkar den fysiska kroppen, vilket betyder rörelse normaliseras som lösningen på många 

hälsoproblem. Fysik aktivitet ses därmed ur perspektivet att det gynnar goda levnadsvanor 

liksom inaktivitet påbjuder dåliga sådana.  

”Det är syreupptagningsförmågan som är viktigast när du tränar för att få en bra hälsa” 

(Johansson, 2012, s. 71). Detta citat visar att fysisk träning, och då i synnerhet då konditionen 

tränas, är handlingar som främjas inom hälsa. Hälsa förknippas således med en bra kondition 

tillika ett starkt hjärta vilket betyder att andra delar av fysisk aktivitet exkluderas som viktiga 

för hälsan, som till exempel styrketräning. Något som i viss mån både motsäger och styrker 

detta är att det senare i boken står ”Din hälsoträning bör i första hand bestå av lågintensiv 

uthållighetsträning.” (Johansson, 2012, s. 74). Här legitimeras istället lågintensiv 

konditionsträning, där syreupptagningsförmågan inte får samma effekt som vid högintensiv 

träning. Samtidigt är dock fortfarande konditionsträning i fokus. Texten inkluderar nu en hög 

förbränning av fett, en upplevelse av välmående under aktiviteten samt en piggare känsla i 

kroppen (Johansson, 2012). Hjärtat får därmed inte den givna roll för hälsan som under den 

tidigare beskrivningen av syreupptagningsförmågan utan här normaliseras istället den fysiska 

aktiviteten utifrån en förbränning av fett samt ett allmänt välmående. Här tas det dock för 

givet att träning på en ganska lätt ansträngningsgrad är något som alla människor upplever 

som ett välmående.  

Fysiologidiskurs lärobok 2  

Den helt klart största diskursen i lärobok 2 i samband med att begreppet hälsa används är 

fysiologidiskursen. Fysisk aktivitet legitimeras som en väg till en ökad hälsa på grund av en 

rad fysiologiska aspekter som exempelvis en förbättrad hjärtmuskulatur och cirkulation 

(Paulsson & Svalner, 2014). Här normaliseras en frisk kropp som hälsa. Även i denna bok 

förknippas livsstil med rörelse, kost och droger precis som Quennerstedts fysiologidiskurs 

(2006) vilket betyder att det normala tillståndet av hälsa är när man håller sig borta från 

droger, äter bra och rör på sig.  
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Inom styrdokumentens fysiologidiskurs menar Quennerstedt (2006) att anatomi och fysiologi 

är stora delar vilket de även är i lärobok 2. ”Vi kommer att koncentrera oss på fem områden 

som spelar en avgörande roll för vår hälsa och prestationsförmåga: Skelett och leder, Muskler, 

Nervsystem, Syresättning, Energigivande processer […] Genom att beskriva hur varje område 

fungerar kan vi lättare förstå varför och på vilket sätt de, och därmed vår hälsa, förändras i 

samband med träning och motion.” (Paulsson & Svalner, 2014, s. 12). Teoretiska kunskaper 

om kroppen gynnas därmed för att skapa en förståelse och därmed på sikt kunna uppnå hälsa. 

Andra teoretiska kunskaper som tas upp i samband med hälsa är att kunna sätta upp mål, 

planera och utvärdera träningen för att i synnerhet skapa motivation (Paulsson & Svalner, 

2014). Detta betyder att motivation legitimeras utifrån att rörelse ska bli av vilken kan 

utvecklas med hjälp av teoretiska kunskaper om hur man bör lägga upp en plan. Ytterligare en 

aspekt i lärobok 2 som stämmer in på Quennerstedts fysiologidiskurs är ”Vare sig du tränar 

för att öka din prestation eller motionerar för en god hälsa är det viktigt med balans mellan 

motion och återhämtning” (Paulsson & Svalner, 2014, s. 63). Här tas sambandet mellan 

motion, vila och återhämtning upp som en grundsten i att skapa hälsa. En intressant aspekt i 

detta citat är att det för prestation benämns träning medan hälsa förknippas med motion. Detta 

kan tolkas som att rörelse för hälsa normaliserar ett mer avslappnat förhållningssätt till fysisk 

aktivitet gentemot rörelse för prestation. 

Även lärobok 2:s fysiologidiskurs berör kostens betydelse för hälsan, dock utifrån ett annat 

perspektiv. Detta benämns i samband med: ”Mycket har sagts om fett och ofta beskrivs det 

som något negativt och ohälsosamt. Men i rätt mängd och form är fett både viktigt och nyttigt 

för oss” (Paulsson & Svalner, 2014, s.110) samt ”[…] det finns forskning som visar att 

vitaminer och mineraler inte har samma hälsosamma effekt i ett kosttillskott som när de intas 

på ett naturligt sätt genom exempelvis frukt och grönsaker”. (Paulsson & Svalner, 2014, s. 

115).  Hälsa möjliggörs genom detta utifrån kunskap om näringsämnenas påverkan på 

kroppen, och då i synnerhet om fett, samt att riktig mat är bättre än kemiskt framställda 

produkter. Att äta rätt typ av fett samt rätt mängd normaliseras därmed liksom naturliga 

råvaror. 

Riskdiskurs lärobok 1  

Efter fysiologidiskursen är riskdiskursen det perspektiv på hälsa som tar störst utrymme i 

lärobok 1. Denna diskurs behandlar fysiologiska aspekter i synnerhet utifrån ett förebyggande 

perspektiv vilket stämmer överens med det som Quennerstedt (2006) har tagit upp. Något som 

dock beskrivs i denna bok och som inte har identifierats i den riskdiskurs som Quennerstedt 
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(2006) har redogjort för är stress och övervikt. Dessa faktorer kan kopplas till diskursen då de 

beskrivs utifrån ett fysiologiskt perspektiv med utgångspunkt i ett förebyggande syfte.  

Stress kopplat till begreppet hälsa beskrivs i denna text utifrån att skratt medför en rad 

reaktioner i kroppen som i sin tur minskar stress och därmed ökar din hälsa. Skrattet beskrivs 

även utsöndra antikroppar som ger ett större motstånd mot sjukdomar (Johansson, 2012). 

Eftersom skratt i detta fall beskrivs utifrån fysiologiska orsaker kan den sägas utgöra en del av 

hälsa inom riskdiskursen. Att uppleva glädje i vardagen legitimeras utifrån detta som en del 

av hälsa, dock inte med hänsyn till glädjen i sig utan på grund av att glädje kan skapa skratt 

som i sin tur bidrar med en rad kroppsliga hälsoeffekter.  

Friskvård kopplas även inom denna diskurs till hälsa, vilket handlar om att förebygga ohälsa 

och därmed vårda hälsa. Friskvård består här av fysisk aktivitet eller avslappning i form av 

exempelvis träning eller massage (Johansson, 2012). Att vårda sin hälsa blir därmed likställt 

fysisk aktivitet och kroppslig återhämtning vilket utesluter känslor, upplevelser och sociala 

relationer. Likaså kopplas den ekonomiska aspekten in: att det är billigare att förebygga hälsa 

än att åtgärda ohälsa (Johansson, 2012) vilket betyder att hälsa även påbjuds ur en samhällelig 

aspekt och då särskilt utifrån en arbetsplats ekonomiska situation och inte från individens eget 

välmående. Ohälsa framställs även i texten utifrån bland annat ryggbesvär, idrottsskador, 

stress, övervikt och rökning. Dessa faktorer relateras även till individens sociala status, där en 

lägre sådan utgör en större risk och tvärtom (Johansson, 2012). Ett förebyggande av dessa 

”besvär” skulle alltså leda till en ökad hälsa, vilket betyder att det normala tillståndet av hälsa 

framställs som motpolerna till dem. Likaså gynnas liksom missgynnas hälsan även utifrån var 

du bor och vilken familj du kommer ifrån. Detta betyder att hälsa möjliggörs i samband med 

relationer och kunskap. 

Rökning beskrivs som ”[…] den största enskilda miljö- och hälsofaran som man känner till. 

Varje år avlider också hundratals icke-rökare på grund av passiv rökning.” (Johansson, 2012, 

s. 34). Här är det inte bara rökaren som får en försämrad hälsa utan även omgivningen. Detta 

kan ses som en förebyggande åtgärd genom att kunskap om rökningens effekter normaliseras, 

inte bara för sin egen del utan även för andras. Samtidigt förklarar texten att ”Rökning är dyrt 

för samhället” (Johansson, 2012, s. 34) vilket liksom friskvården betyder att hälsa till stor del 

även bör främjas för samhällets skull och inte endast för individen. Genom att skuldbelägga 

och därmed göra beteendet onormalt normaliserar diskursen rökaren att sluta. 
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”Det är naturligt att flickor är rundare om höfter och lår än vad pojkar är. Manlig fetma, som 

lägger sig på magen, är betydligt farligare ur hälsosynpunkt”. (Johansson, 2012, s. 44). Citatet 

beskriver fettets betydelse och påverkan på vår hälsa. Hälsa normaliseras genom detta som en 

”lagom” fettmängd. Ur denna diskussion följer ett avsnitt om vikt och bantning där rörelse 

kopplas till en stabil vikt tillsammans med regelbundna måltider (Johansson, 2012). Övervikt 

kopplat till dålig kost eller för lite rörelse blir därmed symboliserat som ohälsa eftersom en 

hälsosam person förväntas hålla en vikt som i sin tur varken innehåller en för låg eller för hög 

procent av fett.  

Naturen och friluftsliv beskrivs även inom denna diskurs som en väg till en bättre hälsa. Här 

framhålls de fysiologiska aspekter som händer i kroppen när vi upplever en vacker natur vilka 

beskrivs ge minskade stressnivåer (Johansson, 2012). Friluftsliv motiveras därmed som en 

förebyggande åtgärd av stress, vilket i sin tur bidrar till en ökad hälsa. Här tas det för givet att 

alla människor tycker om att vistas i naturen och upplever den som positiv vilket betyder att 

personer som eventuellt inte delar denna uppfattning utesluts eller upplevs som onormala. En 

sista aspekt av hälsa inom lärobokens riskdiskurs är ergonomi, vilket Quennerstedt (2006) 

menar är en av de största delarna inom denna diskurs. I denna bok, relaterat till begreppet 

hälsa, utgör detta dock en ytterst liten del och beskrivs endast som att ergonomiska kunskaper 

är viktiga för att bidra till en ökad hälsa i de olika miljöer som man vistas i (Johansson, 2012). 

Detta betyder att begreppet hälsa legitimerar dessa kunskaper men att hälsa i synnerhet 

används i ett vidare perspektiv då kunskaperna beskrivs.  

Riskdiskurs lärobok 2  

Riskdiskursen behandlar i denna lärobok förebyggande åtgärder av ohälsa framförallt i 

samband med sömn och till en viss del av friluftsliv samt olika typer av droger. Diskursen 

utgör dock en mindre del än den föregående fysiologidiskursen. ”Sömnen selar en viktig roll 

för hälsa och vi spenderar ca en tredjedel av vårt liv sovandes. […] Den hjälper kroppen att 

hålla sig frisk och forskning har även visat att sömn delvis kan reglera aptiten vilket i sin tur 

motverkar övervikt.” (Paulsson & Svalner, 2014, s. 155). Då sömnen beskrivs i termer av 

förebyggande åtgärder utifrån fysiologiska orsaker kan denna kopplas till hälsa inom en 

riskdiskurs. En god sömn anses främja en bättre hälsa, inte för att vi måste sova för att orka 

med dagarna, utan för att den förebygger övervikt samt håller kroppen fri från sjukdomar. En 

normalisering av en ”normal” vikt samt frisk kropp sker därmed. ”Sömnproblem kan ge 

sämre koncentrations- och inlärningsförmåga och har en generell negativ inverkan på vår 

hälsa.” (Paulsson & Svalner, 2012, s.155). Citatet visar att hälsa också skildras i en vidare 
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aspekt där en god hälsa bidrar till ett större intellekt och inte bara är ett tillstånd i sig. Det 

finns därmed ytterligare anledningar än kroppsliga aspekter att värdera inom hälsa, där 

kunskap legitimeras som en sådan faktor. De mer ”generella” negativa faktorerna som 

sömnproblemen kan orsaka förklaras däremot inte vilket betyder att koncentrationsförmågan 

ses som mer betydelsefull.  

