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Sammanfattning 

Idrott och hälsa är ett ämne som ska utbilda elever utifrån ämnesplanerna kriterier och 

riktlinjer. Kroppen utgör en viktig del av ämnets innehåll och är något som ska fostras inom 

undervisningen. Men vad är det egentligen för typ av kropp som fostrats inom den svenska 

skolan? För det som framkommer är att det finns normer för hur en kropp ska vara vilket även 

har påverkat skolämnet idrott och hälsa. Även genus är ett perspektiv som har påverkat 

kroppen då det finns skillnader mellan vad som förväntats av flickor och pojkars kroppar.  

Syftet med detta självständiga arbete är att utifrån ett diskursperspektiv analysera idrott och 

hälsas ämnesplaner för Lgy 70, Lpf 94 och Gy 11. Detta för att ta reda på vilken typ av kropp 

som framkommit inom ämnesplanerna. Det historiska perspektivet kommer att belysas med 

hjälp av det förändringsperspektiv som framkommer inom diskurserna. För att ta reda på detta 

har jag använt mig av en diskursanalys med utgångspunkt på Michel Foucaults perspektiv på 

makt. Det är även Foucaults perspektiv på diskurs och makt som utgör grund för det 

teoretiska ramverket som finns för studien. Inom resultatdelen har jag lyckats att identifiera 

tre diskurser som handlar om kroppen. Dessa tre kallas för Diskurs-en kropp utifrån kön i 

ämnet idrott och hälsa, Diskurs- en kropp för rörelse samt Diskurs-en kropp med ansvar.  

Det resultat jag fått fram är att ämnet idrott och hälsa tidigare gjort skillnad på pojkar och 

flickors kroppar, till att nu inom Gy 11 ha i uppdrag att motverka stereotypa könsmönster. En 

annan förändring är att undervisningen inte enbart ska utgå från en fysiskt aktiv kropp. Utan 

elevers kroppar ska ställas i relation till ämnesplanernas perspektiv på hälsa.  

 

Nyckelord: Michel Foucault, makt, normer, kropp  
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1. Introduktion 

1.1 Inledning 

Vad är egentligen en kropp? I Nationalencyklopedin definieras kroppen som ”människans 

yttre, fysiska varelse i motsatt till hennes inre, andliga”.
1
 Håkan Larsson och Birgitta Fagrell 

menar att denna liknelse är förenklande och problematisk och menar att människor, som 

upplever eller utför något, inte gestaltar något som kroppen på egen hand gör. Människa och 

kropp blir då en ”helhet” där skillnaden mellan kropp och själ uteblir.
2
 Katarina Swartling 

Widerström menar i sin avhandling Att ha eller vara en kropp att det inom naturvetenskapen 

finns en tradition där kropp och själ blir åtskilda. Kunskap sätts därmed i relation till ”själen” 

medan ”kroppens” arbete istället utför färdigheter. Inom skolans värld kan ett sådant synsätt 

få konsekvensen av en uppdelning mellan teoretiska och praktiska ämnen. Bland annat inom 

ämnet idrott och hälsa där färdigheterna ofta hamnar i förgrund gentemot de teoretiska 

kunskaperna. Genom att beskriva kroppen som psyko-fysisk enhet, där kropp och själ inte ses 

som separata från varandra, blir kroppen något som kan innehålla kunskap som inte är skild 

från olika typer av rörelse och aktiviteter.
3
  

Det går alltså att se på, definiera och uppleva kroppen på minst två sätt och ett vidare sätt att 

se på kroppen än vad som enligt Swartling Widerström inryms i det naturvetenskapliga fältet. 

Till kroppsuppfattning kopplas också ett sätt att se på relationen mellan teoretisk kunskap och 

kroppslig fysisk aktivitet. Med tanke på att kroppen kan ses som bärare av kunskap, vill jag 

därför undersöka vilka typer av kunskaper och kroppsuppfattningar som framkommer inom 

skolämnet idrott och hälsas ämnesplaner. Anledningen är att flera frågor angående kroppen 

har väckts för mig. Till skolämnets uppdrag kan frågor som handlar om fostran av kroppar/ 

kunskaper kopplas och därmed samhälleliga normer om vilken typ av kroppar som skolämnet, 

enkelt uttryckt, ska eftersträva att skapa. Hur har synen på kroppens ”jag” eller ”subjekt” 

framstått i relation till den mer ”materiella kroppen”? Dessa frågor ser jag som relevanta 

eftersom kroppen lever och verkar inom det rådande samhället. Skolan är i sin tur en plats där 

elever ska utbildas och fostras utifrån läroplanens intentioner. Idrott och hälsa är ett skolämne 

där kroppen får en central utgångspunkt där lärare inom ämnet ska upprätthålla de intentioner 

som ämnesplanen påvisar.  

                                                           
1
 Nationalencyklopedin,  Kropp. Elektroniskt publicerad: 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/kropp. Hämtad: 2015-11-22.   
2
 Larsson, Håkan & Fagrell, Birgitta (2010), Föreställningar om kroppen-kropp och kroppslighet i pedagogisk 

praktik och teori, s. 14f. 
3
 Swartling Widerström, Katarina (2005), Att ha eller vara en kropp?,s. 67. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/kropp
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Jag kommer i denna uppsats ta utgångspunkt i just de ämnesplaner som utkommit sedan 

gymnasieskolans införande för att analysera vilken typ av kropp som där framställs. Som 

hjälp med för min analys kommer jag att använda mig av ett diskursperspektiv för att 

analysera ämnesplanerna inom Lgy 70, Lpf 94 samt Gy 11. Eftersom kroppen är en central 

del av ämnet anser jag att det kan tillföra viktiga kunskaper för lärare inom idrott och hälsa.       

1.2 Teoretiskt ramverk 

Inom denna del av det att detta självständiga arbete kommer mitt teoretiska ramverk att 

beskrivas. Mitt ramverk kommer vara utgångspunkt för detta arbete och ha en central grund 

för dess utformning. I denna del kommer utgångspunkterna på diskurs och makt beskrivas där 

jag utgår från Michel Foucaults synsätt. Jag kommer även att konkretisera makt och 

diskursbegreppet till normer och subjektspositioner som finns för kroppen.  

Diskurs och dess maktrelation  

Läroplanen kan ses som ett politiskt maktmedel för styrning av kunskaper som lärare inom de 

olika ämnena ska förhålla sig till i sin undervisning. Detta sätt att förstå läroplanen är 

inspirerad av Michel Foucaults perspektiv på makt och diskurs. Enligt Bergström och Boreús 

är begreppet diskurs ett ord som kan relateras till flera tolkningar. Författarna menar att 

Foucaults perspektiv kan ses som ett system som är uppbyggt av regler. Detta system visar att 

vissa kunskaper blir legitima medan andra inte blir det. Men det finns även ett flexibelt 

förhållningssätt eftersom denna typ av system har en förmåga att vara inom förändring.
4
  

Makten är enligt Foucault något som ständigt är närvarande. Det är något som ständigt skapas 

och finns närvarande inom varje diskurs och inom varje ögonblick. Makt kan därför inte ses 

som något som en viss person är utrustad med. Makten är rörlig och kan därför växla inom de 

olika relationer som den verkar i och innehar både avsikter samt mål. För att makten dock ska 

kunna existera så behöver det finnas motstånd, alltså att det finns en motpart till den rådande 

makten. Det finns dock aldrig en enhetlig motpart till makten som exempelvis en motståndare, 

utan det är alltså flera typer av motstånd som där förkommer.
5
 Med tanke på detta synsätt 

förstår jag att läroplanerna i sig är något som innehåller makt. En makt som existerar inom en 

diskurs. Men även att makten inte är något slutet utan ständigt i förändring där kunskaper 

ställs mot varandra. Denna syn på makt och diskurs blir därför något som kan ställas i relation 

till kroppen och att det samtidigt finns regler för den. Kroppen blir således inte fri från makt 

                                                           
4
 Bergström, Göran & Boréus, Kristina (2012), Textens makt och mening, s. 355-360.  

5
 Foucault, Michel (2009), Sexualitetens historia, s. 103ff.   
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utan det är något som påverkar den. Det gör att jag tar med mig synen på kroppen som något 

som påverkas av makt. 

Denna typ av diskursiv makt innehåller inte enbart något som kan ses som destruktivt, utan 

samtidigt även något produktivt. Diskurser kan därmed skapa normer och subjektspositioner. 

Julia Rönnbäck som använder sig av Foucaults diskurs-och maktbegrepp i sin avhandling Det 

är väl typiskt tjejer och sätter dessa i relation till normer om det ”normala”. Rönnbäck 

beskriver att diskurser ser till att skapa subjekt eftersom de verkar inom det rådande 

samhället. Det går dock aldrig att bli ett subjekt om inte en diskurs existerar. Mänskliga 

subjekt inryms således inom olika system som i sin tur både är förändliga och rörliga och 

därmed innehåller makt.
6
 Förståelsen som jag får är att subjekt skapas inom en diskurs som 

påverkas av normer. De normer som finns utgår i sin tur från vad som uppfattas vara normalt 

utifrån det som makten påvisar. Eftersom det ”normala” blir en makt som existerar inom 

diskursen påverkar det även subjektet. Jag förstår det därför som att normer om det normala 

därför existerar inom diskursen.  

Enligt Chris Shilling så har dagens konsumtionssamhälle frambringat en typ av kroppsideal 

där den smala, vältränade och attraktiva kroppen blivit ett ideal och är den typ av kropp som 

syns inom film och mediavärlden. Kroppen kan därmed ses som ett instrument som 

upprätthåller normer. Dessa normer förekommer enligt Shilling som centrala beståndsdelar i 

diskursens maktinnehåll som västvärldens skolors förmedlar till befolkningen.
7
 Shilling 

beskriver att tidigare så har det akademiska formats med hjälp av sociala, ekonomiska och 

statliga intressen. Det som präglar dagens läroplaner har dock allt mer kommit att utmärkas av 

en oro som finns i samhället angående kropp och hälsa. Riskerna som Shilling ser är att 

utbildningen istället inriktar sig mot de kroppsideal och träningsformer som finns i dagens 

konsumtionssamhälle. Därmed finns det risk för att läroplanerna formas efter de ideal som 

framkommer i samhället.
8
 Jag förstår det som att kroppen inom detta avseende blir något som 

påverkas av normer där idealen är den smala, attraktiva och vältränade kroppen. Normer för 

att det faktiskt finns en viss typ av kropp som framträder inom både samhället och skolan.  

