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Abstrakt 
 

Denna studie avser att belysa hur livsstil framställs i läromedel för ämnet idrott och hälsa på 

gymnasienivå. Studiens syfte formuleras som hur framställs livsstil i läromedel för ämnet idrott 

och hälsa på gymnasienivå och hur kan detta innehåll utifrån ett samhällsvetenskapligt 

perspektiv förstås i relation till skolans övergripande mål som uttrycks i läroplanen Gy-11.  

Materialet som undersöks består av en nyproducerad lärobok där hela materialet ingår i studien. 

I materialet ses livsstil som en avgörande faktor för god hälsa. Livsstil eller levnadsvanor listas 

i läroboken som motion, måltider, sömn, stress, umgänge, tobak, alkohol och droger. Till 

motion och måltider anknyts även kroppsideal. Som metod i denna studie har en strukturell 

textanalytisk metod valts för att bearbeta textens innehåll. Vad som i synnerhet har tagits fasta 

på är textens ideationella- och interpersonella struktur. Som teoretiska referensram har Stevens 

Lukes maktbegrepp och Bourdieus habitusbegrepp och densammes utbildningssociologiska 

teori använts. Dessa har ingått som en utgångspunkt för studien och används även för att 

diskutera studiens resultat. Resultaten i denna studie visar att den livsstil som framställs i det 

undersökta materialet kan beskrivas som individfokuserad och prestations- och resultatinriktad. 

En optimal nivå av prestation är det som framställs som eftersträvansvärt och uppnås genom att 

olika aspekter av hälsa beaktas och att skador och ohälsa undviks. Ansvaret att må bra läggs på 

individen. 
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1. INLEDNING 

 

Idag avlöser hälsotrender varandra och människor uppmanas till en livsstil som främjar en god 

hälsa (Svensson & Hallberg, 2010, s.18). Det finns många definitioner av begreppet hälsa. 

Världshälsoorganisationen definierade år 1947 begreppet hälsa som ett tillstånd av fullständigt 

välbefinnande såväl fysiskt, psykiskt som socialt. Under årens lopp har även andra faktorer 

kommit att associeras med hälsobegreppet däribland livskvalitet och livsstil (Svensson & 

Hallberg, 2010, s.36).  En specifik definition på begreppet livsstil finns inte men Svensson och 

Hallberg (2010 s.35) framhåller att begreppet är nära kopplat till hälsobegreppet. Här finns ett 

starkt samband mellan val av livsstil och hur det påverkar hälsan. Med detta som bakgrund ser 

vi en anledning till att ha hälsobegreppet i åtanke när livsstil diskuteras i denna studie. Anders 

Raustorp (2004) presenterar en syn på hälsobegreppet och vad det innebär att ha en god hälsa. 

Författaren framhåller att hälsobegreppet ska diskuteras brett, faktorer som övergripande 

presenteras är fysisk, psykisk, social och andlig hälsa (Raustorp, 2004, s. 65).  

 

Skolan är en av landets största arbetsplatser, dit nästan en miljon barn och ungdomar mellan 7-

19 år tar sig varje dag. Hur skolan arbetar med att främja ungdomars hälsa är därför en viktig 

aspekt att ta hänsyn till (Olsson, 2007, s. 4). Samhället har gått mot en utveckling där 

inaktiviteten ökar och följden av detta blir olika typer av folkhälsosjukdomar. Av denna 

anledning antog riksdagen år 2004 ett beslut om att skolan skall eftersträva ett ge eleven 

möjlighet till fysisk aktivitet. Ju tidigare barn och ungdomar börjar utöva fysisk aktivitet och 

förstår val av sina levnadsvanor desto mer kan olika typer av folkhälsosjukdomar förebyggas 

(Wikland 2007, s. 3-4, 12-13). I läroplanen, Gy-11, är begreppen livsstil och hälsa 

återkommande och stor tyngd läggs vid att eleven själv ska förstå val som påverkar dessa 

faktorer (Skolverket, 2011).  

 

Svensson och Hallberg (2010, s. 39) påvisar att de flesta människor har en bild av vad som 

kännetecknar en hälsosam livsstil. Parametrar som att ha vänner, äta rätt, sova tillräckligt, 

motionera regelbundet, hantera stress samt att undvika tobak och alkohol speglar en hälsosam 

livsstil. Svensson och Hallberg (2010) framhåller även att livsstil tidigare har varit knutet till 

sociala positioner men att val av livsstil förutsätter ett handlingsalternativ.  