”Undersökningar har visat att stresshormoner, muskelspänningar, blodtryck och puls sjunker 

när vi vistas i naturen. Det är alltså själva upplevelsen som kanske är den mest betydelsefulla 

hälsoeffekten.” (Paulsson & Svalner, 2014, s. 195). De fysiologiska effekterna är således i 

fokus för naturmötets effekt på hälsan vilket betyder att en lugn och avslappnad kropp 

normaliseras. Även denna lärobok beskriver en positiv upplevelse av naturen som något givet. 

Detta blir tydligt i och med att upplevelsen beskrivs som central för hälsoeffekten vilket inte 

ger utrymme för en annorlunda uppfattning. 

Ytterligare en del som kort beskrivs inom riskdiskursen i samband med begreppet hälsa är att 

olika former av droger utgör en risk för hälsan i och med deras påverkan på kroppen 

(Paulsson & Svalner, 2014). Genom teoretiska kunskaper om droger, vilket Quennerstedt 

(2006) även beskrivit som en vanlig förebyggande åtgärd inom riskdiskursen, vill man 

därmed förebygga ohälsa. De teoretiska kunskaperna berör även en liten del om stress. Denna 

förklaras utifrån fysiologiska orsaker: ”När dessa system hamnar i obalans får stressen 

ohälsosamma följder.” (Paulsson & Svalner, 2014, s. 152). Kroppen är därmed i fokus vilket 

betyder att hälsa möjliggörs när systemen är i god balans, vilket kunskap kan bidra till. 

Social fostransdiskurs lärobok 1  

Denna diskurs utgör en liten del utifrån begreppet hälsa i lärobok 1. Diskursen består enligt 

Quennerstedt (2006) av ett socialt välmående baserat på goda relationer samt kunskapen om 

den sociala aspektens betydelse av hälsan. Det som går att utläsa i denna lärobok är att goda 

relationer är viktiga för välmåendet vilka till största del skildras som vänner. Detta motiveras 

med att vi behöver någon som kan tala om för oss att vi duger och att det är viktigt att ha 

någon som kan stötta när livet känns jobbigt (Johansson, 2012). Hälsa beskrivs här utifrån den 

psykiska aspekten av välmående. Vänner normaliseras som givna för den sociala hälsan 

medan andra relationer inte får något utrymme i texten.  

Social fostransdiskurs lärobok 2 

”Tre faktorer som har visat sig spela en särskild roll för vår hälsa i livet, och inte minst i 

skolan och på arbetet, är i vilken utsträckning vi känner krav, kontroll och socialt stöd i olika 
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situationer”. (Paulsson & Svalner, 2014, s. 156). Goda relationer anses öka förmågan att 

hantera påfrestningar som kan vara orsakade av krav från omgivning eller från individen själv 

då dessa personer kan uppmuntra och stötta (Paulsson & Svalner, 2014). Hälsan gynnas 

därmed av att vara omgiven av personer som man tycker om och som kan hjälpa till när det 

behövs, oavsett vilken typ av relation det handlar om. Detta kopplas framförallt ihop med ett 

socialt välmående som, liksom tidigare har nämnts, är en del av den sociala fostransdiskurs 

som Quennerstedt (2006) har redogjort för.  

Kroppsidealsdiskurs lärobok 1 

Denna diskurs har inte identifierats i Quennerstedts (2006) material men kan ändå räknas som 

en diskurs då den förekommer i båda läroböckerna. Det diskuteras om risker i samband med 

ideal och värderingar om vad som anses vara hälsosamt i samhället. Detta kopplas inte till 

fysiologiska förklaringar vilket gör att handlingarna inte passar in i en riskdiskurs. I texten 

talas det om sjukdomen ortorexi vilket kan betraktas som en fixering vid en ”hälsosam” 

livsstil (Johansson, 2012). Att leva överdrivet hälsosamt är därmed en handling som inte 

legitimeras då den på sikt anses bidra till en psykisk ohälsa. Samtidigt tas även bantning upp: 

”Att vilja gå ner i vikt är en av de främsta orsakerna till att flickor motionerar. Men många 

bantar också. De bantningsmetoder som presenteras i tidningarna ger nästan aldrig några 

varaktiga resultat. Råden kan dessutom vara direkt hälsofarliga”. (Johansson, 2012, s. 45). 

Här möjliggörs ohälsosamma beteenden på grund av kroppsideal och då framförallt utifrån 

idealet av en smal kropp. Dessutom normaliseras beteendet utifrån flickors synvinkel vilket 

betyder att pojkar inte förväntas ta åt sig av detta och därmed inte försöker gå ner i vikt i 

samma utsträckning.   

Kroppsidealsdiskurs lärobok 2  

Det finns en liten del i framställningen av hälsa som även i denna lärobok kan kopplas till en 

kroppsidealsdiskurs. Ett exempel på detta är bland annat ”En vältränad kropp representerar för 

många en hälsosam individ med en sund livsstil och har man en kropp som avviker från 

idealet riskerar man att uppfattas som ohälsosam” (Paulsson & Svalner, 2014, s. 273). Hälsa 

blir genom detta citat något större än endast samhällets syn på vad hälsa är i och med att ett 

avvikande från idealet ”riskerar” att uppfatta individen som ohälsosam, trots att denne kanske 

inte är det. ”I idrotts- och motionssammanhang är det vanligt med värderingar som rör hälsa 

[…]. De kan många gånger vara positiva och eftersträvansvärda ideal som är hälsosamma att 

anpassa sig efter. Men det är viktigt att förväntningar på exempelvis resultat motsvarar de 
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fysiska och inte minst de individuella förutsättningarna.” (Paulsson & Svalner, 2014, s. 272). 

De två citaten visar tillsammans upp en syn på hälsa som något komplext där kroppen ofta 

hamnar i centrum och att en person därmed blir likställd sin kropp. Om en individ tar åt sig av 

ideal som inte passar den egna kroppen kan det leda till en psykisk ohälsa medan ett ideal som 

istället inspirerar, ger energi och motivation kan öka den psykiska liksom den fysiska hälsan. 

Att ha en korrekt bild av sig själv legitimeras därmed genom att man ska kunna avgöra om ett 

ideal eller en värdering är bra eller dåligt. Detta kommer i sin tur att vara avgörande för 

framförallt den psykiska hälsans möjliggörande.  

Inom denna diskurs ryms även, likt i den föregående läroboken, hälsoidealets negativa följder 

som träningshets och ätstörningar. ”Att leva hälsosamt kan för en del bli en fixering som visar 

sig i ett överdrivet träningsbeteende kombinerat med strikt kosthållning. Missar man då en 

träning eller avviker från den föredragna kosten kan det skapa ångest.” Paulsson & Svalner, 

2014, s. 276). Att leva med ångest uppfattas som ett onormalt tillstånd vilket i sin tur betyder 

att det ses som ohälsosamt. Olika former av hälsoideal uppfattas därmed som ett 

missgynnande av hälsa för en del individer. Att leva ”för hälsosamt” anses inte vara normalt i 

och med att detta ofta betyder att personen mår psykiskt dåligt. 

Tillfredsdiskurs lärobok 1  

Denna diskurs är snarare en potentiell diskurs i samband med begreppet hälsa då den endast 

förekommer i lärobok 1. ”För de flesta av oss betyder en god hälsa inte bara att kroppen är 

frisk, utan också att vi har en hög livskvalitet. Det innebär att vi kan utvecklas och leva ett liv 

som ger oss tillfredsställelse, gemenskap och upplevelser.” (Johansson, 2012, s. 14). Citatet 

visar en bred bild av begreppet hälsa, där helheten omfattar livskvaliteten och en känsla av 

tillfredsställelse med livet. Här främjas handlingar som egentligen kan innebära lite vad som 

helst, så länge personen själv känner att dessa bidrar till en nöjdhet med tillvaron. Det 

individuella legitimeras därmed vilket betyder att det är individen själv som avgör om denne 

innehar hälsa eller inte. I detta perspektiv utesluts samhällets värderingar om vad som anses 

vara en god hälsa vilket betyder att individbaserat välmående normaliseras.   

6.1.2 Sammanfattande jämförelse  
 

På ett övergripande plan så skildrar läroböckerna till största delen hälsa på ett liknande sätt. 

Båda böckerna domineras exempelvis av en fysiologi- och en riskdiskurs. Utöver den 

potentiella tillfredsdiskursen, som inte finns med i lärobok 2, så framställs hälsa utifrån 
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samma diskurser. Det finns dock en del, både likheter och skillnader inom diskurserna, som är 

värda att uppmärksamma. Fysiologidiskursen i lärobok 2 legitimerar kunskaper om anatomi 

och fysiologi samt normaliserar sambandet mellan kost, motion och vila som en förutsättning 

för hälsa medan lärobok 1 snarare normaliserar inaktivitet som ohälsa samtidigt som 

konditionsträning legitimeras som hälsa vilket normaliserar ett starkt hjärta samt en hög 

förbränning av fett. En skillnad i riskdiskursen är framförallt att lärobok 1 normaliserar vikt 

som en del av hälsa utifrån fysisk aktivitet medan lärobok 2 snarare normaliserar sömn som 

ett medel för detta. Detta innebär dock att båda diskurserna påbjuder en stabil och ”normal” 

vikt som hälsa.  

Läroböckerna normaliserar även goda relationer som nödvändiga för hälsa. Dessa 

normaliseras dock i lärobok 1 som vänner medan de i lärobok 2 inte specificeras. En 

intressant likhet mellan läroböckerna är också att det har framkommit en tendens till en 

potentiell kroppsidealsdiskurs, där kroppsideal påbjuder en psykisk påverkan på hälsan. Dessa 

beskrivs dock på olika sätt då lärobok 1 normaliserar en psykisk ohälsa genom en fixering vid 

kropps- samt hälsoideal medan lärobok 2 menar att det är rimligt att handlingar kring ideal 

både kan gynna och missgynna hälsa beroende på individens egen koppling till dem. 

Ytterligare en skillnad mellan läroböckerna är att lärobok 1, som ovan nämnts, även 

innehåller en potentiell tillfredsdiskurs där hälsa normaliseras som något individuellt, det vill 

säga som en känsla av tillfredsställelse med livet generellt. 

6.2 Diskurser då det talas om hälsa utan att begreppet hälsa används 
 

Följande frågeställning presenteras på samma sätt som den föregående, vilket betyder att de 

diskurser som har identifierats först kommer att presenteras i tabellform inom respektive 

lärobok för att sedan förklaras närmare i text. Diskurserna är som tidigare nämnts 

identifierade genom mönster och likheter i texterna. Dessa innehåller i sin tur mindre områden 

som tillsammans utgör en helhet, det vill säga en diskurs. 