Raewyn Connell lyfter likt Shilling i sin bok Om genus fram att kroppen samtidigt påverkas 

av sociala processer. Dessa processer är enligt Connell strukturerade av genus, vilket gör att 

                                                           
6
 Rönnbäck, Julia (2015), Det är väl typiskt tjejer-om basket, kropp och femininitet, s. 74ff.  

7
 Shilling, Chris (2010), ”Exploring the society_body_school nexus: theoretical and methodology issues in the 

study of body pedagogics”. Sport, Education and Society , 15(2), s. 152ff.  
8
 Shilling (2010), s. 165.  
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de inte enbart är konsekvenser av kroppens ”naturliga” egenskaper. Utan kroppen kan ses som 

en kombination av både biologiska och sociala aspekter.
9
 Inom det som Connell kallar för 

socialt förkroppsligande är kroppen således både en agent och samtidigt ett objekt. Kroppen 

blir därmed påverkad av den historiska kontexten som den verkar inom, där kroppen blir en 

del av det rådande samhället.
10

 

För att sammafatta mitt teoretiska ramverk kan läroplanen i dagens skola ses som en typ av 

maktredskap för politisk styrning. Innehållet blir således som något som styr utbildningen i 

dagens skola. Jag har därmed använt mig av Foucaults syn på makt för att ge en definition av 

vad makten kan innebära. Detta kan kopplas samman med diskurs som kan liknas vid ett 

system av regler som i sin tur är föränderliga. Maktperspektivet och diskurser har jag således 

valt att koppla samman och konkritisera till normer som finns för kroppen. Enligt Shilling kan 

normer kopplade till kroppen förändrats och dagens utbildningssystem tycks ha svårare att 

påverka dessa då mediabilden och alltså diskurs tycks ha en större påverkan på individen. 

Men samtidigt framkommer det med hjälp av Connell att kroppen även påverkas av ett 

genusperspektiv som i sin tur påverkas av de sociala processerna runt omkring. Teorin som 

här byggts upp kommer utgöra grund för min analys av kroppen i ämnesplanen. Jag kommer 

därför använda mig av detta perspektiv på makt som ställs i relation till kroppen. En kropp 

som helt enkelt påverkas av sociala processer där normer för det ”normala” tas i beaktning. 

Vad har då den tidigare forskningen kommit fram till i frågor kopplade till kroppar i 

skolämnet idrott och hälsa och vilka eventuella förändringar har påvisats?  

1.3 Forskningsläge  

Mitt forskningsläge är uppdelat i två delar där den första kallas för Kroppens koppling till 

genus. Det visar på olika stereotypa förställningar som finns för kvinnor och mäns kroppar 

och vilka attribut som de försöker upprätthålla. Andra delen inom mitt forskningsläge kallas 

för Kroppen inom skolämnet idrott och hälsa. Under denna del läggs tonvikt på hur olika 

synsätt på kroppen skapas inom undervisningen. Där behandlas vilken typ av kropp som 

skolämnet idrott och hälsa frambringar men även vilken syn på kroppen som tidigare 

ämnesplaner haft på kroppen.  

 

 

                                                           
9
 Connell, Raewyn (2009), Om genus, s. 78f.   

10
 Connell (2009), s. 95.  
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Kroppens koppling till genus 

I sin doktorsavhandling De små konstruktörerna beskriver Birgitta Fagrell att människan 

skapar ett ”jag” tillsammans med sin omvärld. Detta medför kunskaper som resulterar i hur 

människor bör vara och agera i social samverkan med andra. Kroppen blir då som en 

grundpelare för individen i det samhälle som den verkar i. Fagrell menar dock att kroppens 

handlingar aldrig kan ses som fria om den sammankopplas med genus. Eftersom normer 

kopplade till genus är begränsade. En helt fri kropp skulle då få överskrida det gränsland som 

finns för vad som kan uppfattas som manligt eller kvinnligt utifrån ett genusperspektiv. 

Kroppen kan således aldrig vara helt fri eftersom den påverkas av den omgivning som den 

verkar inom. Det finns därmed enligt Fagrell regler för hur kroppen ska vara som gör att 

friheten därmed kan begränsas. Fagrell ger exemplet med kvinnors kroppar och menar att det 

finns situationer som begränsar den. Kroppen präglas därmed av erfarenheter i förhållande till 

den värld som den verkar i.
11

  

Julia Rönnbäck skriver i sin avhandling Det är väl typiskt tjejer angående den koppling som 

finns mellan idrott och kroppen. Hon vänder sig till Kath Woodward och beskriver att 

feministisk forskning inte varit lika framträdande inom idrott som den varit inom andra 

områden som exempelvis arbete och utbildning. En av faktorerna är att idrotten på ett så 

tydligt vis har varit förknippad med just kroppen då de skilda förmågorna om mäns och 

kvinnors kroppar blivit tydliga. Rönnbäck menar att mäns kroppar historiskt givit uttryck för 

mod och styrka i kontrast mot kvinnors kroppsliga förmåga som ger uttryck för sexualitet och 

reproduktion. Men Rönnbäck menar att det inte längre går att ignorera kroppen inom 

forskningen. Här vänder sig Rönnbäck återigen till Woodward och beskriver att det finns 

potential inom idrottsforskningen att medföra kunskaper om hur subjekt skapas och hur 

kunskaper förkroppsligas.
12

  

Rönnbäck kommer även i sin avhandling in på begreppet genus. Innebörden av detta begrepp 

beskriver hon bland annat med hjälp av Judith Butler som menar att genus är processer som 

ständigt görs om.
13

 Men det innebär även att dessa processer blir styrda eftersom vissa typer 

av beteenden, tal och ageranden lämpar sig bättre för vissa kroppar än andra. Detta för att det 

ska bli tydligt vilken typ av kropp som är den kvinnliga eller manliga. Butler använder sig av 

den heterosexuella matrisen som delar upp i två olika begärande kön. Grundtanken är att den 

                                                           
11

 Fagrell, Birgitta (2000), De små konstruktörerna, s. 72f.   
12

 Rönnbäck (2015), s. 67f.  
13

 Rönnbäck (2015), s. 69f.  
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ena könet åtrår det andra. En människa som föds i en viss kropp förväntas således både agera 

och vara på ett visst sätt, samtidigt som den även ska vilja ha sexuella relationer med det 

andra könet. Kroppen blir därför strukturerad utifrån både feminina och maskulina attribut. 

Ifall människor inte ser till att upprätthålla denna ordning, riskerar den att ses som avvikande 

från denna matris. Normen blir således den heterosexuella kroppen vilket visar sig i alla 

högsta grad inom idrottens värld.
14

  

Jenny Svender lyfter i avhandling Så gör(s) idrottande flickor att mycket av den forskning 

som gjorts på området rörande idrottande tjejer visar hur den innehåller normer och 

normaliserande processer. Dessa processer handlar om att idrotten ser till att upprätthålla idéer 

där kvinnokroppen får en feminin innebörd. Men även att samma utgångpunkt finns kring 

pojkars idrottsutövande, där den maskulina kroppen skapas inom det idrottsliga 

sammanhanget. Här står det klart att båda dessa kroppar på så vis blir begränsade inom 

idrottsutövningen. För Svender menar att idrotten istället har förstärkt vad som ses som 

manligt och kvinnligt inom dess värld. Detta eftersom den ideala atletiska manskroppen, står i 

kontrast mot den kvinnliga.  

Svender menar att idrottande kvinnor ser sina kroppar genom olika diskurser. Dessa kan utgå 

från bland annat genus samt heteronormativitet vilket i sin tur Svender beskriver innehar både 

stor tvetydlighet och konfliktbarhet. Ideal som historiskt varit kopplad till kvinnor där de fått 

digniteten som ömtåliga, svaga och smala kan inom undervisningen bli problematisk. Då 

fickor också ser sig som tuffa, starka och tycker om att tävla. Idrotten blir därmed en 

plattform som på så vis både kan utmana eller befästa bilden kring hur en stereotyp kvinna 

ska vara.
15

  

David Kirk beskriver i sin artikel Scholing bodies Through Physical Education: Insights from 

Social Epistemology and Curriculum History vilken typ av kropp som historiskt har skolats 

inom skolidrotten i Australien och Storbritannien. En skolad kropp blir inom skolans värld 

socialt reglerad och i sin tur även normaliserad, både inom fysiska aktiviter som inom 

situationer när elever behöver sitta still.
16

 Samtidigt beskriver Svender med hjälp av 

Andreasson, Fagrell, Gilenstam och Larsson att denna typ av normalisering kan utmanas. 

Detta genom att kvinnors kroppar kan ses utifrån alternativa framställningar som innefattar 

                                                           
14

 Rönnbäck (2015), s. 71f.  
15

 Svender, Jenny (2012), Så gör(s) idrottande flickor, s. 22f.   
16

 Kirk, David (2001), ”Scholing bodies Through Physical Education: Insights from Social Epistemology and 

Curriculum History”. Studies in Philosophy and Education,  s. 477. 
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exempelvis styrka och tuffhet som tidigare varit kännetecken för männens kroppar. Det visar 

på komplexiteten av att göra en stereotyp framställning av kvinnors kroppar.
17

 

Kirk visar att under efterkrigstiden började den australiensiska och brittiska skolan arbeta 

mycket med att organisera olika lagbollsspel. Dock visade det sig att det fanns flera elever 

som fick en väldigt negativ upplevelse av denna typ av spel som förekom inom utbildningen. 

Framförallt var det flickor och kvinnor som hade fått en negativ upplevelse av detta. Enligt 

Kirk kan det ha att göra med att spelen som fanns inom undervisningen upplevdes som fysiskt 

farliga där ett aggressivt deltagande främjades. Ett annat perspektiv var att den fysiska 

kroppen exponerades offentligt där det visade sig vilken typ av kropp som fungerade inom 

dessa idrotter. Kirk menar att de spel som fanns inom undervisningen hade en inriktning som 

gynnade den vältränade och aggressiva maskulina kroppen. Men även att spelen riktade sig 

mot pojkar för att de skulle få en heterosexuell bekräftelse gentemot andra. Eftersom att flera 

unga människor genom åren fått en negativ bild av idrottsunderviningen visar det på att de 

gått miste om viktiga kunskaper som har med kroppen att göra. Kirk menar att det är viktigt 

att framtidens lärare utbildas om vilka konsekvenser en viss typ av kroppsreglering kan få för 

elever som utbildas inom skolans värld. 
18

     

Kroppen inom skolämnet idrott och hälsa 

Marie Öhman behandlar i sin avhandling Kropp och makt i rörelse att skolan ingår i ett 

politiskt sammanhang som utgår från att föra över kunskaper, skapa karaktärer samt även visa 

på olika förhållningssätt för kropp och hälsa. Skolan kan enligt Öhman ses som en plattform 

för politiska ambitioner där nutidens individer skapas. Författaren undersöker i sin avhandling 

om det finns särskilda budskap inom den undervisning som eleverna erbjuds. Helt enkelt vilka 

budskap som ser till att styra eleverna och i vilka former de framkommer. Materialet som 

Öhman använder sig av är videoinspelningar för att se hur de olika styrningsprocesserna 

framkommer inom idrott och hälsas undervisning.
19

 

I sin studie kommer Öhman fram till att undervisningen inom idrott och hälsa i Sverige inte 

tvingar eleven till agera på ett visst vis. Utan den styrningsprocess som framkommer är att 

eleverna förväntas agera på ett visst vis inom undervisningen. Det vill säga att elever 

förväntas ta ett eget ansvar och på så vis styra sina egna handlingar mot det som ses som 

eftersträvansvärt. Elevernas fostras därmed utifrån hur de förväntas vara och förväntas att 