Intresset för kroppen och de ideal som tillfaller den är något som berör många och har en central 

plats i vårt vardagliga liv (Nilsson, 2002, s.153). Då vi lever i ett samhälle där fysisk aktivitet 
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har minskat på grund av människans alltmer inaktiva liv, ligger det stort ansvar på den enskilda 

individen att faktiskt välja att vara aktiv (Annerstedt, Dieserud & Elvestads, 2004). Detta 

medför att individen själv har ett val att påverka kroppens utseende och hälsa. Kroppen i sig 

blir ett individuellt projekt som enligt Nilsson (2002) ska presenteras, visas upp och bedömas. 

Till följd av detta bildas en stor mångfald kring olika individers kroppar, identitet och hälsa 

(Nilsson, 2002, s. 158). Även Svensson och Hallberg (2010) menar på att ett ökat fokus på den 

individuellt ökade hälsotrenden och det egna ansvarstagandet över denna kan påverka 

folkhälsan i en positiv riktning men den kan även bidra till en ojämn spridning av hälsa och 

ohälsa i samhället. När en hälsosam livsstil framförallt förknippas med matvanor och en ökad 

fysisk aktivitet samt inte sätts i förhållande till en diskussion kring kroppsideal kan det bidra 

till bristande självförtroende men även sårbarhet hos människor (Svensson & Hallberg, 2010, 

s.44).   

 

Många ungdomar lägger stor vikt vid sitt kroppsliga utseende. Kroppsidealen som framhävs i 

medier påstås bidra till både oro, ätstörningar, inre och yttre press. Detta påverkar i sin tur 

individens fysiska och psykiska hälsa (Svensson & Hallberg, 2010, s.233-234). Nyligen 

genomförda studier visar att antalet unga som mår dåligt har ökat i Sverige under de senaste 

åren. Det är framför allt den psykiska ohälsan med symtom som depression, trötthet, 

ångestrelateradsjukdomar, stress och missbruk som påvisas där unga flickor är speciellt utsatta 

(Folkhälsomyndigheten, 2014; Socialstyrelsen, 2013). Även Stressforskningsinstitutet påvisar 

ett ökat problem kring stressrelaterad ohälsa hos unga, speciellt flickor. Vad som då framhålls 

är att framförallt höga krav, låg självkänsla, sömnstörningar samt brist på socialt stöd orsakar 

stressen hos de unga (stressforskningsinstitutet, 2014). I en tidigare SOU-rapport från 2006 där 

gymnasieelever svarat på frågor om vad de upplever orsakar stress och psykisk ohälsa 

framkommer i svaren bland annat valfrihet, krav på ansvar och prestation (SOU, 2006, s.16). 

Två förklaringar som Socialstyrelsen lyfter fram som orsak till psykisk ohälsa bland unga är 

den ökade individualiseringen i samhället samt ökade utbildningskrav (Socialstyrelsen, 2013).  

Om elevers prestationer i skolan kan läsas i rapporten Inlärning och skola från 

Folkhälsomyndigheten. Elevens prestationer ses många gånger som ett mått på hur väl den 

enskilda skolan, men även hur skolan i allmänhet faktiskt fungerar. I Sverige har en negativ 

utveckling skett sedan 1990-talet av elevernas mätbara prestationer (Folkhälsomyndigheten, 

2014 s.41-42). Härigenom skiljer sig betydelsen av prestation mellan elevers upplevelse och 

skolans status. Trots en ökad hälsotrend i samhället tenderar en högre andel ungdomar att må 
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sämre, såväl psykiskt som fysiskt. Det är inte otänkbart att ohälsan sedan följer med in i 

vuxenlivet. I kursplanen för ämnet idrott och hälsa framhävs vikten av att eleven ska bli 

införstådd i att själv förstå konsekvenserna av livsstilsval och en god hälsa. I såväl läroplaner 

som i undervisning samt läromedel läggs stor vikt vid att eleven själv ska ta ansvar över den 

egna hälsan och därmed den egna livsstilen (Skolverket, 2011). Utifrån ovanstående 

resonemang ser vi en viss problematik i förhållandet mellan skolans intentioner och det 

kunskapsinnehåll som eleven förväntas ta till sig. Härigenom ser vi ett värde i att undersöka hur 

hälsa och livsstil framställs i läromedel.  