Lärobok 1  

Diskurs Områden inom diskursen  
Fysiologidiskurs Rörelse  kroppsligt välmående 

Kost 
Olika former av träning 
Samband mellan kost, motion och vila 
Kunskap om anatomi och fysiologi  

Riskdiskurs Rörelse  Förebygger kroppsliga besvär 
Droger 
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Fetma och vikt 
Skador  
Stresshantering  
Säkerhet 
Ergonomi – teknisk miljö  

Social fostransdiskurs  Träning och sociala relationer 
Sociala orsaker till stress 
Ergonomi - psykosocial arbetsmiljö  

Motorikdiskurs Koordinationsträning  
Kroppsupplevelsediskurs Träning till musik  
Moraliseringsdiskurs Miljöundervisning 
Kroppsidealsdiskurs  Kroppsliga ideal  Negativa följder 
Tillfredsdiskurs Psykologiska effekter av fysisk aktivitet  

Självkänsla 
Ergonomi – psykosocial arbetsmiljö 

 

Lärobok 2  

Diskurs  Områden inom diskursen  
Fysiologidiskurs  Kunskap om anatomi och fysiologi  

Olika former av träning  
Kost 
Samband mellan motion, kost och vila 

Riskdiskurs Motion  förebyggande åtgärder  
Skador 
Ergonomi, fysisk miljö 
Stresshantering 
Säkerhet 
Droger 

Social fostransdiskurs Ergonomi, psykosocial arbetsmiljö 
Social identitet  

Motorikdiskurs  Koordinationsträning 
Kroppsupplevelsediskurs Träning till musik 

Friluftsliv 
Moraliseringsdiskurs Miljöundervisning 
Hygiendiskurs Friluftsliv 
Kroppsidealsdiskurs Kroppsliga ideal Negativa följder 

Genus 
Tillfredsdiskurs Fysisk aktivitet  Psykiskt välmående 

 

Fysiologidiskurs lärobok 1  

Då det talas om hälsa i en vidare mening utgörs framställningen av hälsa i lärobok 1 till 

största delen av en fysiologidiskurs, dock tätt följd av en riskdiskurs. Kroppens välmående 

framhävs som central för hälsa i och med att texten trycker på hur viktig rörelse är för att 

kroppen ska fungera. ”Vi måste motionera och träna.” (Johansson, 2012, s. 9). Motion och 

träning normaliseras som grundstenar för att uppnå hälsa då läroboken uttrycker ett ”måste” i 



37 
 

samband med detta. Här inkluderas även vardagsmotion samtidigt som regelbunden träning 

motiveras med att andra goda levnadsvanor ofta följer med på köpet, vilka skildras som nyttig 

mat och att sluta röka (Johansson, 2012).   

Kunskap om näringsämnen, hur dessa påverkar kroppen samt hur måltiderna bör läggas upp 

och se ut ingår i denna diskurs. ”Det är inte lätt att veta vad som är bra när inte ens experterna 

är helt överens vad gäller näringsintag. Det enda man verkligen är enig om är att vi bör 

minska på socker och salt. För att utnyttja näringsämnena bäst bör du äta fyra, fem gånger om 

dagen: tre huvudmål och något mellanmål.” (Johansson, 2012, s. 17). Detta citat beskriver en 

komplex bild av den verklighet som läroboken försöker förhålla sig till. Det framgår som 

givet att socker och salt är dåligt, men sedan påtalas det samtidigt att det inte finns någon 

generell lösning för exakt hur och vad man bör äta. Texten fortsätter dock att beskriva olika 

måltider och hur dessa bör se ut vilket betyder att boken ändå påbjuder en balanserad kost 

med 4-5 mål om dage. Likaså beskrivs sömnens betydelse för välmåendet (Johansson, 2012), 

vilket tyder på att ett samband mellan kost, motion och vila normaliseras. En varierad, 

regelbunden och näringsrik kost, fattig på socker och salt tillsammans med fysisk aktivitet och 

en kroppslig återhämtning är därmed faktorer som främjar hälsa.  

Läroboken trycker på hur viktigt det är att träna allsidigt och kunskap inom träningslära ses 

som nödvändig för att kunna träna på rätt sätt. Här ingår en kännedom om hur kroppen 

påverkas av styrka-, rörlighet- och konditionsträning tillsammans med kunskap om hur man 

bör träna. Detta stämmer väl överens med vad Quennerstedt (2006) menar ingår inom 

fysiologidiskursen utifrån de styrdokument som han har undersökt. Då läroboken behandlar 

området styrketräning uttrycks ”motionsträning” i samband med en hög förbränning och 

uthållighetsstyrka. Det förklaras också att även om fler repetitioner med lättare vikter ger en 

högre förbränning än tung styrketräning så är förbränningen ändå lägre än vid många andra 

aktiviteter. Enligt boken är det därför bättre att till exempel promenera än att styrketräna för 

att förbränna fett (Johansson, 2012). Här skildras förbränning, och då framförallt en 

förbränning av fett, som den normala anledningen till att träna. Likaså framställs 

”motionsträning” där förbränning och uthållighet är i fokus som träning för hälsa eftersom 

annan typ av träning, som tung styrketräning, snarare ses som träning för prestation. Detta 

resonemang, det vill säga att hälsa inom diskursen till stora delar normaliseras ur ett 

viktperspektiv, styrks av att läroboken under avsnittet om konditionsträning skriver att ett 

lägre tempo under lång tid är den bästa träningen för hälsan, just på grund av att 

förbränningen av fett är som högst då (Johansson, 2012). 
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Kunskap inom anatomi och fysiologi beskriver Quennerstedt (2006) som en stor del av 

fysiologidiskursen. Läroboken innehåller ett helt kapitel där skelettet, muskler, nervsystem, 

syreupptagning samt energiförbrukning står i fokus. Inom varje avsnitt finns korta 

förklaringar om vad som händer med de olika delarna i kroppen om du är aktiv respektive 

passiv (Johansson, 2012). Ett teoretiskt perspektiv om kroppen, med fokus på hur ett 

kroppsligt välbefinnande och rörelse hänger ihop legitimeras därmed genom att på sikt bidra 

till att motivera fysisk aktivitet. 

Fysiologidiskurs lärobok 2  

Fysiologidiskursen utgör även inom denna frågeställning en väldigt stor del av lärobok 2 i 

dess framställning av hälsa. Däremot dominerar den inte lika tydligt utan utgör istället en 

ungefär lika stor del som riskdiskursen. Den största delen av diskursen utgörs av kunskap 

inom anatomi och fysiologi samt inom kost och näringslära. Inom anatomi och fysiologi 

berörs framförallt uppbyggnad och funktion samt effekter vid motion och träning (Paulsson & 

Svalner, 2014). Texten behandlar relativt djupa fakta vilket betyder att hälsa gynnas genom en 

kunskap om kroppen och dess förmåga att kunna utföra fysiska handlingar. Samtidigt 

beskriver boken olika träningsformer och deras effekter på kroppen utifrån konditions-, 

styrke- samt rörlighetsträning (Paulsson & Svalner, 2014). Liksom tidigare gynnas hälsa även 

här av teoretiska kunskaper om kroppen. Texten utesluter formuleringar som pekar på att en 

viss typ av träning påverkar hälsan mer än andra, vilket skiljer sig från lärobok 1. Istället 

klargörs det egna syftet med träningen som den huvudsakliga utgångspunkten.   

”Det viktigaste är att du är medveten om vad du stoppar i dig och hur maten du äter påverkar 

dig.” (Paulsson & Svalner, 2014, s. 101). Näringslära legitimeras därmed som en viktig 

förutsättning för att kroppen, och därmed hälsan, ska påverkas positivt. Texten beskriver 

livsmedelsverkets rekommendationer och tallriksmodellen vilket betyder att den tar fasta på 

denna diet. ”Mat och vätska består av näringsämnen. Olika näringsämnen har olika funktioner 

och för att vi ska må bra är det viktigt att vi får i oss dem i en balanserad sammansättning”. 

(Paulsson & Svalner, 2014, s. 104). Hälsa möjliggörs därmed genom en varierad och 

balanserad kosthållning, vilket betyder att kroppens välmående är i fokus. Samtidigt berörs 

även energimängd och det totala dagsbehovet av kalorier som en viktig grundsten i 

kosthållningen (Paulsson & Svalner, 2014). Detta betyder att hälsa främjas lika mycket 

genom rätt mängd som rätt typ av näring, det vill säga att det normala blir att lyckas hålla en 

balans mellan nyttig kost och en stabil vikt.  
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Ytterligare en aspekt av hälsa inom denna diskurs berörs av sambandet mellan fysisk aktivitet, 

kost och vila, där återhämtning ses som en central del. Det framhålls som viktigt att fylla på 

energiförråden i samband med träning samt att låta kroppen få tid att återhämta sig. Detta 

anses betydelsefullt utifrån fysiologiska förklaringar, där otillräcklig vila kan resultera i 

nedsatt immunförsvar eller överträningssymptom (Paulsson & Svalner, 2014). En balans 

mellan kost, motion och vila normaliseras därmed. 

Riskdiskurs lärobok 1 

Riskdiskursen är i lärobok 1 nästan lika stor som fysiologidiskursen inom ramen för den andra 

frågeställningen. En del av diskursen handlar om ett förebyggande perspektiv utifrån fysisk 

aktivitet, där det framförallt tas upp en minskad risk för övervikt, en ökad motståndskraft mot 

sjukdomar samt att förutsättningarna för ett aktivt liv även när man blivit äldre ökar 

(Johansson, 2012). Hälsa normaliseras därmed som en frisk, ”normalviktig” och pigg kropp 

som orkar hålla igång. 

Droger beskrivs inom riskdiskursen som en form av ohälsa där rökning, snus, alkohol, 

narkotika och doping tas upp som centrala delar. Kroppsliga effekter av respektive medel 

beskrivs och riskerna för att bli beroende betonas tillsammans med tips om hur man kan 

komma ur dessa- eller uppmärksamma andras beroenden. Samtidigt beskrivs även fetma, det 

vill säga ett BMI över 30, som allvarlig ohälsa i samband med att det kan leda till allvarliga 

sjukdomar (Johansson, 2012). Att ha kunskap om droger och dess påverkan på kroppen blir 

därmed viktigt för att förebygga ohälsa tillsammans med att BMI normaliseras som ett mått 

på denna. Samtidigt betonas att: ”Muskler väger mer än fett. Äter och tränar du rätt mår du 

bättre, även om du kanske inte går ned i vikt” (Johansson, 2012, s. 46). Här kopplas BMI till 

en komplex bild av hälsa, där texten dels framhäver detta som ett mått på övervikt samtidigt 

som den påpekar att värdena inte alltid stämmer. Citatet visar även på en normalisering i och 

med att träning och kost framförallt används som ett redskap för viktnedgång då det uttrycks 

ett ”även” i samband med att inte gå ner i vikt. Musklerna framhävs dessutom som centrala 

för ett missvisande på BMI-skalan vilket indikerar att ett högt BMI är okej för hälsan om det 

är musklerna som väger. Om ett BMI däremot ligger på övervikt utan att det beror på muskler 

är det ohälsosamt, oavsett vilken känsla av välmående personen själv har. 

Quennerstedt (2006) menar att skador och säkerhet tar upp en stor del av riskdiskursen. 

Lärobok 1 beskriver dels skador utifrån allmänna förebyggande åtgärder som till exempel att 

värma upp och att lära känna sin egen förmåga liksom dels utifrån olika typer av vanliga 
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skador i samband med idrott och träning samt hur man ska undvika dessa och vad man gör om 

de uppstår. Säkerhet beskrivs särskilt i samband med friluftsliv där fokus ligger på olika 

former av utomhusaktiviteter samt vett och kunskap i samband med vistelse kring och i 

vatten. Förutom detta tar läroboken upp kunskaper om livräddning (Johansson, 2012). En 

skadefri och frisk kropp anses i och med detta vara ett normalt tillstånd av hälsa samt att 

hälsan gynnas av att kunna rehabilitera skador om dessa skulle uppstå eftersom det då går att 

återfå denna. I och med livräddningen är det även viktigt att ha kunskap om hur man hjälper 

en annan person med dennes hälsa under ett akut tillstånd.  

”Stresshantering innebär att man gör något åt sin situation. Först gäller det att förebygga 

stressen.”(Johansson, 2012, s. 104). De åtgärder som läroboken tar upp som exempel på 

stresshantering består i synnerhet av motion samt olika vägar att nå avslappning. Motion 

handlar framförallt om frisläppning av endorfiner, vilket ger ett välbehag samtidigt som andra 

tankar kan kopplas bort. Avslappning motiveras med att psykisk stress och muskelspänning 

ofta hänger ihop vilket betyder att om kroppen slappnar av kan hjärnan också göra det. 