                                                           
17

 Svender (2012), s. 23.  
18

 Kirk (2001), s.484ff.  
19

 Öhman, Marie (2007) Kropp och makt i rörelse, s. 18f.  
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agera. Styrningstekniker används av lärare som exempelvis uppmuntrande kommentarer och 

lovord för utförda fysiska aktiviteter som ett sätt för att styra eleverna. Den fysiska aktiviteten 

som eleverna utför under lektionen blev positivt uppmuntrat från lärarhåll och att rörelse är en 

viktig del av undervisningen som elever bör ta ansvar för. De elever som inte deltog fullt ut 

under lektionerna blev enligt Öhman föremål för ingripande från lärarhåll. Helt enkelt att 

handlingar från eleverna som inte ansågs lämpliga blev föremål för både tillrättavisningar och 

korrigeringar. Det blev alltså den kropp som var fysisk aktiv som blev normen för hur en 

kropp skulle vara inom undervisningen. När inte elever lyckades med självstyrning av 

kroppen gav den upphov till insatser från lärarhåll när de bröt eller trotsade denna typ av norm 

som framkommer inom undervisningen.
20

  

Elevers handlingar blir därför föremålet för vilken typ av styrning de möter inom lektionerna 

för ämnet idrott och hälsa. Öhman menar dock på att styrning inte behöver vara något negativt 

där total frihet från styrning bör uppmuntras. Utan det handlar snarare om vad olika typer av 

styrning kan leda till för konsekvenser.
21

 Även om det förekommer styrning inom skolans 

värld, så utgår den från att skapa fria individer som kan göra egna val. Men inom ämnet idrott 

och hälsa blir det påtagligt att de val som eleverna gör kommer att påverkas av den omgivning 

som den verkar i. Detta eftersom omgivningen består av normer för hur människor ska vara. 

Som Öhman beskriver får elever kunskaper om hur exempelvis en hälsosam kropp ska se ut 

och verka. Här ska kroppen både vara fysiskt aktiv och elever ska vilja ta in de kunskaper som 

de får under lektionerna. För enligt Öhman står det klart att eleverna först kan ses som ”fria” 

när de agerar tillsammans med de normer som finns runt dem. Helt enkelt när de lär sig vårda 

sina kroppar och ta ansvar för sin personliga hälsa. Ifall elever handlar åt det motsatta hållet, 

vara inaktiv och inte sköta om sin kropp så ses det som avvikande och något som måste styras 

in på ”rätt” bana. Därför blir konsekvensen av den frihet man får inom exempelvis 

utbildningen, påverkad av de normer som framkommer inom den rådande kontexten.
22

  

I ett avsnitt i Öhmans avhandling behandlar hon kroppen som ett möte mellan individ och 

samhälle. Där menar författaren att kroppen blir en del av ett projekt som ska skapa ”jaget”. 

Individen medverkar därför i en sorts kroppsligt projekt där en viss typ av medborgare skapas. 

I dagens samhälle ska kroppen både kontrolleras och socialiseras för att skapa ”jaget”. Öhman 

beskriver att idrott och hälsa ämnet utgör en del av ett hälsoprojekt som finns i samhället. 
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Detta genom att det finns barn som är betydligt mindre fysiskt aktiva samtidigt som deras kost 

blir allt sämre. Detta gör att ämnet idrott och hälsa påverkas av samhällets diskurs om att 

kroppen bör tränas och hållas i ordning på. Inom idrott och hälsa blir det den fysiska kroppen 

som utgör normen, men det finns andra situationer som kroppen måste förhålla sig till. 

Exempelvis finns det situationer där normen blir den stillasittande kroppen. Man kan alltså 

skönja att mycket kring kroppen speglas in i de normer som finns kring varje rådande 

situation i samhället. För elever blir det därmed en del av att lära sig självdicplinering att 

kunna känna av när vissa typer av kroppsligt beteende passar in i det sociala sammanhanget.
23

   

Öhman och Quennerstedt beskriver i sin artikel Feel good-be good: subjekt content and 

governing processes in physical education, att skolämnet idrott och hälsa kan ses som en 

plattform för politiska ambitioner för skapandet av dagens medborgare. Ämnet ska bland 

annat hjälpa till med att fostra goda karaktärer som är villiga att delta i undervisning som de 

får under lektionerna. Öhman och Quennerstedt menar att eleverna med hjälp av sina kroppar 

blir deltagare i ett fysiskt projekt. Eleverna uppmuntras därmed att bli en viss typ av 

medborgare som är kompetenta, ansvarsfulla, produktiva och tillmötesgående. Elevernas blir 

med hjälp av sina kroppar därför föremål för en typ av social reglering.
24

   

Den grund som lärare ska utgå ifrån i sin undervisning är läroplanen. Håkan Larsson och 

Birgitta Fagrell har i sin bok Föreställningar om kroppen gjort en genomgång av hur kroppen 

framställs inom läroplanen från 1962 fram till 1994. Larsson och Fagrell menar att kroppen i 

sig inte är något som alltid uttryckligen nämns inom läroplanerna, men att den ändå finns 

närvarande. Författarnas huvudfokus riktas mot Lgr 62 där de går igenom innehållet för hela 

läroplanens utformning med fokus på kroppen.
25

 Skolämnet gymnastik berörs i en separat del 

av Lgr 62 där kroppsrörelse är ett av ord som behandlas. Inom de didaktiska råd som 

författarna menar finns inom Lgr 62 framgår en viss syn på kroppen. Där behandlas att en god 

kondition är en viktig del som ämnet gymnastik ska kunna utveckla med tanke på att det 

grundläggande för individers hälsa och arbetskapacitet. Elever ska samtidigt med hjälp av 

ämnet kunna utveckla både styrka och uthållighet, vilket i sig ska anpassas till elevernas kön. 

Men samtidigt betonas kroppens vikt för det framtida arbetet med tanke på att det finns ett 

ergonomiskt innehåll. Det finns även en kropp som lever efter de regler och den kontroll som 

mycket av innehållet i sig ska baseras mot. Larsson och Fagrell menar att kroppen inom Lgr 

                                                           
23
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24
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in physical education”. Physical Education & Sport Pedagogy, 13(4), s. 377.  
25
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62 ses som ett objekt som kan liknas vid ett instrument som individerna ska använda. Den 

kropp som ämnet gymnastik ska hjälpa till att fostra är en bildad kropp som är fysiskt stark 

och uthållig. En kropp som samtidigt både ska kontrolleras, disciplineras samt enligt 

författarna objektiveras. 
26

   

Larsson och Fagrell gör sedan en analys av de efterföljande läroplanerna Lgr 69, Lgr 80 samt 

Lpo 94. I sin analys har de använt kroppsbilderna den bildade kroppen, den onormala 

kroppen, den problematiska kroppen och den könade kroppen. Dessa bilder av kroppen från 

Lgr 69 har sedan fungerat som utgångspunkter i deras analys. Enligt författarna speglas 

kroppen på ett annat vis i de tre efterföljande läroplanerna mot vad den gör inom Lgr 62. En 

av de framställningar som görs är att den könade kroppen nu allt mer börjar röra sig mot en 

mer jämställd syn. Dock finns det inga indikationer på att jämställdhet har gjort något avtryck 

inom ämnet gymnastik. Inom ämnet finns det dock skillnader inom den bildade kroppen 

eftersom fysiska aktiviteten ska resultera i kunskaper angående kroppens funktion. Inom den 

onormala kroppen ska elever inte längre avskiljas inom undervisningen utan ska istället få 

tillgång till stöd.
27

 För Lgr 80 kommer ämnet gymnastik nu byta namn till idrott. Resultaten 

av deras studie visar det att den separata pojk och flickkroppen inte längre blev avskilda från 

varandra. Utan de båda könen ska nu kunna samverka med varandra under de lektionerna. En 

undervisning där de olika könen betonas är inte i fokus. Samtidigt står det klart att införandet 

av Lgy 80 nu allt mer kommer att betrakta kroppen från ett objekt till ett subjekt.
28

 Till Lpo 94 

kom idrottsämnet att nu börja kallas för idrott och hälsa där den subjektiva kroppen allt mer 

kom att synliggöras. Rörelser eller rytm är exempel på betoningar från ämnesplanerna där 

upplevelserna av dem gav utlopp för att främja förmågan hos eleverna. När författarna 

sammanfattar de olika kunskaperna som idrott och hälsa ämnet ska innehålla menar de på att 

den levda kroppen blir en viktig del av det ämnet. Således blir kroppens framställning enligt 

Larsson och Fagrell att det inte längre fanns någon skillnad mellan själen och kroppen, utan 

att kroppen är något som varje människa är.
29

  

Inom den tidigare forskningen som ovan har presenterats går det att utläsa att individers 

kroppar påverkas av dess kön. De sociala normer som finns skapar således en norm för hur en 

viss typ av manlig och kvinnlig kropp ska vara. Om individer inte innehar denna typ av kropp, 

ses det i sin tur som avvikande från de normer som finns. Rönnbäck ger även en konkret 
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27

 Larsson & Fargrell (2010), s. 75f.  
28

 Larsson & Fagrell (2010), s. 77ff.  
29

 Larsson & Fagrell (2010), s. 82ff.  



13 
 

beskrivning av att mäns kroppar präglats av mod och styrka medan kvinnors uttryckt 

sexualitet och reproduktion. Samtidigt är det enligt Rönnbäck den heterosexuella kroppen 

som anses vara den ”normala” kroppen inom idrottens värld. Svender är även hon inne på att 

idrotten förstärkt vad som ses som den maskulina och feminina kroppen. Men även att den 

feminina framställningen har utmanas. Samtidigt kan man utläsa av Kirks forskning att det är 

den stereotypt maskulina kroppen som har gynnats inom skolidrottens värld. Bilden som ges 

är därmed att sociala strukturer påverkar elevers kroppar.  

Samtidigt visar Öhman på en undervisning som tvingar eleverna att agera på ett visst vis inom 

undervisningen med hjälp av styrningsprocesser. Detta eftersom eleverna anses agera på ett 

visst vis. Den fysiska aktiviteten som eleverna genomför blir föremål för uppmuntran från 

lärarhåll i motsats till elever som inte agerade på ett lämpligt vis. Normerna som Öhman 

kunde utskilja var att den hälsosamma samt fysisk aktiva kroppen var den som fanns inom 

undervisningen vilket i sin tur uppmuntrades från lärarhåll. Inom det andra perspektivet som 

Öhman lyfter finns en diskurs om kroppen där den ska tränas och hållas i ordning på. Eller 

som Öhman och Quennerstedt tar upp, ett föremål för en social reglering som finns. 