1.1. Gy-11 

För att visa mot vilken bakgrund föreliggande studie görs presenteras här nedan ett utdrag ur 

läroplanen GY-11 som relaterar till hälsa och livsstil. Inledningsvis redogörs skolans 

värdegrund och därefter följer ett utdrag ur kursplan för ämnet idrott och hälsa. 

1.1.1. Skolans värdegrund  

Till de värden som skolan skall gestalta och förmedla hör ”Människolivets okränkbarhet, 

individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och 

män samt solidaritet mellan människor” (Skolverket, 2011, s.5). Därtill hör att skolan åtar sig 

att ”låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet 

genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet” (Skolverket, 2011, s.5). Ifråga om elevens utveckling 

och kompetens framhålls att ”skolan ska […] uppmärksamma hälso-, livsstils- och 

konsumentfrågor. Skolan ska även sträva efter att ge eleverna förutsättningar att regelbundet 

bedriva fysiska aktiviteter” (Skolverket, 2011, s.7). Skolan har även ett ansvar i att ge eleverna 

”kunskaper om förutsättningarna för en god hälsa”(Skolverket, 2011, s. 9).  

1.1.2. Ämnet idrott och hälsa 

I kursplanen för idrott och hälsa i Gy-11 framhålls att ”Idrott, friluftsliv och olika former av 

motion och rekreation har stor betydelse såväl för enskilda människors hälsa som för 

folkhälsan” (Skolverket, 2011, s.83). I det följande påvisas vikten av att eleverna själva ska 

förstå konsekvenserna av deras val av livsstil. Eleverna ska genom färdigheter och kunskaper 

kring rörelseaktiviteter samt olika livsstilsfaktorer själva kunna ta ansvar för sin egen hälsa 

vilket uttrycks som  

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.[---] 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 (skolverket, 2011,s. 83) 
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Vidare läggs stor vikt vid kunskaper gällande den egna kroppen samt hur fysiska aktivitet och 

inaktivitet påverkar denna. Även här påvisas vikten av att eleven själv utvecklar kunskaper om 

detta för att förstå dess påverkan på livsstilen. Att förstå val som påverkar den egna livsstilen 

tenderar att vara återkommande i hela kursplanen för ämnet idrott och hälsa. I såväl ämnets 

centrala innehåll och kunskapskrav som i betygskriterier läggs vikt vid elevernas egen förmåga 

till förståelse, utövande och ansvar över faktorer som påverkar den egna hälsan.  

Till ämnena i skolan hör att varje elev minst skall klara kunskapskraven för betyget E vilket 

innebär att eleven ska inneha en bredd av goda rörelseaktiviteter som utvecklar den kroppsliga 

förmågan men även kunna beskriva hur dessa påverkar livsstilen och hälsan. Vidare ska eleven 

kunna bedöma sitt eget utvecklingsbehov inom olika typer av fysisk aktivitet och ta aktivt 

ansvar för att genomföra dessa samt med enkla omdömen värdera sitt resultat. Eleven ska även 

kunna ge en översiktlig diskussion kring friluftsliv, motion och idrott som sociala och kulturella 

fenomen samt beskriva översiktligt hur kroppsideal och livsstilar framträder inom 

träningsverksamheter, friluftsliv och samhället i stort.  

 

1.2.  Syfte och problemformulering 

Syftet med denna studie är att belysa hur läromedel i ämnet idrott och hälsa framställer livsstil. 

Det övergripande problemet som avses undersökas formuleras som hur framställs livsstil i 

läromedel för ämnet idrott och hälsa på gymnasienivå och hur kan detta innehåll utifrån ett 

samhällsvetenskapligt perspektiv förstås i relation till skolans övergripande mål som uttrycks i 

läroplanen Gy-11.  

Frågorna som avses undersökas och besvaras formuleras som: 

 

- hur framställs livsstil i undersökta läromedel och varför framställs livsstil så? 