(Johansson, 2012). Fysiologiska orsaker har alltså en påverkan även på den psykiska biten, 

vilka kan förebygga och hjälpa till att ta hand om stress, som i sin tur påverkar hälsan positivt. 

Att ha sinnesro i kroppen, både fysiskt och psykiskt, gynnar alltså hälsan och påbjuder att det 

därför är viktigt att kunna hantera krav som ställs. 

Ytterligare en del i framställningen av hälsa inom denna diskurs handlar om den tekniska 

arbetsmiljön, det vill säga om den fysiska ergonomin. Denna del menar Quennerstedt (2006) 

är en av de större delarna inom riskdiskursen vilket den även är i lärobok 1. Här skrivs det om 

både fysiskt lätt arbete liksom fysiskt tungt och tips på förebyggande åtgärder inom respektive 

arbetssituation. Det fysiskt lätta arbetet beskrivs särskilt ur ett sittande perspektiv, där korta 

rörelsepauser, hur man sitter, hållning samt möbler är i fokus. Det tunga arbetet beskrivs 

däremot utifrån hur vältränad individen är och att det är det som avgör om arbetet är tungt 

eller inte. Utöver detta förklaras olika arbetsställningar och tekniker i att lyfta, bära och dra 

tillsammans med hur ljud, ljus, buller liksom kemikalier kan vara ytterligare faktorer att ta 

hänsyn till (Johansson, 2012). Den dominerande delen av ergonomin handlar därmed om att 

förebygga skador på kroppen vilket betyder att hälsa även här normaliseras genom en frisk 

och skadefri kropp. Att vara vältränad normaliseras likaså i och med att detta beskrivs som 

avgörande huruvida arbetet är tungt eller inte, oavsett situation.  
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Riskdiskurs lärobok 2  

Riskdiskursen utgör även i denna lärobok en ungefär lika stor del av hälsa som 

fysiologidiskursen. Sambandet mellan motion och stress liksom andra negativa vanor ingår 

här (Paulsson & Svalner, 2014) vilket betyder att motion ses som en förebyggande åtgärd 

gentemot fysiska och kroppsliga besvär.  Motion legitimeras därmed genom som ett redskap 

för att sänka stressnivån i kroppen. Att hantera stress tas även upp i samband med den 

psykosociala arbetsmiljön och beskrivs här som mental träning, där sänkt blodtryck, 

muskelspänning och mjölksyrenivåer är några av de positiva faktorer som sker i kroppen 

(Paulsson & Svalner, 2014). Detta betyder att även mental träning främjar en lugn och 

avslappnad kropp vilket i sin tur medför att ett hanterande av stress, oavsett om det är genom 

motion eller mental träning, normaliseras som en grundsten i att kunna uppnå hälsa. 

”När du utövar någon form av idrott eller annan fysisk aktivitet måste du alltid vara väl 

förberedd. I planeringen bör ingå enkla förebyggande säkerhetsåtgärder.” (Paulsson & 

Svalner, 2014, s. 131). Säkerhet och skador i samband med fysisk aktivitet blir därmed även 

här en viktig förebyggande hälsoåtgärd och boken tar upp några exempel på skador samt hur 

man rent generellt bör rehabilitera en skada. Samtidigt ingår kunskap om livräddning och 

säkerhet kring vatten liksom friluftsliv och säkerhet kring utevistelse. ”Säkerhet i friluftslivet 

utgörs till stor del av sunt förnuft. Men även om man är försiktig kan ibland oförutsedda 

situationer uppstå och olyckan kan snabbt vara framme. Då är det viktigt att vara väl 

förberedd och veta hur situationen ska hanteras.” (Paulsson & Svalner, 2014, s. 212). 

Kunskap om att hantera säkerhet i olika situationer möjliggör därmed hälsa utifrån ett 

förebyggande syfte. Hälsa framställs därmed som ett fysiskt tillstånd som snabbt kan 

förändras. 

Ett sämre välmående sammankopplas med olika former av droger och deras effekter på 

kroppen. Rökning beskrivs bland annat som: ”[…] den största enskilda orsaken till sjukdom 

och för tidig död. Utöver det skapar rökningen stora kostnader för staten, kommuner, 

arbetsgivare och givetvis för rökaren själv.” (Paulsson & Svalner, 2014, s. 259). Rökning 

normaliseras därmed som en fysisk ohälsa tillsammans med ett ansvarstagande och en 

skyldighet. Att överhuvudtaget vilja röka eller inte ha förmågan att sluta anses i och med detta 

som ett onormalt beteende.  

Ytterligare en aspekt av hälsa som läroboken berör inom denna diskurs är den fysiska 

arbetsmiljön, det vill säga ergonomi. Denna behandlar framförallt belastningsergonomi, där 
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ett förebyggande mot skador på grund av ensidiga och enformiga rörelser tas upp som en 

grundläggande del. Texten beskriver kortfattat de viktigaste sakerna att tänka på, vilka här 

framställs som diskarna i ryggen, att lyfta och bära föremål nära kroppen samt att ta 

mikropauser. Utöver detta beskrivs även ljud, ljus och luft som en betydelsefull del av 

välmåendet (Paulsson & Svalner, 2014). Det blir därigenom givet att kunskap inom 

biomekanik är viktigt för ett främjande av hälsan vilket i sin tur handlar om att hålla kroppen 

skadefri. 

Social fostransdiskurs lärobok 1 

Den sociala fostransdiskursen tar, liksom i den tidigare frågeställningen, upp relationer till 

andra människor som en viktig del av hälsa. Inom denna del kopplas en mindre aspekt av 

detta till träning, då träning beskrivs ge sociala vinster i form av: ”Du träffar kompisar och lär 

känna nya människor”. (Johansson, 2012, s. 12).  Här tas det dock för givet att träningen sker 

i ett socialt samspel vilket inte ger något utrymme för individuella träningsformer. I och med 

det normaliseras träning tillsammans med andra som mer hälsosam än träning som sker 

individuellt, åtminstone om man ser till en helhet av fysiskt, psykisk och social hälsa. En 

annan del av denna diskurs handlar om stress: ”Det finns även sociala orsaker till stress, till 

exempel mobbning, arbetslöshet och konflikter med familj eller kompisar. Även den tekniska 

utvecklingen gör att vi känner oss stressande. Nu ska vi vara uppkopplade på sociala medier 

nästan dygnet runt”. (Johansson, 2012, s. 102). Att inte ha relationer som man kan lita på, 

eller att ha någon att prata med kan därmed orsaka en psykisk stress, som i sin tur missgynnar 

välmåendet vilket betyder att det ses som ohälsosamt. Ett socialt nätverk normaliseras därmed 

samtidigt som det sociala nätverket inte får bli för stort eller ta upp för mycket tid, som den 

ständiga uppkopplingen exempelvis tenderar att medföra.  

Även den psykosociala arbetsmiljön handlar om sociala relationer där trygghet, inflytande och 

stress kan utgöra en del. Läroboken beskriver dock inte detta särskilt utförligt utan framhåller 

främst den komplexitet det finns i att mäta sådana faktorer då det är väldigt individuellt hur 

människor uppfattar olika situationer (Johansson, 2012). Att sociala relationer på 

arbetsplatsen är viktigt för välmåendet och därmed för hälsan är därmed tydligt uttryckt, men 

hur detta sedan yttrar sig verkar vara svårare att bedöma. Sociala relationer i detta fall kan 

antas handla om en trevlig stämning utan några stora konflikter eller mobbing, i och med att 

stress uttrycks i samband med dessa faktorer.  
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Social fostransdiskurs lärobok 2  

”De olika sociala relationer vi har spelar en stor roll för hur vi uppfattar oss själva och hur vi 

mår. Den psykosociala miljön innebär relationer mellan olika grupper och människor och 

utgör en betydande del av vår arbets- och studiemiljö.” (Paulsson & Svalner, 2014, s. 157). 

Detta citat visar att goda relationer normaliseras som en förutsättning för en god hälsa i och 

med att de påverkar självbilden samt vardagslivet. Läroboken beskriver även sociala 

relationer på Internet som en del av den psykosociala miljön tillsammans med konflikter och 

mobbing. Konflikter är naturligt i en relation och behöver inte vara negativt om båda parter är 

intresserade av att lösa problemen men mobbing handlar däremot om konflikter i obalans där 

en eller några personer utsätter en annan person för kränkande handlingar (Paulsson & 

Svalner, 2014).  Detta bekräftar den normalisering av goda relationer som ovan gjorts vilket 

betyder att ett sunt socialt nätverk utgör en betydande del för hälsan.  

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

identitet”. (Paulsson & Svalner, 2014, s. 271). Här tas även den sociala identiteten upp som en 

del av välmåendet i och med att en del av självbilden skapas av denna. Om den sociala 

identiteten inte överensstämmer med personens egen bild av sig själv kommer denna 

antagligen inte att må särskilt bra i sin egen identitet. Samtidigt kan den sociala identiteten 

göra att välmåendet ökar om identiteten stämmer överens med den egna självbilden då detta 

stärker självförtroendet och ger en gemenskap med gruppen. Omgivningen och de grupper vi 

tillhör legitimeras därigenom som betydelsefullt för vår hälsa vilket i sin tur betyder att det är 

viktigt att ingå i ”rätt” umgänge. 

Motorikdiskurs lärobok 1 

Hälsa i motorikdiskursen består av en liten del i lärobok 1 vilket den även gör i Quennerstedts 

framställning (2006). Här ingår koordinationsträning och dess effekter samt hur och när denna 

träning bör utföras. Kroppsmedvetenhet och motorik är centrala begrepp (Johansson, 2012). 

Hälsa främjas i detta fall av en kontroll över den egna kroppen, och förmågan att kunna 

utnyttja hela dess potential.  

Motorikdiskurs lärobok 2  

Likaså i lärobok 2 berör motorikdiskursen en mindre del av hälsa och handlar även här 

framförallt om en ökad kroppsmedvetenhet. Läroboken tar upp koordinationsträning kopplat 

till denna kroppsmedvetenhet och att det i sin tur leder till att det är lättare att identifiera 

skadliga övningar. Även ett utnyttjande av den fysiska kapaciteten ingår (Paulsson & Svalner, 
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2014). Att ha koll på kroppens alla delar innebär att det blir enklare att utnyttja kroppens 

förmågor vilket texten menar bidra till ett ökat fysiskt välmående. Men den största 

hälsovinsten är dock den ökade kroppsmedvetenheten vilket möjliggör en förmåga att hålla 

sig skadefri.  

Kroppsupplevelsediskurs lärobok 1  

Kroppsupplevelsediskursen är liten och förstås enbart ihop med musik och dess påverkan på 

vårt sinne. ”Musiken förmedlar rörelseglädje, vilket kan göra träningen ännu roligare. […] 

Men den kan också ha en lugnande inverkan, till exempel vid nedvarvning, stretching och 

avslappning.” (Johansson, 2012, s. 120) Musik förknippas därmed med rörelseglädje, vilket i 

sin tur anses bidra till ett ökat välmående i och med att känslan av träningen blir mer positiv. 

Musiken kan därmed sägas vara ett medel till att uppnå hälsa, genom att den förmedlar olika 

former av känslor. Läroboken tar för givet att alla upplever musik positivt, vilket medför att 

det blir onormalt att inte känna så. 

Kroppsupplevelsediskurs lärobok 2  

Hälsa kan även i lärobok 2 kopplas till en kroppsupplevelsediskurs i samband med 

rörelseglädje men även utifrån upplevelse. Rörelseglädje kopplas till musik genom citatet 

”Musiken har flera effekter på oss och den kan bland annat förmedla rörelseglädje […]”. 