Utgångpunkten för kunskaperna som finns inom idrott och hälsa framkommer inom dess 

ämnesplaner, vilket även Larsson och Fagrell visar på. Inom framställningen av de läroplaner 

som de behandlar visar det på att kroppens fysiska fostran var ett dominerande inslag för de 

läroplanerna. Med tanke på Larsson och Fagrell inriktat sig på ämnesplanerna för grundskolan 

finner jag där en kunskapslucka. En kunskapslucka som utgår från ämnesplanera för 

gymnasiet.  
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1.4 Syfte och frågeställningar 

Enligt den forskning som behandlats under föregående avsnitt går det att utskilja kroppen som 

ett subjekt som på många sätt styrs utifrån socialiserande normer. Genusstrukturer är exempel 

på normer som framkommer inom idrotten och påverkar kroppen. Inom undervisningen i 

idrott och hälsa blir den fysiska aktiva kroppen en norm för hur en kropp bör agera inom 

undervisningen. Ämnet idrott och hälsa påverkas också av normer som finns inom det 

rådande samhället där kroppen anses vara i behov av att träna och hållas ordning på.  

Syftet med detta självständiga arbete är att utifrån ett diskursperspektiv analysera idrott och 

hälsas ämnesplaner för Lgy 70, Lpf 94 och Gy 11. Mer specifik vill jag studera vilka 

subjektspositioner som kan skapas utifrån perspektiven kropp, genus och makt. Den historiska 

vinkeln på arbetet kommer att belysas med hjälp av att se förändringsperspektivet som 

framkommer inom diskurserna. Jag vill dock belysa att detta arbete inte kommer ha någon 

renodlad historisk ansats som grund. Dock blir det historiska perspektivet synligt med hjälp 

av det förändringsperspektiv som finns inom diskurserna. Anledningen är för att jag vill bidra 

med mer kunskap om hur kroppen framställs inom de ämnesplaner som utkommit för den 

svenska gymnasieskolan. De frågor jag har utgått från är: 

1. Vilken typ av kroppsdiskurs framkommer i idrott och hälsas ämnesplaner? 

2. Hur skiljer sig ämnesplanerna åt i sin beskrivning av kroppen? Det vill säga vad har 

förändrats? 

3. Vilka normer kopplade till genus framkommer i idrott och hälsas ämnesplaner och hur har 

dessa förändrats?  
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2. Metod 

Jag kommer att använda mig av en diskursanalys av ämnesplanerna för idrott och hälsa. Alan 

Bryman beskriver att diskursanalysen är en metod som kan lämpa sig bra vid analysering av 

material som består av texter. Diskursanalys som tillvägagångssätt blir därför inget som 

används för att förstå den verklighet som redan existerar.
30

  

En av de traditioner som finns inom diskusanalysen och den som jag kommer använda mig av 

till detta arbete inspireras av Michel Foucault. Marianne Winther Jørgensen och Louise 

Philips tar i sin bok Diskursanalys som teori och metod upp Foucaults version av diskurser. 

Det som enligt författarna genomsyrar Foucaults syn är hans perspektiv angående makt och 

att det är med hjälp av makten som omvärlden skapas. En makt som både i sin utformning är 

producerande med även begränsande.
31

 Jag har tidigare under mitt teoretiska ramverk visat på 

ett avgränsande perspektiv gentemot Foucaults syn på kroppen. För att finna mina diskurser 

inom ämnesplanerna för idrott och hälsa blir därmed en diskursanalys relevant för att anlysera 

mitt empiriska material.   

Winther Jørgensen och Philips menar att diskursanalysen inte kan användas utan en teoretisk 

ram för det arbete som en forskare avser att bedriva. Inom diskursanalysen går det därmed att 

se teorin och metoden som en samlänkad helhet.
32

 Med denna utgångspunkt från Winther 

Jørgensen och Philips ser jag det som att mitt teoretiska ramverk kommer utgöra grund i 

användningen av diskurser. Diskursanalysen och mitt teoretiska ramverk kommer därför att 

sammanlänkas som metod för min undersökning.   

Mikael Quennerstedt ger exempel i sin artikel Pragmatisk diskursanalys av praktiknära texter 

hur diskurser kan identifieras inom ett textmaterial. Diskurser kan enligt Quennerstedt finnas 

inom processer som skapar en mening utifrån det innehåll som analyseras. Dock finns det 

ingen på förhand given metod för hur en analys av materialet ska gå till utan själva 

analysförfarandet kan utgå från det teoretiska ramverket som har skapats för undersökningen. 

Därför blir det viktigaste vid identifiering av diskurserna att visa på vilken grund som finns 

för de diskurser som en forskare har lyckats att finna. Med andra ord ska det gå att finna vilka 

kriterier som gör att en sådan diskurs ska kunna uppvisas.
33

 Quennerstedt menar att det 

handlar om att forskaren ser till att utläsa och ta fram material från de texter som ska 
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analyseras. Ett viktigt förhållningssätt är att texterna ska kunna speglas efter både likheter, 

olikheter och motsägelser istället för enbart kontinuitetens framställning.
34

 Jag ser därför att 

diskursanalysen blir lämplig för att finna svar på både mitt syfte och mina frågeställningar. 

Detta eftersom metoden ger utrymme för en teoretisk förankring som hjälper mig att förstå 

texterna inom ämnesplanerna på ett speciellt vis. Ett vis som utgår från det teoretiska 

ramverket som jag skapat. Jag kan därför komma åt kunskaper som jag annars inte skulle få 

utrymme att finna. Därför ger metoden förutsättningar för att finna svar på både syfte och de 

frågeställningar som framkommer.  

Mitt tillvägagångsätt när jag analyserar mina ämnesplaner kommer starta vid en noggrann 

genomläsning av texterna. Dessa texter kommer sedan att analyseras utifrån mitt teoretiska 

ramverk för studien. Likt Quennerstedt påvisar handlar det inte enbart om att analysera 

likheter för texterna. Utan analysen bör även innehålla både olikheter och motsägelser för att 

finna innehåll i min analys.
35

 Med andra ord kan jag inte bara leta efter en enhetlig definition 

av kroppen när jag söker efter mitt material. Utan jag behöver förstå innehållet utifrån en 

bredare kontext. En viktig del för analysen är den regelbundenhet för diskurserna som finns 

inom materialet. Nathalie Hassmén och Peter Hessmén ger exempel i sin bok 

Idrottsvetenskapliga forskningsmetoder hur en analys av diskurser kan komma att tillämpas. 

Enligt författarna går det inte att söka efter just det ord i texten som man vill åt för att göra sin 

undersökning.
36

 Jag kan därför inte enbart koncentrera mig på ordet kropp under min analys 

utan behöver implementera flera tolkningar för vad ordet kan innebära. Ett exempel är det 

som Larsson och Fagrell beskriver förekomma inom ämnesplanen Lpo 94. Där beskriver de 

att det är ett dualistiskt synsätt på kroppen som framkommer, en kropp som beskrivs som 

någoting levande. Enligt Larsson och Fagrells exempel förekommer ord som: rörelse, 

motorik, motion och hälsa som ord som kan ledas till kroppen.
37

 Genom ett citat kommer jag 

visa prov på exempel som kan relateras mot kroppen: 

Undervisningen ska utgöras av fysiska aktiviteter utformade så att alla kan delta och utvecklas 

utifrån egna förutsättningar. Den ska bidra till att eleverna utvecklar förmåga att anpassa fysiska 

aktiviteter utifrån sina behov, syften och mål.
38
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Innehållet från texten innehåller inte ordet kropp. Men genom att analysera citatet från 

ämnesplanen avser jag att finna begrepp som kan sammankopplas med kroppen. Det är ord 

som fysisk aktivitet som jag uppfattar som en föreställning om kroppars betydelse i 

undervisningen.  

2.1 Material  

Materialet som ingår inom en viss diskurs kommer inte enbart utgå från samma innebörd, utan 

även visa prov på exempelvis olikheter som likheter. Diskursanalysen som jag kommer göra 

kommer vara inriktad på de tre ämnesplaner för ämnet idrott och hälsa som utkommit för den 

svenska gymnasieskolan. Dessa tre ämnesplaner inryms inom läroplanerna Lgy 70, Lpf 94 

samt Gy 11. Anledningen till at jag valde dessa tre ämnesplaner kan kopplas samman med 

den kunskapslucka jag funnit. Alltså att jag inte lyckats finna någon tidigare forskning som 

utgår från kroppen inom ämnesplanerna för gymnasieskolan.  

Inom Läroplan för gymnasieskolan, Lgy 70 kallas ämnet idrott och hälsa för Gymnastik och 

ingår för gymnasiets samtliga linjer.
39

 Ämnesplanen börjar med del som kallas för Mål där en 

genomgång vilka mål som ska uppnås inom ämnet. Efter den delen kommer redogörelse för 

vilka delmoment som ämnet ska innehålla. Gymnastik, simning, dans och bollspel är exempel 

på olika moment som ska ingå. Den sista delen kallad Kommentarer och anvisningar ger 

synpunkter på hur ämnet ska bedrivas, samt kommentarer för de olika delmomenten.
40

  

I 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf 94 har ämnet gjort ett namnskifte och 

kallas nu för idrott och hälsa. Ämnesplanen finns inom delarna består av delarna Syfte och 

Karaktär och styrktur samt mål.
41

   

 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola (Gy 11) är den 

senast utgivna läroplanen för den svenska gymnasieskolan. Ämnesplanen börjar med en 

introducerande del som efterföljs av syftet med ämnet. Sedan listats sju olika riktlinjer för 

innehåll som eleverna ges förutsättningar att utveckla. De olika kurserna inom ämnet 

framkommer samt centralt innehåll och kunskapskrav.
42
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2.2 Etiska överväganden  

Som forskare är det viktigt när studier utförs att etiska krav och riktlinjer tas i beaktning. I 

Forskningsetiska principer som är utgiven av Vetenskapsrådet beskriver de att medlemmar 

som deltar inom studier varken får kränkas eller bli förödmjukade. Detta är något som 

Vetenskapsrådet kallar för individsskyddskravet och blir en given del som forskare behöver ta 

i beaktning. Det finns fyra grundkrav som forskare behöver ta hänsyn till vid genomförande 

av studier. Dessa fyra kallas för informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet. 
43

  Informationskravet utgår från att deltagare som medverkar inom 

forskningsstudier ska få information om den studie de avser att delta i. En av de viktiga 

aspekterna blir att deltagaren får möjlighet att avbryta studien när som helst under studiens 

gång.
44

 Inom samtyckeskravet behöver forskaren få samtycke till att genomför studien. Ifall 

undersökningen ska behandla innehåll av känsligt innehåll där deltagaren är under 15 år 

behöver bör vårdnadshavare ge sitt godkännande för denna studie.
45

 Inom 

konfidentialitetskravet blir det viktigt att forskaren inte röjer deltagarnas personuppgifter så 

inte oberättigade individer kan komma åt dem. Människors som medverkar i studien ska 

därför inte på något vis kunna spåras eftersom innehållet många gånger kan vara känsligt.
46

 

Det fjärde och sista kravet som kallas nyttjandekravet innebär bland annat att forskaren inte 

får låna ut eller sälja personuppgifter. Forskningen får dock användas av andra forskare som 

dock visar på etiska åtagande mot både uppgiftslämnarna och människorna som deltar i 

studien.
47

  

Dessa fyra etiska aspekter blir grunden för att som forskare kunna ge trygghet för de deltagare 

som medverkar inom vetenskapliga studier. För min studie blir dock inte dessa krav tydligt 

kopplade med tanke på att jag ska göra en diskursanalys av ämnesplaner där människor inte 

utgör innehåll. Men jag vill dock påvisa hur viktigt det är att forskare tar hänsyn till dessa 

etiska aspekter.  
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3. Resultat 

Utifrån mitt teoretiska ramverk har jag valt att analysera de valda ämnesplanerna. Med dessa 

utgångspunkter har jag därför tagit mig an det material som finns att hämta ur ämnesplanerna. 