- hur kan livsstil förstås i förhållande till skolans intentioner som formuleras i läroplanen 

Gy-11? 
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1.3 Disposition 

För att ge en övergripande bild av studiens upplägg presenteras i det följande en kortare 

redogörelse för innehållet.  

Kapitel 1 – Inledningen introducerar bakgrunden till den problematik uppsatsen avser att belysa 

samt en sammanfattning av skolans värdegrund samt kursplanen i Idrott och hälsa. I detta 

kapitel presenteras även syfte och frågeställningar som uppsatsen avser att belysa. 

Avslutningsvis en disposition av uppsatsens struktur.  

Kapitel 2 – Tidigare forskning ger läsaren en inblick i tidigare studier inom valt område.  

Kapitel 3 – Teoretisk referensram framhåller de modeller undersökningen valt att grunda sina 

resultat och analyser på.  

Kapitel 4 – Metod presenterar undersökningens tillvägagångsätt. Här argumenteras för olika 

val som påverkat undersökningen utifrån urvalet, analysmetoden, olika typer av strukturer på 

analysmetoder, etiskt förhållningssätt samt arbetets validitet.  

Kapitel 5 – Resultatanalys presenterar det material som legat tillgrund för undersökningen. 

Resultatet har delats upp i olika kategorier och därefter analyserats.  

Kapitel 6 – Diskussion tar upp resultaten från analysen och diskuterar dessa utifrån valda teori. 

Kapitel 7 – Avslutning ger en kort resumé och återkopplar till studiens genomförande. Kapitlet 

avslutas med att ge förslag på möjliga framtida studier.  
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2. TIDIGARE FORSKNING 

 

Föreliggande studie ansluter sig till en tradition av produktorientende läromedelsforskning. 

Fokus inom denna tradition är att studera eller granska själva innehållet i läromedel. Här 

avgränsas läromedel till att enbart gälla läroböcker. I det nedanstående följer en 

forskningsgenomgång som angränsar till denna studie. Först presenteras ett urval av forskning 

på området läroböcker i mer vid bemärkelse som följs av studier som avser idrott och hälsa. 

 

Skolverket presenterar i rapporten I enlighet med skolans värdegrund (2006) en granskning av 

ett flertal läroböcker i ämnena biologi/naturkunskap, historia, religionskunskap och 

samhällskunskap. Syftet med studien var att utifrån värdegrunden i dåvarande läroplan, bedöma 

om och hur innehållet avviker från värdegrunden men också att identifiera diskriminerande 

uttryck. Rapporten visar att uttryck som kan uppfattas som kränkande eller diskriminerande 

förekom i böckerna. I "De Andra": afrikaner i svenska pedagogiska texter (1768-1965) (2000) 

har Ajagán-Lester studerat pedagogiska texter såsom läse- och läroböcker i ämnena historia och 

geografi. Resultaten pekar på en diskursiv förändring av ”den andre”. I avhandlingen 

Demokratins ansikte (2000) har Bronäs jämfört svenska och tyska läroböcker i 

samhällskunskap. I Modern, svensk och jämställd. Om barn, familj och omvärld i grundskolans 

läseböcker 1962-2007 (2008) studeras diskurser i grundskolans läroböcker utifrån ett 

jämlikhetsperspektiv i frågor som rör kön, etnicitet och ålder. Mattlar har i 

Skolbokspropaganda? en ideologianalys av läroböcker i svenska som andraspråk (1995-2005) 

(2008) på liknande vis visat hur mångfaldsfrågor konstrueras i de undersökta läromedlen. 

Mikael Quennerstedt har i avhandlingen Att lära sig hälsa (2006) med diskursanalys studerat 

ämnesinnehållet, med betoning på hälsa, i skolämnet idrott och hälsa på grundskolan. Studien 

har intresserat sig för diskurser i den tidigare läroplanen, LPO-94. Vad Quennerstedt kommer 

fram till är att helheten i innehållet är varierande och mångsidigt, med betoning på olika 

rörelseaktiviteter, aktivt deltagande, samarbete och gemenskap. Hälsoaspekten framstår 

däremot som en uteslutande fysiologisk fråga, där lärandet handlar om fysisk träning utifrån 

fysiologiska förklaringsmodeller. Sociala eller psykiska aspekter är underminerade i 

styrdokumenten. Vad lärare lägger in i ämnet idrott och hälsa har tidigare studerats av Eriksson 

m.fl. (2003) och likaså av Lundvall och Meckbach (2004). 
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Karin Grahn framlägger i avhandlingen Flickor och pojkar i idrottens läromedel. 