(Paulsson & Svalner, 2014, s. 181). Här förmedlas den glädje som musiken kan skapa när vi 

rör oss vilket kan bidra till ett ökat välbefinnande, både för upplevelsen och för viljan att 

utföra aktiviteten. Denna lärobok uttrycker det dock inte för givet att alla känner samma 

glädje i och med att ord som ”kan” används. Utöver detta handlar diskursen om den 

upplevelse som friluftsaktiviteter kan medföra vilka i synnerhet förklaras utifrån paddling och 

längdåkning, vilka framställs som fantastiska (Paulsson & Svalner, 2014). En ”fantastisk” 

upplevelse påbjuds därmed som ett medel till hälsa, vilket i texten kopplas till friluftsliv och 

mer specifikt till dessa två aktiviteter. Aktiviteterna normaliseras därmed som en underbar 

upplevelse vilket betyder att det blir onormalt att inte dela den känslan. 

Moraliseringsdiskurs lärobok 1  

Ytterligare en diskurs som endast utgör en liten del i lärobokens framställning av hälsa är 

moraliseringsdiskursen. I detta sammanhang berörs inte alls de delar som Quennerstedt 

(2006) beskrivit inom denna diskurs utan här består den snarare om en indirekt hälsa, där ett 

ansvar för miljön blir viktig på grund av dess betydelse för vår hälsa. Inom diskursen 

uppmanas det till gemensamma förändringar, där vår livsstil bedöms som det största hotet. En 
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motivation till att ta cykeln istället för bilen motiveras utöver tanken på miljön med den extra 

motion personen får (Johansson, 2012). Hälsa beskrivs därmed ur två perspektiv, dels utifrån 

den inverkan som miljön har på vår hälsa och dels utifrån den inverkan en förändring av den 

livsstil som påverkar miljön negativt kan ha även på individen själv, det vill säga att denna 

blir mer fysiskt aktiv och därmed får en förbättrad hälsa.  

Moraliseringsdiskurs lärobok 2  

Moraliseringsdiskursen utgörs även i denna lärobok av en indirekt koppling till hälsa genom 

miljön och det ansvar människor har för att vi ska kunna utnyttja den. Här ingår i synnerhet 

kunskap om vilka regler som gäller och hur vi bör agera (Paulsson & Svalner, 2014). Att ta 

ansvar för miljön kopplas således till hälsa genom att dessa handlingar i ett större perspektiv 

främjar den egna hälsan då naturen tas för givet som en del av denna.  

Kroppsidealsdiskurs lärobok 1 

Diskursen berör framförallt ideal om kroppen och olika beteenden som kan uppkomma på 

grund av detta. ”Det är bara varannan tonåring som är nöjd med sin kropp. I dag vill många 

flickor vara smala, och många pojkar vill ha stora muskler.” (Johansson, 2012, s. 44). Ett 

missnöje med sin kropp kan kopplas till ohälsa eftersom det påverkar det psykiska välmåendet 

negativt och kan leda till en dålig självkänsla. 

Läroboken uttrycker även risker kopplade till bantning, där olika former av ätstörningar ingår. 

Bantning kopplas antingen till individens egen vilja att passa in i någon form av ideal eller att 

någon annan har uppmanat personen till det, som exempelvis en tränare. Boken beskriver 

vidare både negativa psykiska samt fysiska följder av ätstörningar. Ytterligare en risk som tas 

upp utifrån kroppsideal och dess påverkan på hälsan är doping, framförallt anabola steroider. 

”De allra flesta som använder anabola steroider gör det inte för att nå bättre tävlingsresultat 

utan för att få en attraktivare kropp” (Johansson, 2012, s. 50). Hälsa möjliggörs därmed 

genom en fysisk och psykisk balans i välmåendet, där ett missnöje med kroppen kan leda till 

ohälsosamma beteenden, som i sin tur kan betyda både psykiska besvär som ångest och 

tvångstankar liksom fysiska kroppsliga besvär.  

Kroppsidealsdiskurs lärobok 2  

Även i lärobok 2 utgörs diskursen av kroppsideal och de effekter som sådana kan medföra. 

Liksom i den föregående läroboken tas även här anabola steroider upp som ett exempel på 

dopingpreparat som ökat bland motionärer. Detta tas främst i syfte att få en snyggare kropp 

och viljan att synas och få bekräftelse vilket i sin tur kan kopplas till en vilja att passa in i 
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någon form av ideal. Paulsson och Svalner (2014) beskriver problematiken med ideal genom 

detta citat:  

Vare sig vi vill det eller ej påverkas vi alla av de ideal och värderingar kring kroppen som 

förmedlas genom olika kanaler. De kroppstyper som lyfts fram kan ibland skapa en orimlig 

idealbild utifrån de egna förutsättningarna och leda till att man känner sig otillfredsställd med sitt 

utseende. Undersökningar visar att endast hälften av unga i åldern 16-29 år är nöjda med sin 

kropp. På senare tid har man även uppmärksammat att det blir allt vanligare att unga flickor, bland 

annat på grund av medias bild, har en förvriden syn på kvinnlighet och kroppar. Som en följd av 

det kan ibland ätbeteendet påverkas. (s. 274) 

De kroppsideal som lyfts fram i samhället, genom bland annat olika former av medier, kan 

därmed leda till ohälsa genom att påverka självkänslan negativt samt ytterligare ohälsosamma 

följder som förändringar i ätbeteende. Detta kan då handla om bantning och olika former av 

ätstörningar. Boken beskriver även att idealen i största grad berör flickor vilket betyder att det 

även finns en genusaspekt inom denna typ av hälsorisk. Läroboken tar vidare upp ytterligare 

faktorer utifrån genus som ingår i denna potentiella diskurs vilka handlar om idrotten och dess 

föreställningsvärld utifrån kvinnligt och manligt, där kvinnliga idrottare ofta definieras som 

annorlunda om de uppvisat tendenser att vilja utföra idrotter som uppfattas som manliga 

(Paulsson & Svalner, 2014). Även detta handlar om att inte passa in i samhällets ideal och 

värderingar vilket missgynnar bilden av sig själv och därmed bidrar till ett sämre välmående.  

Tillfredsställelsediskurs lärobok 1 

Den potentiella tillfredsdiskursen kan inom denna frågeställning räknas som en diskurs då den 

går att identifiera i båda läroböckerna. Diskursen berör i synnerhet träningens påverkan på det 

psykiska välmåendet, vilket kan kopplas till en tillfredsställelse med sig själv och med livet i 

allmänhet. Exempel på effekter som boken tar upp är ”Du har roligt och blir gladare.” ”Du 

blir vän med din kropp.” samt ”Du får bättre självförtroende.” (Johansson, 2012, s. 12). Dessa 

citat visar att hälsa handlar om mer än bara fysiska vinster, och att känslor som glädje och 

nöjdhet med sig själv och den egna kroppen är viktiga. Självkänsla och självförtroende tas 

även upp i samband med att man är trygg i sig själv, accepterar sig själv för den man är samt 

tror på att man klarar av olika former av situationer. (Johansson, 2012) Här blir det ännu 

tydligare att hälsa inom denna diskurs legitimeras genom handlingar som bidrar till att känna 

sig tillfreds med sig själv och skapa en tillit till sin egen förmåga. Ytterligare en del av denna 

diskurs handlar om den psykosociala arbetsmiljön och den tillfredsställelse som arbetet och 

arbetsmiljön ger. Enligt boken handlar det om ansvar, arbetstider samt enformighet och 
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variation. Att känna sig nöjd med dessa faktorer gynnar den allmänna tillfredsställelsen vilket 

i sin tur främjar en känsla av välmående och nöjdhet med tillvaron.  

Tillfredsdiskurs lärobok 2  

Även i lärobok 2 går det som sagt att identifiera en tillfredsdiskurs, där denna framförallt tar 

upp den fysiska träningens effekter på det psykiska välmåendet. Här beskrivs ett jämnare 

humör, en positivare kroppsuppfattning samt ett bättre självförtroende som centrala delar. 

Vårt allmänna välbefinnande beskrivs helt enkelt bli bättre om vi rör oss på grund av att 

livskvaliteten ökar om vi har en stark kropp som orkar mycket (Paulsson & Svalner, 2014). 

Den fysiska aktiviteten legitimeras därmed även som en källa till psykisk hälsa, där en känsla 

av tillfreds utgör en stor del. Här utesluts dock andra aspekter av tillfredsställelse, som inte 

utgår från den fysiska aktiviteten.  

6.2.2 Sammanfattande jämförelse  
 

Då det talas om hälsa i en vidare mening utgör fysiologi- samt riskdiskursen i båda 

läroböckerna stora delar. Teoretiska kunskaper om kropp och träning anses ha stor betydelse 

för främjandet av hälsan inom båda fysiologidiskurserna. En skillnad är dock att lärobok 1 

normaliserar träning utifrån ett förbränningsperspektiv medan lärobok 2 inte lägger några 

värderingar i olika former av rörelse. Även inom riskdiskursen normaliserar lärobok 1 en 

vältränad kropp tillsammans med en stabil vikt samtidigt som BMI normaliseras som ett mått 

på hälsa. Båda böckerna legitimerar fysisk ergonomi med biomekanik i fokus samt 

normaliserar goda relationer, inom den sociala fostransdiskursen, som betydelsefulla för 

hälsan.  

Läroböckerna innehåller bådadera en kroppidealsdiskurs som utgör en relativt stor del i 

framställningen av hälsa. En skillnad inom diskursen är att lärobok 2 normaliserar värderingar 

som finns om genus i samhället som en del av det psykiska välmåendet medan lärobok 1 

lägger större vikt vid att beteenden som bantning möjliggörs av kroppsideal. Även en 

tillfredsdiskurs finns med i båda böckerna, med skillnaden att lärobok 2 endast normaliserar 

tillfredsställelse utifrån fysisk aktivitet medan lärobok 1 även normaliserar självkänsla 

generellt samt en allmän nöjdhet med arbetssituationen som gynnande för hälsan. På det stora 

hela främjas dock hälsa inom båda läroböckerna utifrån samma diskurser med undantag från 

att lärobok 2 även innehåller en hygiendiskurs. Utöver detta följer diskurserna samma 
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mönster, med vissa skillnader som redan har påpekats.  

 

7. Diskussion  
 

I detta avsnitt bearbetas och diskuteras undersökningens resultat, dels utifrån resultatet i sig 

och dels utifrån dess konsekvenser samt relation till relevant tidigare forskning och hälsoteori. 

Vidare kommer undersökningens metod att diskuteras och problematiseras vilket betyder att 

studiens styrkor och svagheter berörs. Ytterligare en aspekt som kommer att tas upp är på 

vilket sätt detta resultat kan utnyttjas ur ett samhälleligt- samt idrottsvetenskapligt perspektiv, 

det vill säga vilken kunskap studien kan förväntas medföra till idrottsämnet och samhället i 

stort. Till sist kommer diskussionen, tillika hela undersökningen, att avslutas och knytas ihop 

med en slutsats.  

7.1 Resultatdiskussion 
 

Syftet med denna undersökning har varit att söka en förståelse för hur hälsa framställs och tar 

sig till uttryck i läroböcker för gymnasieskolan inom skolämnet idrott och hälsa. Detta har 

gjorts genom att identifiera ett antal hälsodiskurser, dels i samband med begreppet hälsa och 

dels då hälsa förstås i en vidare mening. Vidare har en del av syftet handlat om att försöka 

förstå detta resultat och de konsekvenser det kan medföra, både för ämnet idrott och hälsa och 

för samhället i stort. För att besvara syftet kommer den första delen av resultatdiskussionen att 

behandla resultatet i sig för att sedan följas av en diskussion om de konsekvenser det kan 

tänkas att medföra. För att bredda resonemanget ytterligare kommer sedan en tredje och sista 

del att tas upp vilken är resultatet i förhållande till tidigare forskning samt hälsoteori. Delarna 

kommer tillsammans att ge undersökningens problem en djupare betydelse.  

Hur framställs hälsa i läroböckerna? 