Jag har därmed lyckats utskilja tre olika diskurser. Dessa tre har jag valt att kalla för Diskurs-

en kropp utifrån kön i ämnet idrott och hälsa, Diskurs-en kropp för rörelse samt Diskurs- en 

ansvarstagande kropp. Textinnehållet för varje diskurs kommer att citeras från läroplanen där 

jag efter varje utdrag kommer göra en analys av materialet för att se hur de förknippas mot 

diskursen utifrån mina teoretiska utgångspunkter. Jag kommer att göra analysen utifrån en 

kronologisk ordning och tar därmed avstamp hos Lgy 70. Efter varje diskursavsnitt kommer 

en sammafattning att göras av det resultat som framkommit inom diskursen.  

3.1 Diskurs- en kropp utifrån kön i ämnet idrott och hälsa 

Inom denna diskurs kommer kroppen och dess utgångpunkter på kön behandlas. Riktningen 

som finns utifrån min teori blir maktrelationen där normer för kön kommer speglas. Jag ser 

därmed inte ämnesplanen som någonting neutralt i detta fall, utan något produktivt.  

Lgy 70.  

Under en av kursens huvudmoment, gymnastik framställs en åtskillnad mellan flickor och 

pojkars kroppar: 

För flickorna är fristående gymnastik med eller utan musik en i många avseenden lämplig 

rörelseform. Avsikten bör i första hand vara att hos eleverna utveckla fantasi och rörelseglädje. För 

pojkarna bör undervisningen ha samma inriktning, men den bör inte koncentreras till en speciell 

övningsform. Det finns stora möjligheter för såväl pojkarna som flickorna att få uttryck för 

initiativ och självverksamhet i samband med idrottsutövning.
48

  

Utifrån det som framkommer i ämnesplanen visar det på en åtskillnad och uppdelning mellan 

de båda könen. Texten som inryms från Lgy 70 visar på en typ av konstruktion där pojkar och 

fickors kroppar åtskiljs från varandra. Med utgångspunkt om kroppen som ett subjekt 

påverkad av normer, går det att se en viss social konstruktion mellan pojkar och flickors 

kroppar. Då huvudmomentet fristående gymnastik ses som en lämplig form för flickorna visar 

det på att aktiviteten i sin tur ska präglas och uppmuntras för specifikt flickor. För pojkarna 

nämns det å sin sida inget om att momentet behöver anpassas på samma vis som för flickorna. 

Tolkningen blir därmed att Lgy 70 påvisar att vissa övningar ska lämpas efter elevernas kön. 

Där det görs skillnad på flickornas kroppsövningar i förhållande till pojkarnas. Även fastän 

                                                           
48

 Lgy 70, s. 237.  



20 
 

upplevelserna ska vara densamma för eleverna, blir det flickornas kropp som behöver 

anpassas för att nå samma upplevelse som pojkarna. 

Inom huvudmomentet gymnastik framkommer det ytterligare en uppdelning mellan flickor 

och pojkar.  

I flickornas gymnastik bör framför allt förekomma motionsgivande fristående övningar som tar 

stora muskelgrupper i anspråk och som växlar mellan aktivitet och avspänning. Utförda till 

lämplig musik, med eller utan handredskap, har sådana förutsättningar att främja rörelse- och 

stilkänsla.
49

 

Flickornas kroppar ska möta en undervisning där övningarna ska anpassas till deras kroppar. 

Samtidigt förekommer inte något innehåll specifikt kopplat till pojkarnas kroppar relaterat till 

det separata momentet. Jag förstår därför denna del som något som ser flickor och pojkars 

kroppar som årskillda, där flickornas bör anpassas inom undervisningen för att uppnå samma 

effekt. Tydligt blir även framställningen av flickornas kropp som något som behöver rättas 

inom undervisningen, medan pojkarnas kropp inte omnämns i denna del av ämnesplanen. 

Flickornas kropp får därmed en status att behöva anpassas i motsvarighet mot pojkarnas.  

Inom momentet fri-idrott framkommer det även här en fördelning mellan de olika kropparna 

utifrån de olika könens förmåga. Enligt Lgy 70 är det meningen att:  

På en uppmärkt löpslinga på eller i närheten av skolgården bedrivs konditionsträning bl a i form av 

intervallträning. Läraren anger omfattningen som anpassas efter elevernas kön, konstitution och 

träningstillstånd.
50

 

Anpassning utifrån kön visar sig även inom denna del då undervisningen inte bara ska göras 

lämplig utifrån elevernas individuella kunnande, utan även från kön. Åtskillnaden som 

synliggörs blir därmed fokuserad mot att det ena könet behöver få en annorlunda 

undervisning, eftersom de inte är kapabla att utföra samma typ av lektionsinnehåll. Innehållet 

tar därmed utgångspunkt för de olika könens fysiska kapacitet.  

Lpf 94. 

Inom Lpf 94 går det att utskilja att ämnesplanen gör en uppdelning mellan de båda könen. 

Detta eftersom att ”undervisningen skall ta hänsyn till elevernas skilda förutsättningar och 
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beakta såväl skillnader mellan kön som mellan individer”.
51

 Jag ser det därför som att 

ämnesplanen framhåller att kropparnas kön blir en av de utgångspunkter som måste beaktas. 

Synen på kroppen blir här att undervisningen måste ta hänsyn till olikheter mellan elevers 

förutsättningar, där kroppens kön inte blir något neutralt utan något som det görs skillnad på.  

GY 11 

Inom Gy 2011 finns det inte på samma vis någon framställning där det görs en ordagrann 

skillnad mellan pojkar och flickors kroppar som det tidigare går att finna inom de äldre 

ämnesplanerna. Ett av ämnets syften visar dock på att:  

Undervisningen ska medvetandegöra och motverka stereotypa föreställningar om vad som anses 

vara manligt och kvinnligt samt belysa konsekvenserna av olika kroppsideal.
52

 

Undervisningen ska försöka göra eleverna medvetna om att det finns stereotypa 

föreställningar om vad som är manligt och kvinnligt. Utgångspunkten som framkommer blir 

därför att det finns rådande könsmönster inom samhället och att ideal som finns för kroppen 

kan medföra konsekvenser. Det som framkommer i ämnesplanen blir därför att 

undervisningen inte ska göra åtskillnad mellan könen, men att den ska se till att motverka 

stereotyper för manligt och kvinnligt.  

Sammanfattning  

Innehållet som framkommer inom diskursen visar på att det finns tydliga åtskillnader mellan 

de olika ämnesplanernas innehåll. Inom den äldsta upplagan i Lgy 70 framkommer det på ett 

tydligt vis att det är skillnad på flickor och pojkars kroppar. Där blir det framförallt flickornas 

kroppar som ses som underordnade pojkarnas. Detta eftersom det blir flickornas kroppar som 

undervisningen måste anpassa sitt innehåll för. Men även att flickornas kroppar i sig inte 

förväntas klara av lika mycket som vad pojkarna kan göra. Om innehållet som framkommer i 

Lgy 70 tydligt beskrev skillnaderna mellan pojkar och flickors kroppar var det inte lika starkt 

fokus på det inom Lpf 94. Där beskrev det dock att det finns skillnader mellan alla individer 

där könet var ett perspektiv som lyftes fram. Vad det innebär i praktiken ges det inte några 

riktlinjer för, utan ämnesplanen påvisar bara att könet kan ge olika förutsättningar för 

eleverna. Inom Gy 11 förekom det inte någon given riktlinjer för att könet skulle påverka 

undervisningen. Dock tog ämnesplanen utgångspunkt kring de stereotypa könsmönster som 
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finns i samhället, vilket undervisningen skulle se till att motverka. En väldigt tydlig skillnad 

mellan Gy 11 och framförallt Lgy 70 var förskjutningen utifrån framställningen av flickorna 

och pojkarnas kroppar. Detta visar på ett tydligt förändringsperspektiv inom diskursen om hur 

de olika ämnesplanerna framställer bilden av de båda könens kroppar.  

3.2 Diskurs- en kropp för rörelse 

En fysisk kropp i rörelse blir en central ingång för denna del. Jag kommer därför undersöka 

vilken typ av normer som framkommer inom undervisningen för idrott och hälsa utifrån en 

kropp i rörelse. Helt enkelt hur ämnesplanen speglar kroppen utifrån dess fysiska rörelse.   

Lgy 70 

Ett av målen för undervisningen som eleverna ska tillgodose sig är att ”skaffa sig rekreation, 

god kondition och allsidig träning av rörelseapparaten”.
53

 Inom ämnesplanen visar det på att 

rörelse utgör en central del av ämnets karaktär. Kroppen ska inom detta perspektiv kunna 

tillgodose sig olika former av rörelser där träningen av kroppen blir ett av målen för ämnet. 

Ytterligare en aspekt av kroppens rörelser framgår av ämnesplanen då ”det är angeläget att 

tillräcklig tid utnyttjas för allsidig och effektiv träning av konditionen och rörelseapparaten”.
54

 

Även här framhålls ämnets synsätt på kroppen där träning och konditionen utgör en central 

del av dess innehåll.  

Kroppens fysiska bildning blir därmed någonting som ska framhållas av ämnet. Detta 

framkommer även genom ämnesplanens betoning på att ”En annan väsentlig uppgift är att 

med utgångspunkt i människokroppens byggnad och funktion förklara varför man bör vara 

fysiskt aktiv och lära hur träning bör läggas upp”.
55

 

Ämnet ska alltså uppmuntra kroppen att vara fysiskt aktiv och ge kunskaper om hur den på 

bästa vis kan tränas. En fysisk och tränad kropp blir därför något som ämnesplanen ser som 

betydelsefullt för eleverna. Med hjälp av dessa utgångspunkter skapar det ett förhållningssätt 

för hur kroppen bör agera inom ämnet. En kropp som inom undervisningen uppmuntras vara 

fysiskt aktiv och tränas.    