Konstruktioner av genus i ungdomstränarutbildningen (2008) hur kön framställs i läromedel 

för ungdomsledarutbildning inom sex olika sporter. Som teoretisk utgångspunkt använder 

Grahn socialkonstruktivistisk genusteori och gör en diskursanalys på det utvalda materialet som 

består av läromedel för träningsledare. Resultaten i Grahns studie pekar på att kön konstrueras 

både inom ramen för en jämställdhetsdiskurs, på så vis att kvinnor och män nämns i lika stor 

utsträckning, likväl som utifrån en manlig norm som utgår ifrån mannen som ”idrottaren” och 

där kvinnan blir ”den kvinnliga idrottaren”. Den kvinnliga idrottaren blir exkluderad eller 

annorlunda i framställningen och i beskrivningen av sport under puberteten framställs tjejer 

som problem. Utifrån avhandlingen har Grahn senare publicerat flera artiklar för respektive 

sport bland annat i svensk idrottsforskning (2009). Inom idrottsämnet presenterar Andersson 

och Johansson i Det är ju ofta tjejerna inte vill spela och alla killar vill": hur elever agerar och 

tänker kring genusperspektivet i idrottsämnet (2014) sin kvalitativa studie som ur ett 

elevperspektiv syftar till att synliggöra genusmönster i skolans idrottsundervisning. Vad studien 

visar är att skolans idrottsämne uppfattas som jämställt av eleverna men att normer och 

förväntningar påverkar flickor och pojkars intresse för olika idrottsgrenar.  

Nybacka och Mohabbati har i Hur pojkar och flickor lär sig könsnormer i hälsa: En 

diskursanalys av läromedel i idrott och hälsa (2012) undersökt hur hälsa och ohälsa framställs 

i förhållande till kön. I urvalet ingick fem förekommande läroböcker för ämnet idrott och hälsa 

varav en var tilltänkt för högstadier och resten för gymnasiet. Urvalet har avgränsats till kapitel 

som explicit uttrycker hälsa. Som metod och teoretisk utgångspunkt har författarna använt sig 

av diskursanalys inspirerad av Foucaults maktteori samt Berger och Luckmans 

kunskapssociologiska teori.  I Textanalys av Idrott och hälsa-läroböcker ur ett genusperspektiv 

(2011) har Nilsson och Flood intresserat sig för genuskonstruktion i läroböcker utifrån 

Hierdmans socialkonstruktivistiska genusteori, vilka relateras till den äldre läroplanen Lpf-94.  

 

Utifrån ovan nämnda studier förefaller fler studier använt diskursanalytisk metod varför vi 

istället avser att använda en metod som ligger mer i linje med Nilsson och Floods metodval. 

Tidigare studier förefaller ha använt ett bredare urval av material med kortare avsnitt i ett slags 

jämförande. I denna studie läggs fokus på ett mindre urval för att istället göra en bredare analys 

av ett sammanhållet material. Flera studier tar utgångspunkt från begreppet hälsa varför denna 

studie avser en något annorlunda angreppssätt genom att istället utgå ifrån begreppet livsstil. 

Kön uppmärksammas men avsikten är inte att göra en genusstudie.  
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3. TEORETISK REFERENSRAM 

 

I följande kapitel presenteras valda begrepp och teoretiska perspektiv. Inledningsvis 

introduceras begreppen makt och habitus följt av Bourdieus och Passerons handlingsteori om 

utbildningssystem.  

3.1. Makt 

Steven Lukes presenterar i Power: a radikal Wiew (1974) maktens tre ansikten där de två första 

tidigare formulerats av Dahl (1957) och Bachrach och Baratz (1970). Dahls definition av makt 

kan beskrivas som de medel som A använder för att få B att göra något som B annars inte skulle 

gjort (Jmf Lukes, 1974, s.16). Det kan således handla om fysiskt tvång, likväl som övertalning 

eller belöning. Bachrach och Baratz vidgar maktbegreppet att även gälla att ett undanhållande 

av information är makt (Jmf Lukes, 1974, s.20). Utöver dessa båda maktbegrepp tillägger Lukes 

att makt även handlar om att styra individens tankar, smak och problemuppfattningar (Jmf 

Lukes 1974, s.28). 