Undersökningen visar tydligt att hälsa är ett fenomen som främst behandlas utifrån ett större 

perspektiv, då resultatet av analysen visar att det förekommer en större bredd av diskurser i 

båda läroböckerna i framställningen av hälsa då det talas om hälsa i en vidare mening än i 

samband med begreppet. Tillsammans med ordet hälsa uppträder det i båda läroböckerna en 

stor dominans av en fysiologidiskurs vilket betyder att kroppen spelar en central roll i 

människors hälsostatus. Inom denna diskurs legitimeras framförallt rörelsens betydelse för 

fysiska hälsoeffekter vilket i sin tur sammanbinds med en bättre kost och avstånd från droger. 

Hälsa handlar därmed i synnerhet om en frisk och stark kropp. Detta kroppsliga fokus 
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fortsätter även inom riskdiskursen, som också är stor inom båda böckerna, då det sker en 

normalisering av hälsa utifrån vikt och fett. Träning och sömn beskrivs som viktiga ur just 

denna aspekt vilket betyder att en ”normal” vikt blir central för hälsan.   

Då hälsa istället förstås utifrån ett fysiskt, psykiskt och socialt välmående är de två 

diskurserna, det vill säga fysiologi- samt riskdiskursen ungefär lika stora. Hälsa inom denna 

frågeställning möjliggörs därmed framförallt utifrån termer av fysisk aktivitet samt fysisk 

aktivitet utifrån ett förebyggande syfte. Teoretiska kunskaper anses gynna hälsan i ett längre 

perspektiv, framförallt inom anatomi, fysiologi, tränings- och näringslära samt skador och 

ergonomi. Detta innebär att hälsa fortfarande först och främst betraktas ur en kroppslig 

synvinkel, där det fysiska välmåendet är i fokus.  

Båda läroböckerna normaliserar goda relationer som viktiga för hälsan, vilket kan kopplas till 

ett socialt välmående. Dock utgör denna diskurs, det vill säga den sociala fostran, i samband 

med begreppet hälsa en oerhört liten del av texten i förhållande till fysiologi- samt 

riskdiskursen, vilket antyder att denna del av hälsa inte är lika viktig eller åtminstone inte ses 

som lika central inom ämnet idrott och hälsa. Då hälsa förstås i en vidare mening är diskursen 

något större men påbjuder likväl ungefär samma handlingar, enbart utifrån ett mer utbrett 

ordalag. En skillnad är dock att mobbing och konflikter tillsammans med Internet och den 

sociala uppkopplingen nu problematiseras som en del av det sociala välmåendet.  

En diskurs, som inte har identifierats i de hälsodiskurser som Quennerstedt (2006) har 

redogjort för, är kroppsidealsdiskursen. Det finns tendenser till en sådan i båda läroböckerna 

liksom inom båda frågeställningarna. I samband med begreppet hälsa är diskursen emellertid 

liten och identifieras utifrån att kroppsliga ideal kan leda till positiva eller negativa beteenden. 

De negativa aspekterna är dock i fokus då kroppsidealen framförallt beskrivs möjliggöra en 

vilja att banta, en stress att leva alltför ”hälsosamt” samt att drabbas av ätstörningar. Inom den 

andra frågeställningen får denna diskurs emellertid ett större utrymme i båda läroböckerna. En 

komplex bild av hälsa i förhållande till framförallt kroppsideal samt även till viss del utifrån 

genus tas upp. Hälsa blir därmed något annat en endast en frisk kropp, där det psykiska 

välmåendet spelar en stor roll för att ”må bra”. Trots detta kan man även här se ett kroppsligt 

fokus i och med att det är känslan av att känna sig nöjd med denna som legitimeras.   

En potentiell diskurs som endast förekommer i den ena boken i samband med begreppet hälsa 

är tillfredsdiskursen. Även om den inte har den regelbundenhet som krävs för att få kallas 

diskurs så utgör den ändå en del av hur det talas om hälsa. Här gynnas en generell nöjdhet 
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med tillvaron, där individens egen känsla av tillfredsställelse är i centrum. Hälsa framställs 

som något annat än det som tidigare har identifierats då det inte lika tydligt kan kopplas till ett 

fysisk, psykiskt eller socialt välmående då individens egen upplevelse istället legitimeras. 

Likväl kan förmodligen det psykiska välmåendet tolkas som det centrala, i och med att om 

detta är högt så spelar möjligen en eventuell sjukdom eller brist i de sociala relationerna en 

mindre roll om individen trots det känner sig tillfreds med livet. En psykisk ohälsa däremot, 

trots ett fysiskt och socialt välmående, kan troligtvis inte lyckas generera en sådan nöjdhet. Då 

det talas om hälsa i en vidare mening finns det en antydan till tillfredsdiskursen i båda 

läroböckerna. Fysisk aktivitet legitimeras inom denna då det påverkar känslan av 

tillfredsställelse med livet. Det finns även tendenser till ett samband med arbetsvillkor och 

tillfredsställelse, det vill säga att om individen är nöjd med sina arbetsuppgifter, arbetstider 

och så vidare så bidrar det till en ökad hälsa. Hälsa blir därmed något mer än ett yttre skal, där 

känslan ses som central. 

Utöver dessa diskurser framställs hälsa även inom den andra frågeställningen till viss del 

utifrån: motorik-, moralisering- samt en kroppsupplevelsediskurs. Dessa utgör små delar, i 

likhet med Quennerstedts framställning (2006), och behandlar hälsa utifrån 

kroppsmedvetenhet, ansvar för naturen samt rörelseglädje till musik. Diskurserna kan sägas 

utgöra en indirekt hälsa som leder till att vi på sikt får hjälp med att utveckla ett fysiskt och 

psykiskt välmående. Ytterligare en diskurs som Quennerstedt (2006) har redogjort för och 

som det finns en skymt av i den ena läroboken är hygiendiskursen. Denna behandlas utifrån 

friluftsliv men kan ändå sägas genomsyra en slags självklar del av hälsa i och med att 

hygienen beskrivs som att den ”fortfarande” är viktig för välmåendet även om man är ute i 

naturen.  

Konsekvenser av resultatet i förhållande till ämnet idrott och hälsa samt samhället i 

stort  

Många människor ser det antagligen som en självklarhet att hälsa inom ämnet idrott och hälsa 

till stor del utgår från ett fysiologiskt perspektiv, där rörelse och fysisk aktivitet står i fokus. 

Dels på grund av att ”idrott” står som nummer ett i ämnets benämning liksom dels att 

inaktivitet, dålig kost och rökning anses vara en bidragande orsak till livsstilssjukdomar i 

välfärdssamhället vilket Svensson och R-M Hallberg (2010) berättar om. Detta innebär dock 

att flera andra aspekter utesluts eller endast får en biträdande roll vid sidan om den fysiska. 

Kroppen normaliseras därmed som en förmedlare av vilken hälsostatus en människa har vilket 

i sin tur kan leda till att människan blir sin kropp, istället för att ha sin kropp. Detta innebär att 
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ett patogent perspektiv på hälsa framförallt legitimeras utifrån läroböckerna, vilket 

Quennerstedt (2006) samt Medin och Alexanderson (2000) menar i synnerhet handlar om då 

en frisk kropp likställs med hälsa. I samband med detta främjas även hälsa utifrån vikt vilket 

medför en normalisering av en smal kropp. Detta menar Qvarsell (2006) även det är en teori 

utifrån ett patogent perspektiv, men snarare utifrån ett skönhetsideal än ett medicinskt. Det 

handlar framförallt om att det anses vara rimligt att träna för att förbränna fett och att reglera 

sin aptit vilket därmed normaliseras som en väg till hälsa. Det normala blir därmed en kamp 

mot övervikt vilket betyder att känslan glöms bort. Då vikten är ett tillstånd som syns från 

utsidan kan en konsekvens vara att ämnet blir uteslutande, där vissa elever från början ses 

som ”ohälsosamma” utifrån ett fysiskt yttre. Detta kan i sin tur medföra att dessa elever inte 

alls känner sig bekväma i ämnet eller att läraren och kamrater till och med behandlar dem 

annorlunda.  

Begreppet hälsa benämns till största delen endast i samband med dessa aspekter samtidigt 

som ett något större perspektiv skildras då det talas om hälsa i en vidare mening. Detta kan 

sammankopplas med Medin och Alexandersons (2000) samt Tegerns (1995) resonemang om 

att det råder en osäkerhet om vad hälsa innebär i praktiken. En konsekvens av detta är att det 

kan uppfattas som att hälsa endast främjas utifrån de fysiska aspekterna och att de övriga 

diskurserna innebär något annat, något som inte är riktigt lika viktigt. Hälsa sammankopplas 

med andra ord mer med de diskurser då ordet förekommer, vilka framförallt då är fysiolog- 

samt riskdiskursen, än med de andra i och med att det är tydligare att det talas om hälsa just 

då. Dock består böckerna fortfarande till största delen, även då det talas om hälsa i en vidare 

mening, av en kroppslig normalisering, vilket betyder att de andra delarna inte 

problematiseras särskilt mycket där heller, men de utgör åtminstone en större del än då 

begreppet hälsa används.  

I och med att hälsa till största delen legitimeras utifrån rörelse och fysisk aktivitet kan det leda 

till att de mer reflekterande delarna av hälsa glöms bort och att det centrala istället blir rörelse 

under lektionstid. De övriga delarna av hälsa behandlas möjligen snabbt under ett teoretiskt 

avsnitt där en integrering mellan teori och praktik försvinner. Detta medför att det sociala- 

samt det psykiska välmåendet framställs som teoretiska och snabbt avklarade ”tråkiga” delar, 

som varken elever, föräldrar eller lärare ser som legitimerade inom ämnet. Det salutogena 

perspektivet, som Quennerstedt (2006) menar är en helhet mellan fysiska, psykiska och 

sociala faktorer, försvinner därmed. Om exempelvis den sociala fostransdiskursen 

normaliserade större delar inom hälsa kanske lärare skulle hitta på fler och framförallt mer 
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inspirerande sätt att undervisa på inom detta ämne vilket skulle kunna leda till exempelvis 

mindre mobbing. Detta skulle då i sin tur kunna öka elevers välmående.  

De värderingsfrågor som berör ett psykiskt välmående och som identifieras inom 

kroppsidealsdiskursen har sannolikt fått ett större utrymme i läroböckerna under senare år i 

och med att detta har blivit ett mer framträdande hälsoproblem i dagens samhälle. Att 

undervisa om detta hälsoperspektiv blir därmed av betydelse, framförallt eftersom vi dagligen 

matas med både bra och dåliga värderingar, i synnerhet utifrån media, vilket betyder att det 

blir viktigt att kunna sålla ut vilken information som är relevant och inte. Detta anses då 

kunna motarbeta det skönhetsideal som Qvarsell (2005) menar sammankopplas med hälsa. 

Det är dock nödvändigt att det sker en balans mellan fysiologi-, risk- och 

kroppsidealsdiskursen för att kroppens möjliggörande av hälsa förstås i en helhet och inte ses 

som separata, mer och mindre viktiga delar, vilket det riskeras att göra då denna diskurs är 

mycket mindre än de två andra. Dessutom skulle en större tillfredsdiskurs även kunna bidra 

med en större normalisering av förmågan att lära känna samt att lita på sina egna känslor. Om 

hälsa legitimerades mer ur denna synvinkel skulle elever kanske kunna uppnå en större 

rörelseglädje eftersom kraven sänks vilket möjligen skulle kunna bidra till en lägre tröskel till 

träning. För hur man än vänder och vrider på det är det självklart fortfarande viktigt med 

rörelse för att vi ska må bra, men det är samtidigt viktigt hur dessa handlingar presenteras och 

uppfattas, det vill säga på vilket sätt som rörelsen normaliseras. Detta skulle kunna sägas 

handla om den känsla av sammanhang som Aaron Antonovsky beskrivit som det salutogena 

perspektivets kärna (Medin och Alexanderson, 2000).  