Ett ytterligare perspektiv som framkommer inom denna diskurs är vikten av att den fysiska 

aktiviteten ska skapa intresse för elever att utföra. Det benämns som:   
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En viktig uppgift, som måste ägnas särskild uppmärksamhet, är att skapa intresse för 

kroppsövning. Särskilda problem uppstår för de elever som har svårighet eller hyser rädsla för 

vissa övningar.
56

 

För eleverna blir det alltså viktigt att de får någon form av kroppsövning som de ska intressera 

sig för.  Detta visar att kroppsövningar är något som bör förekomma inom undervisningen och 

att ett passivt förhållningssätt blir något som får en negativ innebörd. Ytterligare anvisningar 

från ämnesplanen visar på hur pass viktigt det blir att eleverna intresserar sig för 

kroppsövningar:  

”Att få ohågade och passiva elever att intressera sig för regelbundna kroppsövningar och att ge 

dem en väl avpassad träning är en av gymnastiklärarens svåraste men samtidigt viktigaste 

uppgifter”.
57

 

Även här framkommer det hur pass viktigt det är för eleverna att få ett intresse för fysisk 

aktivitet. Samtidigt framgår det att ämnesplanen tar utgångspunkt för att vissa elever inte har 

ett sådant intresse vilket ses som något som bör åtgärdas av läraren. Min tolkning blir därför 

att det uppfattas som negativt om eleverna inte har intresse för kroppsövningar.  

Lpf 94.  

Inom Lpf 94 påvisas det ett perspektiv angående kroppens rörelsers betydelse för hälsan: 

Ämnet Idrott och hälsa har ett brett hälsoperspektiv. Eleverna skall få en ökad kunskap om hur den 

egna kroppen fungerar och hur man genom goda matvanor, regelbunden fysisk aktivitet och 

friluftsliv kan förbättra sitt fysiska och psykiska välbefinnande. Genom egna upplevelser och 

erfarenheter skall eleverna utveckla en lust och vilja till fysisk aktivitet.
58

 

Inriktningen för denna del av ämnesplanen blir dess fokus på hälsa och den koppling som görs 

mellan just hälsa och fysisk aktivitet. Den fysiska aktiviteten för kroppen utgörs därför som en 

del för att vara hälsosam. En fysisk aktiv kropp får därför en positiv framställning som ska 

bidra till att elever vill fortsätta vara fysiskt aktiva. Jag tolkar det som att den utgångspunkt 

som ämnesplanen tar är att en fysiskt aktiv kropp även är en hälsosam kropp. Ämnets 

intention är även att ”Målet för kursen är att ge eleverna möjlighet att pröva skilda fysiska 

aktiviteter som anknyter till deras egna erfarenheter som intressen”.
59
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Ett intresse för den fysiska aktiviteten ses som en viktig del för att eleverna ska kunna få 

pröva på olika fysiska aktiviteter. Eleverna ska därför inom undervisningen få möta olika 

aktiviteter som både kan anknyta till intressen och erfarenheter som de har. Den fysiska 

aspektens betoning för kroppen blir därför ett konkret innehåll som elever ska få möjlighet att 

genomföra.  

En tydlig skillnad mellan Lgy 70 och Lpf 94 är förmågan att även kunna förhålla sig kritiskt 

till det material som elever möter inom undervisningen. Enligt ämnesplanen ska eleverna 

kunna ” ha förmågan att kunna kritiskt värdera olika fysiska aktivteters betydelse för hälsa 

och välbefinnande”.
60

 

Även om kroppens fysiska aktivitet ses som en viktig del för hälsan, ges ändå eleverna 

möjlighet att kunna värdera den fysiska aktiviteten. Genom detta citat framgår det att elever 

får möjlighet att kunna få ge sin åsikt kring den fysiska aktivitetet som kroppen ska möta 

inom undervisningen. Därmed ges utrymme för att bedriva kroppsrörelser som individen själv 

kan reflektera över. Enligt ämnesplanens mål ska eleven även ”kunna utforma, genomföra och 

utvärdera ett personligt anpassat program för den fysiska träningen”.
61

 

Eleven ska med andra ord på egen hand kunna upprätthålla ett träningsprogram där de ska 

göra en analys av fysiska aktiviteter. Kroppen ska därmed kunna anpassas efter ett fysiskt 

program som elever själva ska utforma. Det visar på individen ska kunna utforma ett program 

för sina kroppar där den tränas och ska vara fysiskt aktiva. Elevens kropp ska även kunna 

kombinera de olika rörelser då ska ”ha utvecklat sin förmåga att kombinera rörelser till 

musik”.
62

 Rörelseuppdraget får därmed ytterligare ett inslag eftersom kroppen ska kunna 

kombineras tillsammans med musik. Med hjälp av den framställningen visar det på att den 

fysiska aktiviteten för kroppen blir något som är väldigt centralt inom ämnesplanen. En kropp 

i rörelse blir därför något som betonas inom ämnesplanens framställning.    

Gy 11.  

Inom Gy 11 visar det på att rörelse är något som framkommer inom ämnesplanens text. ”Det 

ger tillfälle att uppleva och förstå betydelsen av rörelseaktiviteter och deras samband med 

välbefinnande och hälsa”
63

 är en del som framkommer där kroppens rörelseaktivitet hamnar i 
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fokus. Rörelsen för kroppen blir här positivt framställd och ses som en möjlig väg att nå fram 

till välbefinnande för den enskilda individen. Eleverna ska även få en upplevelse av 

rörelseaktiviteten men också kunna förstå dess betydelse.  En betydelse som visar på att en 

kropp i rörelse medför konsekvenser. Men att det kan vara en nyckelfaktor för både 

välbefinnande och hälsa.   

Ett annat exempel på hur kroppens rörelse framställs inom ämnesplanen är:  

”Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar sin kroppsliga 

förmåga samt förmåga att planera, genomföra och värdera olika rörelseaktiviteter som allsidigt 

främjar den kroppsliga förmågan”.
64

 

Kroppen blir inom ämnet något som fysiskt ska utvecklas med utgångspunkt för att göra en 

analys av de olika rörelseaktiviteterna. Genomförandet av en rörelseaktivitet visar på att 

kroppen fysiskt ska utföra rörelser inom ämnesplanen.  

Sammanfattning  

Rörelse, träning och fysisk aktivitet är lektionsinnehåll som kroppen ska genomföra. Inom 

Lgy 70 ska kroppen tränas och lektionerna ska utgå från träning och att eleverna ska bli 

intresserade av fysisk aktivitet. Även Lpf 94 beskriver vikten av att kroppen ska vara fysiskt 

aktiv. Dock finns det ett annat fokus i kontrast mot Lgy 70 då dess innehåll menar på att 

kroppen ska använda sig av fysisk aktivitet för att den ska bli hälsosam. Kroppen får därför 

benämningen av att istället för att skapas och byggas som inom Lgy 70, så ska en kropp i 

rörelse hjälpa till för att hålla den hälsosam. Även Gy 11 innehar detta perspektiv där en 

kropp i rörelse anses vara angelägen för hälsan. Detta gör att det finns ett tydligt 

förändringsperspektiv inom diskurserna där en kropp i rörelse kan betyda olika saker 

beroende på vilken ämnesplan som analyseras. Men det står klart att det är en kropp i rörelse 

som uppmuntras utifrån ämnesplanernas riktlinjer. En annan aspekt som skiljer mellan Lgy 70 

och de två andra är att eleverna även ska få reflektera över deras rörelser. Kroppen blir därför 

inte enbart någoting som ska bedriva rörelser, utan elever ska även reflektera kring kroppens 

rörelser.  
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3.3 Diskurs- en kropp med ansvar  

I denna del kommer jag att behandla material från ämnesplanerna som inriktar sig på en kropp 

som eleverna ska lära sig att vårda och ta ansvar för.  

Lgy 70.  

En viktig del som läraren enligt ämnesplanen ska ansvara för är:  

….väsentlig uppgift är att med utgångspunkt i människokroppens byggnad och funktion förklara 

varför man bör vara fysiskt aktiv och lära hur träning bör läggas upp. Många av de nämnda 

problemen kan belysas i anslutning till idrottsutövning.
65

 

Kroppen ses som något som bör vara fysiskt aktivt och elever ska få veta hur träning ska 

utformas. Utgångspunkten utifrån min tolkning är att kroppen är något som eleven med hjälp 

av träning skapar. Varför den fysiska aktiviteten är viktig är något som eleverna ska få 

kunskaper om och samtidigt lära sig lägga upp träning efter. En kropp som är fysiskt aktiv där 

eleven samtidigt förstår varför den ska vara det, är en kropp som utbildas för ansvar. En annan 

liknelse som kan sammankopplas vid ansvar är:  

Eftersom elevernas konstitution och intressesfär är olika, är det önskvärt att under 

övningstimmarna i skolan utrymme bereds för individuell träning och motion. Detta är en viktig 

förutsättning för att intresse för motionsidrott skall kunna skapas.
66

 

Elever ska alltså skapa sig ett intresse för motionsidrott med hjälp av ett individuellt 

träningsprogram. Undervisningen ska helt enkelt ge förutsättningar för att eleverna med hjälp 

av individuell träning skapa detta intresse. Ett intresse som anses vara en viktig del för 

eleverna att få med sig. Det blir med andra ord viktigt för att kroppen ska få möjlighet till 

träning som eleverna även ska lära sig ta individuellt ansvar för.  

Lpf 94.  

En av Lpf 94 stora riktlinjer behandlar ordet hälsa och fördelarna med en hälsosam kropp. Ett 

exempel på att hälsa förknippas med ansvarstagande är:  

Hälsa är en helhet som innefattar fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och som kan leda till 

högre livskvalitet. Idrottsutövning påverkar välbefinnandet genom att träna och utveckla 

kroppen.
67
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Livskvalitén för eleverna kan alltså förbättras med hjälp av fysisk aktivitet där utövandet av 

idrott får en roll i det hela. Helhetssynen på hälsa där årskillnad på mellan både en fysisk, 

psykiskt och social kropp är något som framgår. Det blir därmed en kropp som ska kunna ses 

som hälsosam och som ska uppnå dessa tre kriterier. Annars blir det noterbart att kroppen 

delas både psykiskt och fysiskt för att den ska vara hälsosam. Ansvaret för hälsa handlar 

därför om mer än enbart fysiska aspekter.  

Gy 11.  

Innehållet som relateras mot kroppens ansvar framkommer inom Gy 11 och visar på att:  

Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om hur den egna kroppen fungerar i 

arbete, om livsstilens betydelse och om konsekvenserna av fysisk aktivitet och inaktivitet.
68

 

Kunskaper som eleverna ska utveckla utgår från vilka konsekvenser livsstilen kan få. Kroppen 

blir därför en utgångspunkt där eleverna ska få kunskaper hur livsstilen kan komma att 

påverka den. Genom kunskaper om kroppen ska elever få en bild av hur den påverkas av 

arbete. Därför blir kroppen någonting som elever kan påverka och självständigt ansvara för.  

I nästa text från ämnesplanen sätts kroppen in i en kontext i relation för folkhälsan då:   

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.
69

 

Kroppen förekommer här som en del av en folkhälsoaspekt där en kropp som motioneras blir 

betydelsefull för hälsan. En idrottande och motionerande kropp får där innebörden av att vara 

en kropp som påverkar hälsan på ett gynnsamt vis. Jag tolkar det i sin tur som att kroppen 

innefattas i en bredare kontext än enbart på ett individperspektiv. Där en viss typ av 

ansvarastagande kropp även kan ses utifrån ett folkhälsoperspektiv.  Kroppen ska även ha 

”förmåga att planera och genomföra fysiska aktiviteter som befäster och vidareutvecklar 

kroppslig förmåga och hälsa”.
70

 Då kroppen även ska ha en förmåga att både planera och 

genomföra fysiska aktiviteter visar det på en kropp där fysiska aktiviteter utvecklar kroppen. 