3.2. Habitus  

Begreppet habitus avser positioner i det sociala rummet och som är relativt till befintliga 

resurser till exempel ekonomiskt, kulturellt, socialt och symboliskt kapital. I fråga om livsstil 

handlar det symboliska kapitalet om vilka tillgångar som räknas som eftersträvansvärda. Det 

kan således röra sig om olika levnadsvanor. Ett symboliskt kapital kan utgöra ett kulturellt 

kapital om värdet som tillskrivs till exempel en levnadsvana delas av det gemensamma 

samhället. Ekonomiskt kapital handlar om resurser för en viss livsstil och socialt kapital om 

sociala nätverk. Bourdieu uppger att ”de iakttagbara, direkt synliga enheterna, oavsett om det 

gäller individer eller grupper, existerar och fortbestår i och genom skillnaden, det vill säga till 

följd av att de intar relativa positioner i ett rum av relationer som [---] [är] den reella grunden 

för hur individer och grupper handlar” (Bourdieu, 1999, s.44). Individen påverkar och påverkas 

av den omkringliggande strukturen vari den är en del av. Densamme beskriver det (kraft)fält 

som omgärdar det sociala rummet som 

tvingar sig på de agenter som är engagerade i det, och som ett slagfält där agenter tvingas ta ställning till 

medel och mål som skiljer sig åt beroende på deras position i kraftfältets struktur och där de på detta sätt 

bidrar till att bevara eller att omvandla strukturen (Bourdieu, 1999, s.45-46).  

Närheten mellan agenterna inom det sociala rummet är av betydelse för att gå samman i till 

exempel en enad grupp. Individuellt eller kollektivt kan materiella tillgångar räknas likväl som 

de handlingar som ingår i ett habitus. Vad gäller livsstil är det den generativa formeln som 
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associeras med smak eller som ”böjelsen för och förmågan att (materiellt och/eller symboliskt) 

tillägna sig en klass av klassificerade och klassificerande objekt eller praktiker” (Bourdieu, 

1993, s.303). Vad som också hör till är ”smaken för det nödvändiga eller smaken för lyxen, 

som styr de praktiker som objektivt kombineras med vissa inkomster” (Bourdieu, 1993, s.305).  

3.3. Utbildningssystemet som reproducerande makt 

I Reproduktionen presenterar Bourdieu och Passeron (2008) en handlingsteori om hur 

symboliskt våld används inom utbildningssystem och bidrar till reproduktion av makt. Centralt 

är den pedagogiska situationen där kulturella värden överförs till en mottagare. Denna 

överföring kan ske inom familjen eller av en person som är institutionellt tillsatt. Pedagogisk 

handling sker i en social situation där symboliskt våld används och som maktförhållande sker 

detta vid sidan av den formella kommunikationen. Utbildning eller fostran innebär oberoende 

av var den sker en godtycklig prägling och inprägling av en godtycklig maktstruktur (Jmf, 

Bourdieu & Passeron, 2008, s.52-54).  

En legitimerad auktoritet att utföra en symbolisk våldsmakt hör till den pedagogiska handlingen 

vilken ”bara kan producera sin karakteristiska, specifikt symboliska effekt genom att den 

godtyckliga makt som möjliggör dess påbördning aldrig uppträder i sin fulla sanning” 

(Bourdieu & Passeron, 2008, s.57). Godtycklighet omgärdar det förmedlade vilket heller aldrig 

uppträder i full sanning. Därigenom förutsätts att den som utför den pedagogiska handlingen 

har auktoritet och en upplevelse av autonomi.    

Utifrån den angivna teoretiska referensramen, såsom begreppen makt och habitus avses 

resultaten rörande livsstil i denna studie att teoretiskt diskuteras i förhållande till studiens syfte. 

Denna diskussion förs i ett senare kapitel.  
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4.  METOD  

 

I följande kapitel presenteras det valda materialet följt av tillvägagångssätt och 

metoddiskussion. Kapitlet avslutas med ett avsnitt om etiskt förhållningssätt. 