Att den fysiska hälsan fått ett så stort genomslag inom hälsa i ämnet idrott och hälsa beror 

antagligen till viss del på det resonemang som Svensson och R-M Hallberg (2010) för om att 

inaktivitet har bidragit till en ökad ohälsa i samhället vilket betyder att ämnet har 

normaliserats som en fysisk hälsofrämjare. Tillståndet är naturligtvis allvarligt och därmed 

viktigt att undervisa om. På samma gång kan dock ett överdrivet sådant fokus, och särskilt då 

det legitimeras ur en vikt- och kroppsfixerings synpunkt leda till att den psykiska ohälsan hos 

en del individer istället blir lidande då dessa kanske inte känner att de klarar av att 

upprätthålla den fysiska hälsa som beskrivs som optimal. Svensson och R-M Hallberg (2010) 

beskriver samtidigt en ökad psykisk ohälsa vilket liksom den fysiska skulle behöva tas på 

allvar.  

Ytterligare en konsekvens som detta kan få är att det legitimerar ett ”vi” och ett ”dem” där 

människor normaliseras utifrån den utvändiga hälsostatusen vilket Medin och Alexanderson 
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(2000) beskriver som att hälsa blir ett mål istället för en resurs. Hälsa normaliseras då utifrån 

en fysisk statussymbol, där en god hälsa exempelvis värderas utifrån hur fort en person 

springer eller hur många kilon denne lyfter. Här får den psykiska hälsan inget utrymme 

eftersom den inte syns utifrån. Detta kan även kopplas till de gånger ohälsa i läroböckerna 

förknippas med kostnader för samhället, som exempelvis i samband med rökning och fetma, 

vilket i sin tur normaliserar ett exkluderande av människor. Ett sådant skuldbeläggande 

perspektiv kan bli farligt i och med att det är svårt att avgöra vilka tillstånd som är okej att 

kosta samhället pengar. Är det ett brutet ben, en depression eller cancer? Även här blir hälsa 

olika former av status och den definition av hälsa som WHO beskriver, att individen 

tillsammans med samhället och gruppen ska få möjlighet att förhålla sig till livet försvinner, 

samtidigt som den skuldbeläggning som denna definition vill undvika att bidra till ökar 

(Medin och Alexanderson, 2000).  

Ett större fokus på ett socialt- samt psykiskt välmående i ämnet idrott och hälsa skulle kunna 

ge mer trygga och självständiga individer vilket i sin tur skulle kunna bidra till ett trevligare, 

mer inkluderat och därmed ett hälsosammare samhällsklimat. Att rörelse har ett stort fokus är 

i sig inget problem utan det är ur vilket perspektiv detta legitimeras som är utmaningen för 

både ämnet idrott och hälsa samt skolan i stort. 

Resultat i förhållande till tidigare forskning samt hälsoteori 

De diskurser som uppträder i samband med läroböckernas framställning av hälsa 

överensstämmer på många sätt med den forskning som tidigare har redovisats. I synnerhet 

visar forskning att hälsa tenderar att domineras av ett kroppsligt fokus samt att rörelse ses som 

ett medel, och inte utifrån dess egenvärde, för att uppnå detta (Quennerstedt, 2006, Swartling 

Widerström, 2005, Eriksson, et al., 2003). I läroböckerna blir detta tydligt i och med att 

kroppen får ett väldigt stort fokus, både utifrån hur den är uppbyggd och fungerar liksom hur 

den bör behandlas och se ut. Även om värderingar kring utseende problematiseras genom 

kroppsidealsdiskursen kan böckernas framställning av kroppen ändå bidra med en fixering vid 

utseende, då övervikt och träning i samband med detta har fått ett stort utrymme. Detta kan 

liknas vid Quennerstedts (2008) resultat där han menar att hälsa och kropp till stor del handlar 

om att ”vara vältränad” liksom att upplevelse och mening därmed hamnar i skymundan.  

Eriksson et al (2003) studie visar att många gymnasieelever mår dåligt i sina kroppar trots att 

flera av dem upplever att de har fått kunskaper om den påverkan media kan ha på detta. 

Samtidigt menar Ahlberg (2015) att även om många av eleverna upplever att de pratar om 
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dessa aspekter under lektionstid så efterlyser de en mer integrerad undervisning om hälsa. 

Detta resultat kan förstås ihop med läroböckernas framställning, där kroppen utifrån ett 

fysiologiskt perspektiv som sagt dominerar samtidigt som en psykisk ohälsa ändå 

problematiseras utifrån den påverkan som olika typer av ideal kan ge. Perspektivet utgör dock 

en väldigt liten del i förhållande till det fysiska samt att detta tas upp för sig vilket gör att det 

ses som ett sidospår av hälsa. En större helhet, där den kroppsliga fysiken istället integreras 

med de konsekvenser som en yttre påverkan kan ge, skulle kunna leda till att eleverna inte 

bara förstår att orimliga ideal kan leda till dålig självkänsla utan att de även lär sig att förhålla 

sig till detta fenomen.  

Det finns många likheter mellan den hälsoframställning som läroböckerna förmedlar och 

hälsa enligt den nationella utvärderingen. Hälsa ska enligt denna förstås ur ett fysiskt-, 

psykiskt- och socialt perspektiv (Eriksson et al., 2003) vilket även innefattar den hälsoteori 

som undersökningen utgår ifrån. Båda läroböckerna har en sådan helhet som utgångspunkt, 

åtminstone då det pratas om hälsa utan begreppets användning, vilket betyder att alla delar 

således finns med. Dock skulle jag vilja påstå att de inte utgör den helhet som Eriksson et al 

(2003) framhäver att de ska göra då vissa delar tenderar att dominera samtidigt som de inte 

integreras tillräckligt med varandra.  

Hälsa i samband med mat, motion och friluftsliv samt livsstil, livsmiljö och livskvalitet är 

några av de olika kombinationer som Eriksson et al (2003) redogör för som väsentliga att 

undervisa om enligt styrdokumenten. Läroböckerna redogör för alla sambanden, men utgår 

framförallt från de två första i anknytning till fysiolog- samt riskdiskurserna. Livsstil, 

livsmiljö och livskvalitet är begrepp som beskrivs men tenderar att fokusera på samma 

innehåll som de två föregående vilket betyder att de egentligen inte problematiseras särskilt 

mycket. Begreppen skulle kunna inbegripa en större del av det sociala- samt psykiska 

välmåendet vilket skulle medföra att dessa perspektiv skulle få en större och mer naturlig 

plats i undervisningen. Inte heller under friluftsliv diskuteras det psykiska välmåendet särskilt 

mycket i någon av böckerna då fokus ligger på skador, säkerhet och miljösynpunkt. 

Miljöfrågor är dock något som Eriksson et al (2003) menar ska utgöra en del av 

hälsoframställningen vilket de två läroböckerna alltså gör i och med dess 

moraliseringsdiskurser. Dock menar författarna även att samhällsfrågor och dess relation till 

hälsa ska tas upp (Eriksson et al., 2003). Inom denna aspekt är läroböckerna väldigt 

blygsamma. Dock skrivs det i ena läroboken att det finns ett samband mellan hälsa och ett 

sociokulturellt perspektiv men detta utgör endast en mening och kan knappast säga utgöra 
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någon problematisering av samhällsfrågor. Kanske är det meningen att ideal- och värderingar 

samt ergonomi ska ses utifrån ett samhällsperspektiv men den kopplingen är ganska vag då 

den inte beskrivs utifrån detta, samtidigt som andra delar av samhället, som exempelvis 

ekonomi, social status och utbildning skulle kunna diskuteras mer i relation till hälsa.  

I och med att hälsa i läroböckerna till största delen presenteras utifrån hälsa i en vidare 

mening än i samband med begreppet kan det vara en orsak till varför lärare, som i Karlefors 

(2002) och Thedin Jakobssons (2005) studie, lägger ett stort fokus på idrottsliga aktiviteter. 

Hälsa blir i enlighet med böckerna väldigt ospecificerat och kan betyda väldigt mycket saker 

beroende på hur läraren väljer att tolka detta. Då fysiologidiskursen dominerar läroböckerna i 

samband med begreppet hälsa leder det till att tonvikten av vad hälsa är och bör undervisas 

om läggs just där. Måhända tolkar lärare detta som att hälsa är något som uppnås genom 

fysisk aktivitet och därmed hamnar rörelsen och inte lärandet i fokus. Thedin Jakobsson 

(2005) samt Quennerstedt och Sundberg (2003) framhåller även att undervisningen om hälsa 

bedrivs i synnerhet som en teoretisk del vilket läroböckernas framställning skulle kunna bidra 

till. Hälsa beskrivs, utifrån de diskurser som presenterats, på ett sätt som enkelt skulle kunna 

läras ut i ett klassrum då det till stora delar handlar om fysiologi, anatomi, skador, droger, 

ideal, miljö och så vidare vilka alla är ämnen som skulle kunna förmedlas med hjälp av 

exempelvis en PowerPoint. En mer integrerad lärobok, där idrott och hälsa istället vävs ihop, 

förstås och problematiseras utifrån dess relation skulle kunna bidra till att den praktiska 

undervisningen inte endast förstås som hälsa genom fysisk aktivitet och att hälsa i sin tur inte 

endast diskuteras och reflekteras kring i samband med teori. Istället skulle hälsa kunna förstås 

i samband med praktiska övningar samt att de praktiska övningarna får ett fokus på lärande 

utifrån fler aspekter än den fysiska.  

Internationella studier överensstämmer till stora delar med läroböckernas hälsoperspektiv, där 

hälsa tenderar att domineras av fysisk aktivitet och ett angreppssätt som grundar sig i att 

”rädda” eleverna från ohälsa (Wright & Dean, 2007, Harris & Legget, 2015, Armour & 

Harris, 2013). Hälsa sammankopplas i synnerhet med träning och kost och även om 

styrdokumenten tar upp fler perspektiv så är det ändå dessa som får störst utrymme. Att 

läroböckerna har denna sneda fördelning beror förmodligen på att det är det arbetet inom 

rollen som ”hälsofrämjare” som ämnet har i mångas ögon, det vill säga att få elever att röra på 

sig samt att äta ”nyttig” mat, då ohälsa inom detta fält har ökat i samhället, både nationellt och 

internationellt. Detta kan i sin tur kopplas till Wright och Deans studie (2007) där de menar att 

fetma har fått en för stor koppling till ohälsa då andra delar av hälsa glöms bort samt att det 
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kan leda till att överviktiga människor ses på med förakt. I läroböckerna trycks det många 

gånger på övervikt i samband med motion, sömn och kost vilket betyder att denna del 

tenderar att utgöra en relativt stor del inom riskdiskursen. Detta kan därmed bidra till ett 

alltför stort fokus på just denna aspekt, särskilt i och med att böckerna är skrivna för en 

målgrupp i en känslig ålder.  

Utifrån WHO:s definition av hälsa ska de tre delarna, det vill säga fysiskt-, psykiskt- och 

socialt välmående förstås utifrån en helhet, det vill säga att en del inte ses som viktigare än en 

annan. Enligt läroböckernas framställning av hälsa kan dessa faktorer inte ses som lika 

mycket värda i och med att den fysiska överväger de två övriga. Detta kan dock bero på att 

hälsa enligt styrdokumenten särskilt betonar fysisk aktivitet, livsstil, natur, säkerhet och 

kroppsideal som det centrala inom hälsa. Det psykiska- och sociala välmåendet beskrivs 

därmed inte särskilt tydligt utan skulle iså fall eventuellt kunna antas beröras utifrån livsstil, 

kroppsideal och natur. Med detta i åtanke blir det därmed tydligt att styrdokumenten fokuserar 

på det fysiska välmåendet utifrån WHO:s definition och låter de andra två hamna lite i 

skymundan i och med att beskrivningarna av dem är vaga och otydliga. Läroböckernas 

framställning blir därmed inte särskilt förvånande i och med att de tagit fasta på det som 

uttryckts klart och tydligt i styrdokumenten. Dock utgör formuleringarna i ämnesplanen 

liksom i kommentarmaterialet fortfarande utrymme för en lärobok att vidga på begreppet 

hälsa och innefatta hela WHO:s definition. Detta har båda läroböckerna till viss del försökt att 

göra då de åtminstone innefattar en liten del av psykiskt och socialt välmående, men det finns 

fortfarande stora möjligheter att vidga vyerna ytterligare.  