En kropp som ska skötas med hjälp av fysiska aktiviteter.  
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Detta förhållningssätt visar sig även med hjälp av att undervisningen ska ”bidra till att 

eleverna utvecklar förmåga att anpassa fysiska aktiviteter utifrån sina behov, syften och 

mål”.
71

 Tolkningen jag gör är att elever ska finna ett sätt att vara fysiskt aktiva på som de kan 

anpassa efter sina personliga angelägenheter. Kroppen ska därför skötas med hjälp av fysiska 

aktiviteter som individen själv ska ansvara för.   

Sammanfattning  

Den största skillnaden som finns kring ansvaret för kroppen är hur och varför den ska skötas. 

Inom Lgy 70 hamnar den fysiska aktiviteten och elever intresse för det i fokus. Det blir med 

andra ord en fysisk aktiv kropp som inom ämnesplanen ska främjas. Kroppen inom Lgy 70 

ska alltså vara något som elever ska lära sig ansvara över och samtidigt vara en kropp som är 

fysiskt aktiv som elever ska få intresse av att träna.   

Enligt Lpf 94 och Gy 11 ligger dock fokus mer på en kropp som ska utbildas för att vara 

hälsosam. En syn på hälsa som innebär ett ansvar på flera plan än enbart den fysiska kroppen. 

Inom Gy 11 beskrivs det att kroppen ska få kunskaper som visar på hur deras livsstilsstil kan 

få för konsekvenser ur ett större perspektiv och som berör hela folkhälsan. En tydlig skillnad 

inom diskursen blir därför att fokus har flyttats. Inom Lgy 70 utgick ämnesplanen från att 

eleven genom fysisk aktivitet skulle aktivera sin kropp. Inom de senare ämnesplanerna rörde 

det sig istället kring hälsoperspektivet som innebär ett bredare begrepp än enbart fysisk 

aktivitet. Genom att ämnesplanen Gy 11 påvisar betydelsen av ett folkhälsoperspektiv tolkar 

jag det som att hälsoperspektivet får en bredare i kontext mot Lpf 94. Ett perspektiv som även 

kan ta utgångspunkt i att skolan ska se till att skapa friska hälsosamma individer. Detta för att 

människor som lever i samhället ska må bättre och inte riskera att drabbas av sjukdomar 

kopplat till fysisk inaktivitet. Helt enkelt att elever ska lära sig vad dålig hälsa kan innebära ur 

ett bredare perspektiv.   
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4. Diskussion 

 

4.1 Resultatdiskussion  

Kropp och normer  

Enligt mitt resultat har jag fått fram tre olika diskurser från min analys av ämnesplanerna. 

Med hjälp av detta resultat har jag fått kunskaper om vilken typ av kropp som ämnesplanerna 

haft uppdrag av att skapa. Det som framkommer inom diskurserna visar på att ämnet haft ett 

uppdrag att skola en viss typ av samhällsmedborgare. Ett skapande där ämnet idrott och hälsa 

ska ge elever kunskaper om deras kroppar. Med dessa kunskaper har en viss typ av kropp 

ansetts haft större status utifrån de normer som finns både i samhället och inom 

undervisningen.  

Den typ av kropp som framställs inom ämnesplanerna visar på en kropp som ska skolas på ett 

visst sätt och agera på ett annat. Detta med utgångspunkt från de riktlinjer som finns inom 

ämnesplanerna. Enligt min tolkning av diskurs där makt blir en central utgångspunkt för dess 

innebörd, så är den diskursiva makten något producerande. Kroppen som förekommer inom 

mina diskurser har därför även varit något producerande. Med andra ord, ämnesplanens 

innehåll som inrymts i diskursen har producerat en viss typ av kropp. En del av denna 

producerande makt har medfört att ämnet utifrån dess ämnesplaner skapat en kropp utifrån de 

normer som förekommer. Normer som finns i samhället och som på så vis även påverkar 

enskilda individer.  

En av de normer som jag framkommer i mitt resultat är den koppling som finns till genus. För 

den kropp som framställs inom ämnet kan sammankopplas till perspektivet genus. Enligt 

Rönnbäck har det historiskt inom idrotten skapats en norm för kvinnor och mäns olika 

kroppar. En norm där mäns kroppar uttryckt både mod och styrka.
72

 Genom att utgå från min 

undersökning framkom det att ämnesplanerna och framförallt materialet i Lgy 70 gjorde 

skillnad på flickorna och pojkarnas kroppar. Eftersom ämnesplanerna ska efterföljas av 

lärarna, visar det på att ämnet var en del av att göra skillnad på mäns och kvinnor kroppar. I 

ämnet har innehåll inom framförallt Lgy 70 historiskt sett gjort skillnader på vad de olika 

kropparna har klarat av och inte klarar av. Dock är det viktigt att se till det 

förändringsperspektiv som förekommit inom diskurserna och då inte allra minst inom 

Diskurs-utifrån kön i ämnet idrott och hälsa. Det står klart att ämnesplanerna har en stor 
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skillnad mellan deras framställning av genus. En förändring som enligt senaste ämnesplanen 

för idrott och hälsa ska se till att motverka stereotypa könsmönster.
73

 Från att ha varit ett ämne 

som förordat skillnader mellan könen, så har den nu istället i uppdrag att motverka dessa.  

När Rönnbäck beskriver att genus påverkas av bland annat beteenden som lämpar sig bättre 

för vissa kroppar så visar det på en könsmaktsordning. En ordning som enligt Butler 

kännetecknas av både feminina och maskulina attribut vilket människor ska se till att kunna 

upprätthålla för att inte anses bli avvikande.
74

 Svender menar å sin sida att tidigare attribut 

inom idrotten som varit stereotypt kvinnliga nu har kommit att utmanas. För enligt Svender, i 

kontrast till Butler så menar hon att det finns flickor som ser sig som både tuffa och starka 

vilket utökar bilden av hur flickor kan se på sig själva.
75

  

I relation till ämnesplanerna visar även det på att Lgy 70 på så vis bar på material om 

skillnader mellan könen. Den undervisning som skapades med hjälp av Lgy 70 borde därför 

ha utformats genom att se flickornas kön som underordnat pojkarnas. Även fast innehållet för 

Lgy 70 tydligast delade upp människornas utifrån kön fanns det även vissa påvisningar om 

könsuppdelning inom de andra ämnesplanerna. Inom Lpf 94 framkommer det ordagrant att 

ämnet ska ha könet i beaktning inom undervisningen.
76

 Medan Gy 11 vill att undervisningen 

ska motverka dessa stereotypa mönster. Även fast dess innehåll samtidigt belyser att det finns 

könsnormer i samhället som gör skillnad på de båda kropparna.
77

 Därför går det att se att 

ämnesplanerna blivit påverkade av de könsnormer som finns och även existerar i samhället. 

Kropp för rörelse  

Kroppen är något som enligt Fagrell påverkas med den omvärld som existerar. Den typen av 

tankar för kroppen gör den så pass aldrig fri, utan är i ständig social samverkan med andra.
78

 

Eftersom kroppen påverkas av sociala mönster, skapas en typ av kropp i undervisningen för 

idrott och hälsa. Öhman framställer i sin tur att skolan är en akademisk institution baserad 

utifrån politiska riktlinjer. Dessa riktlinjer ska i sin tur se till att skapa den typ av kropp som 

framkommer inom undervisningen för ämnet idrott och hälsa.
79

 Bilden som skapas är att 

undervisningen utgår från politiska riktlinjer. Med andra ord blir staten i en maktposition att 
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kunna påverka sina olika medborgare genom bland annat utbildning. Enligt Öhman finns det 

förväntningar på hur elever ska uppträda inom ämnet idrott och hälsa och att den norm som 

framkommer inom undervisningen är en kropp som är fysiskt aktiv.
80

 I relation till Fagrells 

perspektiv där kroppen aldrig är fri, utan ett föremål för sin omgivning så utsätts kroppen för 

en normalisering inom undervisningen. En norm där den fysiska kroppen står i kontrast mot 

den inaktiva. I relation till mitt resultat förekommer det även inom ämnesplanernas innehåll 

att den fysiskt aktiva kroppen blir den som undervisningen ska utgå ifrån. Även om 

förändringen mellan ämnesplanerna visar på att fysiska aktiviteten inom Lpf 94 och Gy 11 

mer ska kunna relateras till perspektivet hälsa. Den kropp som ska skapas inom 

undervisningen blir därför en fysiskt aktiv kropp som påverkas av normer som finns inom 

undervisningen. Öhman beskriver det även som att kroppen aldrig kan ses som fri om den inte 

agerar tillsammans med de normer som den möter.
81

 Med tanke på Öhmans och 

Quennerstedts forskning kring att skolan blir en plattform för politiska ambitioner, går det se 

den utbildning som framkommer inom ämnesplanerna som ett sätt för att skapa en speciell 

individ i samhället.
82

 En individ vars kropp aldrig kan vara fri från de normer som i sin tur 

används för att styra eleverna. Makten finns därför således alltid inom undervisningen och 

påverkar även den kropp som inom ämnet ska skola till att försöka handla rätt. En fri kropp 

blir därför aldrig fri från styrning och de normer som finns inom undervisningen. Makten 

finns därför ständigt närvarande med tanke på de normer som de vill försök fostra.  

Jag vill även koppla samman den makt som finns inom idrott och hälsa undervisningen till en 

kropp som eleverna ska kunna ansvara för. Jag vill därför anknyta det förändringsperspektiv 

som jag lokaliserade inom diskurs- en kropp med ansvar.  Då Lgy 70 i stort sett nästan enbart 

relaterar ansvaret mot fysisk aktivitet så ser jag en förskjutning mot de senare ämnesplanerna. 

För där flyttas fokus även till hälsoaspekterna och att kroppen även ska fostras till att försöka 

upprätthålla hälsa. Inom Gy 11 har till och med folkhälsoperspektivet tagit i beaktning som 

något som ska framgå inom undervisningen. Kroppen ska därför inte enbart kunna tas om 

hand sett till individens bästa. Utan även ses som en del av ett större sammanhang där 

kroppen ska fostras för att vara hälsosam för samhällets bästa. Öhman har i sin tur även 

relaterat forskningen till vad hon kallat för ett ”kroppsligt projekt” där hälsan ska främjas i 

undervisningen. Detta med utgångspunkt för att barn idag blir allt mer överviktiga och 

behöver fysisk aktivitet. Öhman menar även att det finns en diskurs i dagens samhälle 
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angående att kroppen allt mer behöver tränas.
83

 Enligt den diskurs som Öhman framhåller går 

det att se att ämnesplanen i sin tur även försöker upprätthålla perspektiv på hälsa. En typ av 

hälsa som elever ska kunna tillgogose sig själva, men även för att inte vara det rådande 

samhället till last. Det går därför att se en hälsosam kropp som en kropp i ansvar.  