4.1. Urval 

Utifrån studiens syfte ligger fokus i denna studie på nyproducerade läromedel som används i 

skolan. Läromedel avgränsas här att gälla bokform, alltså läroböcker. Frågor som infinner sig 

är vilka läroböcker som finns och huruvida dessa används i skolan. För den senare frågan kan 

hänvisas till Englund (2006, s.25-26) som utifrån flera studier ger en sammanfattning om 

läroböckers ställning i skolan. Englund uppger att läroboksanvändning i skolan har varit och 

fortfarande är ett dominerande läromedel i skolan. Studier bland lärare har visat att läroboken 

uppfattas som kunskapsgaranterande och auktoriserande-, gemensamhetsskapande och 

sammanhållande-, såväl praktiskt som tankemässigt och ideologiskt-, underlättande såväl i de 

föregående funktionerna likväl som i utvärderingen av elevernas kunskaper och därtill 

underlättande i det övriga arbetet och livet först och främst för lärarna, men också för eleverna. 

Vad som också talar för en relativt utbredd användning av läroböcker kan härledas från Johnson 

Harrie (2009, s.224) som påpekar att en när kursplaner blir vagare såsom genom målstyrning 

är det inte otänkbart att läroboken i högre utsträckning blir den konkreta formen av läroplanen 

vilket medför att den legitimerande funktionen stärks. Ovan nämnda studier har några år på 

nacken varför det inte är otänkbart att andra läromedel såsom digitala medier har kommit att 

ersätta pappersformen men även på skärm är det rimligt att anta att informationen baseras på 

text.  

När det gäller läroböcker i pappersform har vi funnit två nyproducerade läroböcker i Sverige; 

Idrott och hälsa. 1 & 2: praktisk och teoretisk tillämpning (2011) och boken Idrott och hälsa 

(2012). För att ta reda på huruvida dessa används och i vilken omfattning har vi kontaktat 

förlagen som dock inte vill uppge hur många skolor som köpt respektive bok. Av de båda 

böckerna vet vi dock att den ena boken Idrott och hälsa används på en skola som en av 

författarna till denna uppsats har gjort sin vfu på. Tidigare studier som har gjorts har fokuserat 

på utvalda avsnitt i flera läroböcker vilka då har jämförts. I föreliggande studie ses en poäng i 

att undersöka en bredare del av ett sammanhållet material. Genom att begränsa urvalet till ett 

textmaterial är det möjligt att göra en djupare och mer nyanserad belysning. En annan poäng 

med att avstå från att göra en studie där de två nyproducerade böcker som finns ingår är att ett 

jämförande kan innebära att man ställer den ena boken mot den andra där någon av böckerna 
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framstår som bättre än den andra. Utifrån detta har vi valt att utgå ifrån en av dessa båda 

böckerna där samtliga kapitel i boken ingår. Därtill hör att vi vet att den används i undervisning. 

Materialet består av: 

- Johansson, B. (2012). Idrott och hälsa. (5. uppl.) Stockholm: Liber 

4.2. Analysmetod 

Carlsson och Von Brömssen uppger att läroböcker kan ”ses som en social kodifiering av vad 

som gäller både i och utanför skolans värld och konstruerar och reproducerar därigenom normer 

för sociala relationer och verksamheter” (Carlsson & Von Brömssen, 2011, s.17). Mot bakgrund 

av detta och uppsatsens problemformulering och urval har därför en kvalitativ metod valts 

eftersom en sådan metod lämpar sig då man strävar efter komplexa beskrivningar och 

förståelser av olika fenomen (Hartman 2004, s.273).  

4.2.1. Strukturell analys 

Materialet inbjuder till någon form av textanalys. Hellspong (2001) presenterar flera olika 

analysmetoder för texter. Till denna uppsats har strukturell analysmetod valts. Med strukturell 

analys avses att ge en beskrivning av textens språkliga, innehållsmässiga och sociala strukturer 

i förhållande till bakgrundsmässiga sammanhang (Hellspong, 2001, s.61).  Hur man använder 

analysmetoden kan enligt författaren variera och bör anpassas kreativt utifrån studiens syfte. I 

föreliggande studie avser vi att tona ner den textuella strukturen och istället fokusera mer på 

textens ideationella- och interpersonella strukturer vilka beskrivs här nedan. 