7.2 Metoddiskussion  
 

Under denna del kommer studiens styrkor och svagheter att beröras. Den metod som ligger till 

grund för undersökningen samt aspekter gällande detta har redogjorts för i tidigare 

metodavsnitt. Bryman (2011) beskriver forskningsprocessen utifrån dess syfte och 

frågeställning, det vill säga att det från början är bäst att formulera en fråga vilken senare 

kommer att avgöra vilken metod som bäst lämpar sig för att besvara denna. Han menar även 

att frågan ofta avgörs av vad forskaren är intresserad av, vilket han ser som positivt. Mitt 

problemområde har styrts av att jag är intresserad av fenomenet hälsa och den komplexitet 

begreppet innebär samtidigt som jag som blivande idrottslärare är engagerad i hur detta pratas 

om och undervisas om i skolan då jag upplevt ett allt sämre välmående hos unga individer. I 

och med dessa funderingar hade jag kunnat närma mig området hälsa på flera olika sätt. Dels 
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genom intervjuer eller enkäter, som Bryman (2011) beskriver som vanliga insamlingsmetoder 

att använda sig av inom kvalitativ forskning, och dels genom olika typer av texter. Då jag 

dock upptäckte att det har gjorts väldigt få studier om läroböcker samtidigt som det har gjorts 

en hel del utifrån lärares och elevers uppfattningar så ansåg jag att det var mer intressant att 

rikta in mig på hur hälsa framställs i böckerna. Detta betyder att valet av textanalys både har 

följts av min forskningsfråga, mitt intresse samt en kunskapslucka som jag har funnit och 

velat fylla.  

Undersökningen har hela tiden följt en fast procedur, som tillika har redovisats under metod, 

vilket har bidragit till en noggrann och systematisk analys. För att göra detta har en del 

upprepningar blivit nödvändiga vilket betyder att texten kan kännas relativt lång. Jag ser dock 

inte detta som ett problem utan snarare som en tillgång i och med att det därmed är enkelt för 

läsaren att bedöma och förstå de resultat som framkommit vilket i sin tur betyder att studiens 

tillförlitlighet ökar. Utöver detta kan tillförlitligheten sägas vara hög då resultatet är väl 

förankrat i det empiriska materialet, de argument som förs är rimliga och kan stå upp för sig 

själva samt att det råder konsensus mellan data, resultat och de övriga delarna. Dessa aspekter 

är enligt Thornberg och Fejes (2009) viktiga att fundera kring i samband med en 

undersöknings tillförlitlighet. Min avsikt har varit att under hela processen följa en röd tråd 

vilket jag anser att jag har lyckats med. Detta i synnerhet då jag har försökt att göra det så 

tydligt som möjligt att följa med in i de olika avsnitten samt att skapa en tydlig ram för 

undersökningen som helhet.  

Ett säkerställande av tillförlitligheten har även arbetats med utifrån ett förebyggande syfte där 

exempelvis val av material, metod och teori har ingått. Jag skulle exempelvis ha kunnat välja 

en kvantitativ ingång vid analysen av texterna med utgångspunkt i termer av ”hur många 

gånger” men det hade inneburit att de ”sanningar” som språket berättar hade försvunnit. Jag 

har varit mer intresserad av att gå in på djupet i texterna, vilket hade blivit svårt att uppnå med 

en kvantitativ metod. Diskursanalys anser jag har varit ett rimligt val i och med att språkets 

utformning är en väsentlig del av en lärobokstext vilket medför att denna metod kan berätta 

mer med hänsyn till detta perspektiv än övriga kvalitativa textanalyser. Den hälsoteori samt 

hälsodiskurser som ligger till grund för undersökningen har även varit viktiga för hela 

undersökningsprocessen. De har hjälpt mig att förstå samt att kunna förhålla mig till 

begreppet hälsa liksom för att identifiera diskurser. Teorin kan dock anses vara ett relativt 

trubbigt verktyg, det vill säga att det inte är särskilt snävt utan innehåller en relativt bred syn 

på vad som är hälsa, vilket alltid utgör en svaghet. Svagheten består i att det har varit svårt att 
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veta vad som innesluts som hälsa liksom vad som utesluts. Detta betyder dock inte att 

resultatet är otillförlitligt då en annan, mer snäv, definition troligtvis inte skulle förändra 

resultatet i någon större utsträckning. Nackdelen är snarare att det har bidragit med en ganska 

lång och svår process för min egen del att försöka förstå och tolka böckerna utifrån denna.   

Utifrån den tid som har stått till mitt förfogande har två stycken läroböcker varit ett tillräckligt 

omfattande material då en djupare analys av fenomenet har varit av intresse. Att tolka 

läroböckerna har tagit längre tid än beräknat då böckerna innefattat relativt stora delar om 

hälsa. Utifrån denna beaktning är det svårt att tala om någon större generaliserbarhet, då 

urvalet som sagt endast bestått av två stycken läroböcker. Att generalisera har dock inte varit 

min avsikt, i och med att jag istället fokuserat på att försöka förstå och tolka texterna på 

djupet. Däremot menar Thornberg och Fejes (2009) att en analytisk generalisering inom 

sådana här typer av studier, det vill säga att göra en bedömning i vilken mån resultatet kan ge 

vägledning i en annan situation, istället kan göras. Då denna studie på många sätt 

överensstämmer med resultat från andra studier samt att resultatet visar att läroböckerna i stort 

sett bygger på samma diskurser anser jag att detta kan överföras i fler situationer än just 

denna. Med det menar jag att oavsett om jag hade haft en, fem eller tio läroböcker hade 

resultatet antagligen varit ungefär detsamma. Men som sagt, att göra en större generalisering 

än så har inte varit min avsikt.   

Slutligen bör nämnas att tidsbegränsningen har gjort det omöjligt för mig att gå så djupt in i 

texterna som jag egentligen skulle ha velat. Detta medför självklart att någon liten del kan ha 

missats eller missuppfattats i mina tolkningar. I synnerhet berör detta vad hälsa är och inte är 

utifrån den hälsoteori som jag har använt då denna, som tidigare har nämnts, har varit bred 

och svår att hantera. Jag hoppas och tror dock att den noggrannhet som jag genomgående har 

försökt att upprätthålla uppväger denna eventuella brist och att det därmed syns att helheten 

har hanterats som viktig.  

7.3 Studiens kunskapsbidrag 
 

Denna studie har bidragit med en fördjupad förståelse för hur det talas om hälsa samt inom 

vilka sammanhang hälsa förekommer i läroböcker för idrott och hälsa på gymnasiet. Även om 

resultatet främst berör böckerna kan det samtidigt säga något om hur hälsa, på den normativa 

nivån, framställs. Denna kunskap är viktig för att den framtida undervisningen om hälsa ska 

bli mer användbar och värdefull för eleverna och för samhället i stort. Om vi vill att ämnet ska 

ha den roll som hälsofrämjare som många anser att det har idag så behöver en förändring att 
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ske, vilket denna studie kan hjälpa till att öppna upp ögonen för. Resultatet kan därmed bidra 

med en förståelse för hur viktigt språket är och vilka ”sanningar” som normaliseras om hälsa 

utan att vi egentligen tänker på det. Till följden av att det förmedlas budskap som kanske inte 

alltid uppfattas på ”rätt” sätt eller åtminstone behöver kompletteras och förstås utifrån fler 

synvinklar.  

För att göra denna insikt rättvisa behöver resultatet dock kompletteras med vidare 

undersökningar där ett fokus bör ligga på hur det talas om hälsa i undervisningen. Med detta 

menar jag emellertid inte utifrån ett lärar- eller elevperspektiv där beskrivningar av 

upplevelser och erfarenheter om denna aspekt i undervisningen förs fram, då ett stort antal 

sådana studier redan har gjorts. Istället avser jag undersökningar där undervisningen är i 

fokus, det vill säga där en förståelse för hur det talas om hälsa utifrån lärandet är central. Med 

sådana studier skulle språkets roll även i praktiken kunna undersökas liksom en förståelse för 

hur en fortsatt framtida undervisning om hälsa skulle kunna bedrivas. Ytterligare intressanta 

studier skulle kunna utgöras av att verkställa en mer integrerad bild av hälsa i undervisningen 

och se vilka resultat detta skulle medföra.  

En både för- nackdel med denna studie är att läroböckerna tillhör ett ämne där jag faktiskt inte 

vet hur många det är som i praktiken använder sig av dem. Nackdelen är naturligtvis att 

resultatet får en mindre betydelse ju färre det är som nyttjar dem. Samtidigt vet jag att 

böckerna publiceras och säljs vilket betyder att de åtminstone brukas till en viss del även om 

de kanske inte säljs i samma utsträckning som läroböcker inom andra ämnen. Denna aspekt 

kan även vändas till en fördel i och med att sådan här studie kan göra att läroböckerna i 

slutändan förändras och förhoppningsvis förbättras vilket i sin tur kan bidra till att fler kanske 

vill ta hjälp av dem. Att använda sig av olika former av undervisningsmedel anser jag bara är 

en fördel om det ger läraren inspiration. Samtidigt behövs det fler studier inom området då det 

är relativt outforskat inom ämnet idrott och hälsa. Läroböckerna skrivs ju trots allt vilket 

betyder att de kan användas för den som vill. Att lämna fältet helt outforskat bidrar därmed till 

att vissa läroböcker, tillika ämnen, blir mer viktiga än andra. 

Resultatet kan även sägas stärka en hel del av den tidigare forskningen då många likheter 

finns, dock utifrån olika perspektiv i och med att undersökningarna utgår från olika 

synvinklar. Det finns även en del skillnader vilka likaså är intressanta att beakta då till 

exempel läroböcker och lärare utgår från samma styrdokument, som i sin tur borde ge ett lika 

resultat. Detta markerar ännu en viktig lärdom att ha med i beaktning: att tolkningar hela tiden 

avgör styrdokumentens framställning.  
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7.4 Slutsats 
 

Att det görs skillnad på hur hälsa framställs i samband med begreppet hälsa och då hälsa 

förstås ur sammanhanget fysiskt, psykiskt och socialt välmående är konstaterat. De diskurser 

som kan identifieras tillsammans med ordet är färre och framförallt överlägset dominerat av 

en fysiologidiskurs där rörelse och fysisk aktivitet främjas. Kroppen normaliseras dock inom 

båda perspektiven som en symbol för hälsan då den tenderar att framhävas både utifrån 

fysiologi- samt riskdiskusen vilka är de största diskurserna även då hälsa förstås i en vidare 

mening. En potentiell diskurs har även framkommit som relativt stor då det talas om hälsa 

utan att begreppet används vilken är kroppsidealsdiskursen. Inom denna är främjas framförallt 

psykiska aspekter av välmående men då dessa i synnerhet berör tankar om kroppen 

normaliseras fortfarande denna fast nu istället utifrån de egna känslorna kring kroppen. De 

olika delarna skulle behövas integreras till en större helhet för att eleverna skulle öka sin 

förståelse för den betydelse kroppen har för hälsan samtidigt som andra delar av hälsa skulle 

behöva utökas för att inte leda till ett allt för stort fokus på just detta objekt. 

Då hälsa förstås i en vidare mening kan fler diskurser som sagt identifieras i läroböckerna. 

Dessa är dock små vilket kan bidra till att de självklart får en mindre plats i undervisningen 

samt i den betydelse de tilldelas. Ett större främjande av det sociala- samt psykiska 

välmåendet skulle kunna leda till en mer helhetlig syn på hälsa, vilket i sin tur skulle betyda 

ett mer salutogent- snarare än ett patogent perspektiv som det annars riskerar att fastna vid.  
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