Elever som gynnas inom undervisningen  

Med tanke på den analys som jag gjort av ämnesplanerna går det att utskilja att fysisk aktivitet 

och rörelse varit något som varit av central del för ämnets utformning. Dock framgår det med 

hjälp av Kirk att ämnet i sin tur historiskt sett hjälp till att skapa ett innehåll där kroppen blir 

normaliserad. En kropp som var vältränad men även kunde upprätthålla maskulina attribut var 

alltså det optimala för ämnet. Enligt Kirks forskning framkom det att det var framförallt 

flickor som hade fått en negativ upplevelse med tanke på de stereotypa normer som 

framkommer inom undervisningen.
84

 Dessa normer om flickors kroppar som även blir synliga 

i mitt resultat och då framförallt inom Lgy 70 men även till vis del inom Lpf 94, där flickors 

kroppar blir underordnade pojkars. Butlers heterosexuella matris visar på två olika sexuella 

kön som även ska åtrå varandra. Ifall dess attribut inte upprätthålls avviker den från det 

”normala”. 
85

 En vältränad och maskulin kropp är med tanke på forskningen den som gynnas 

inom undervisningen. Eftersom det är denna typ av kropp som historisk har gynnats inom 

idrotten skulle en slutsats kunna vara att det finns en given kropp som anses vara den lämpade 

för undervisningen inom idrott och hälsa ämnet. En kropp som helt enkelt ser till att kunna 

agera och upprätthålla de krav som där framställs. Även om Kirks forskning lägger sin 

betoning på detta så går det att problematisera den framställningen med hjälp av Svender som 

menar på att flera tjejer uppfattar sina kroppar på annat sätt än denna snäva framställning.
86

 

Med tanke på den forskningen som här framkommer går det därför att problematisera den 

framställning som finns angående vilken typ av kropp som gynnas av undervisningen. Dock 

blir det relevant att inom undervisningen få vetskap om att de rådande normerna kan spela roll 

och gynna en viss typ av kropp. Samtidigt står det klart att det kan få konsekvenser att göra en 

uppdelning mellan könen och tro att det ena könet förhåller sig på ett visst vis mot det andra.  
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4.2 Metoddiskussion    

Valet av metod har givetvis varit betydelsefullt och format mitt självständiga arbete. Av det 

resultat som jag fått fram har metoden varit väldigt avgörande och då inte minst mitt 

teoretiska ramverk som utgjort grund för användningen av diskursanalys som metod. 

Eftersom diskursanalysen som metod i sig ger upphov till en teoretisk innebörd ger det även 

styrka till studien eftersom teorin medför kunskaper att tolka de ämnesplaner som utgjort 

material för studien. Med tanke på att Bryman beskriver att diskursanalys inte är något som 

används för att förstå den verkliga världen, får därför teorin en central betydelse vid 

tolkning.
87

 Jag ser det därför som en styrka att min metod för analys kunnat utgå från ett 

teoretiskt ramverk. Det har gett en teoretisk ingång och ett förhållningssätt som gjort att 

undersökningen fått en djupare innebörd som skapat en förståelse för min analys. Helt enkelt 

har det gett mig en tolkningsram för materialet som hjälpt mig att kunna finna underliggande 

kunskaper. Dessa kunskaper har jag förmodligen haft svårt att annars kunna få fram om jag 

inte haft denna teoretiska ingång. Mitt teorietiska förhållningssätt vid analysen har därför 

påverkats analysen av ämnesplanerna och hjälp mig att producera en förståelse. Analysen har 

därför inte varit neural i det avseendet, vilket heller inte varit avsikten för studien. För 

diskursanalysen har därför gett mig utrymme att kunna tolka världen på ett sätt som annars 

inte varit möjligt.   

Staffan Larsson tar upp vikten av att forskaren redovisar den personliga förförståelsen vid 

analys av ett material. Anledningen är för att kunna säkerhetsställa kvalitén i den studie som 

gjorts. Ett viktigt perspektiv som Larsson lyfter fram är användningen av det teoretiska inslag 

som studien har. Viktigt blir att läsaren av arbetet kan se hur tolkningen gjorts utifrån den 

teoretiska ingång som finns. Kvalitén visar därför på hur tolkningsramarna synliggörs i det 

material som läsaren möter. Riskerna som finns om tydligheten försvinner, blir att läsaren 

försöker göra en egen tolkning av materialet utan författarens uppbyggda teori.
88

 Viktigt i min 

studie har därför varit att medvetet sätta min teori i fokus, för att på så vis visa vilka 

utgångspunkter som jag haft vid tolkandet av materialet. De texter som hämtats från 

ämnesplanerna har jag därför satt i relation till min teori, eftersom det visar på rimligheten för 

de tolkningar som gjorts. När ett sådant så pass teoretisk styrd metod används finns det därför 

även risker att tolkningen kan komma att överanalyseras. Detta med tanke på att det teoretiska 

styr så pass mycket. I min undersökning av ämnesplaner har det därför varit viktigt att inte 
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övertolka materialet. Utan det centrala var varit att använda min teoretiska ingång så mina 

tolkningar av texterna blivit rimliga. För annars hade risken med att jag blivit låsta i 

tolkningen av materialet där exempelvis en texttolkning hade kunnat bli överdriven och 

mindre relevant. Larsson menar att det är viktigt att därför pröva sig fram i sin tolkning av 

materialet, för att inte uppvisa allt för stora svagheter mot andra analyser som kunnat göras av 

materialet.
89

 Jag tolkar det därför som att analysen av materialet måste få en logisk koppling 

till det teoretiska ramverket som studien ska bygga på. Dessa aspekter blir därför viktiga vid 

användandet av diskursanalys. För det står klar att även fast diskursanalysens teori ger en 

ingång i studien finns det risk att analysen blir bristfällig om inte tydligheten i framställningen 

blir tillräckligt klar. Det finns därmed både möjligheter och risker att beakta vid användandet 

av en metod som diskursanalys.    

 4.3 Studiens kunskapsbidrag  

De kunskaper som jag bidragit med utifrån mitt självständiga arbete är att jag lyckats 

identifierat tre diskurser inom idrott och hälsas ämnesplaner för gymnasieskolan. Genom dem 

har jag kunnat ge en bild av hur ämnesplanerna framställt kroppen. Koppen har inom 

undervisningen kunnat relateras till normer om män och kvinnors kroppar. Men även att det är 

en fysisk kropp med ansvar som ämnesplanen har försökt att skapats. Kroppen har därför varit 

under påverkan från det omgivna samhället och de normer som där finns. 

Ett annat bidrag är att se det förändringsperspektiv som framkommit inom undervisningen. 

För det blir tydligt att synen på kroppen har förändrats inom de tre olika ämnesplanerna. Jag 

hoppas att denna uppsats har kunnat ge en vidgad förståelse för vilken roll kroppen haft inom 

de ämnesplaner som funnits för skolämnet idrott och hälsa. För det är viktigt att lärare inom 

ämnet får kunskaper om vilka konsekvenser som ett visst synsätt på kroppen kan få för elever 

som där ska utbildas. För inga elever ska behöva missgynnas av att ha en kropp som inte lever 

upp till de normer som skapas i samhället.  

 

 

 

 

                                                           
89

 Larsson (2005), s. 27.  



35 
 

4.4 Slutsatser  

Syftet med detta självständiga arbete var att utifrån ett diskursperspektiv analysera idrott och 

hälsas ämnesplaner för Lgy 70, Lpf 94 och Gy 11. Jag har utifrån mitt resultat kunnat 

identifiera tre olika kroppsdiskurser kallade Diskurs-en kropp utifrån kön i ämnet idrott och 

hälsa, Diskurs-en kropp för rörelse och Diskurs- en kropp med ansvar. Ämnesplanerna har i 

sin utformning genomgått ett förändringsperspektiv där en uppdelning gjorts mellan pojkar 

och flickors kroppar till att nu vara ett ämne som ska motverka stereotypa könsmönster. Ett 

annat perspektiv är att den fysiska kroppen nu även ska vara en del av ett hälsoprojekt. Ett 

hälsoprojekt som inte enbart utgår från den enskilda individen utan även för folkhälsan i stort.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

5. Referenslista 

Bergström, Göran & Boréus, Kristina (2012), Textens makt och mening. Lund: 

Studentlitteratur AB. 

Bryman, Alan (2012), Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber AB.   

Connell, Raewyn (2009), Om genus, Göteborg: Daidalos AB.  

Fagrell, Birgitta (2000), De små konstruktörerna. Stockholm: HLS förlag.    

Foucault, Michel (2009), Sexualitetens historia, viljan att veta, band 1, Göteborg: Daidalos 

AB. 

Hessmén & Hessmén (2008), Idrottsvetenskapliga forskningsmetoder. Stockholm: SISU.  

Kirk, David (2001), ”Scholing bodies Through Physical Education: Insights from Social 

Epistemology and Curriculum History”. Studies in Philosophy and Education. 

Larsson, Håkan & Fagrell, Birgitta (2010), Föreställningar om kroppen-kropp och 

kroppslighet i pedagogisk praktik och teori. Stockholm: Liber AB.  

Larsson, Staffan (2005), ”On quality of qualitative studies”. Nordisk Pedagogik, 25.  

Rönnbäck, Julia (2015), Det är väl typiskt tjejer-om basket, kropp och femininitet. Malmö: 

Idrottsforum.  

Shilling, Chris (2010), ”Exploring the society_body_school nexus: theoretical and 

methodology issues in the study of body pedagogics”. Sport, Education and Society , 15(2).  

Svender, Jenny (2012), Så gör(s) idrottande flickor. Stockholms universitet.  

Swartling Widerström, Katarina (2005), Att ha eller vara en kropp? En textanalytisk studie av 

skolämnet idrott och hälsa. Örebro: Universitetsbiblioteket.   

Quennerstedt, Mikael (2008), ”Pragmatisk diskursanalys av praktiknära texter”. Utbildning 

och demokrati, 17(3). 

Vetenskapsrådet (2003): Forskningsetiska principer för humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet.   



37 
 

Winther Jørgensen, Marianne & Philips, Louise (2000), Diskursanalys som teori och metod. 

Studentlitteratur: Lund AB. 

Öhman, Marie (2007) Kropp och makt i rörelse. Örebro: Universitetsbiblioteket.  

Öhman, Marie & Quennerstedt, Mikael (2008), ”Feel good-be good: subjekt content and 

governing processes in physical education”. Physical Education & Sport Pedagogy, 13(4).  

Källförteckning  

Kungl skolöverstyrelsen: Läroplan för gymnasieskolan, Lgy 70. Stockholm: Liber AB.  

Skolverket: Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskolan 

2011. Stockholm: Skolverket.  

Utbildningsdepartementet: 1994 års läroplan förde frivilla skolformerna. Stockholm: 

Utbilningsdepartementet.   

Elektroniska källor   

Nationalencyklopedin, Kropp. Elektroniskt publicerad: 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/kropp. Hämtad: 2015-11-22.   

 

 

 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/kropp