4.2.2. Ideationell struktur 

Med ideationell struktur i en text avses själva innehållet vilket kan delas upp i teman såsom 

makro- och mikroteman. Makroteman anger textens övergripande och mer vidare innehåll, 

alltså dess huvudinnehåll (Hellspong, 2001, s.35). En text kan innehålla flera konkurrerande 

makroteman vilket med fördel kan hanteras som olika potentiella huvudämnen. Som 

underkategori kan texten delas in i mikroteman som relaterar till textens makrotema.  

4.2.3. Proposition 

Med propositioner i en text avses innehållet i ett påstående där samma tema kan presenteras på 

flera sätt. Propositioner i en text kan ha olika tyngd genom en variation av upplysningar och det 

centrala eller makropropositionen stödjer sig gärna mot dess kontext (Hellspong, 2001, s.36-

37). Övriga inslag i en text kan ses som mikropropositioner vilka kan innebära huvudpåståenden 

i sina delar men inte emot helheten. Påståenden i en text kan vara explicita och ibland implicita 
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vilket då innebär att budskapet står att finna mellan raderna. Implicita yttryck förutsätter 

förkunskaper hos läsaren för att förstås.  

Med modalitet menas hur relationen mellan det enskilda påståendet svarar mot den värld som 

texten framställer. Hit hör faktisk och icke-faktisk modalitet, där den förra gör anspråk på att 

stå för ett faktum, medan den senare rör sannolikheter, ett antagande eller vad som bör ske. 

Sannolikheter syftar på något som är möjligt men inte helt säkert, ett antagande syftar på något 

som är möjligt under på vissa villkor, och vad som bör ske har att göra med något som krävs 

utifrån till exempelvis moral eller nytta (Jmf Hellspong, 2001, s.40). 

4.2.4. Perspektiv 

Hur texten framställs och utvecklas speglar synen på ämnet vilket kan fångas genom att ringa 

in flera olika perspektiv. Hit hör till exempel författarperspektivet eller aktörsperspektivet där 

den senare involverar andra aktörer i texten. Författarperspektivet kan antingen ses som 

närvarande eller frånvarande i texten där den förra markeras genom att författaren blandar in 

sig själv i texten och den senare genom att författaren sopar igen spåren efter sig. I en text kan 

man skilja mellan ett utifrån- och inifrånperspektiv vilket innebär huruvida författaren blandar 

in sig själv eller framstår som en betraktare.  Med när- eller fjärrperspektiv avses huruvida 

författaren går in på detaljer eller gör betraktelser från håll. Vart blicken riktas tidsmässigt anger 

ett visst tidsperspektiv såsom dåtid, nutid eller framtid. Till dåtid hör historieskrivning, nutid 

präglas av beskrivningar av det som sker nu och framtidsperspektivet planlägger framtiden. 

Hellspong (2001, s.43) uppger att det vanliga är att framställningar pendlar men att något 

perspektiv ofta dominerar. Perspektiv kan innebära möjliga ideologiska och eller teoretiska 

perspektiv. Jämförelseperspektivet kan betona likheter såväl som skillnader och innebär att se 

något utifrån något annat. Jämförelseperspektivet kan styra synen på något. Till de jämförelser 

som tas fasta på i denna studie kan nämnas analogier och metaforer. Analogier avser liknelser 

och metaforer anger utbytbara bilder av något vilka också skapar tankefigurer (Hellspong, 2001, 

s.44-45).  

4.2.5. Interpersonell struktur  

I någon form avser texter i allmänhet att upprätta kontakt med läsaren. Så kallade 

språkhandlingar ger texten dess sociala kraft genom att till exempel ”upplysa, varna, beordra, 

förklara, instruera, besvara, citera, hänvisa, föreslå och avråda” (Hellspong, 2001, s.45).  
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4.2.6. Språkhandlingar 

Språkhandlingar kan delas upp i allmänna och speciella. Allmänna språkhandlingar 

förekommer i grundform i alla möjliga sammanhang och kan vara; frågor, påståenden, 

uppmaningar eller uttrop. Speciella språkhandlingar är bundna till mer specifika sammanhang 

och kan vara; befallningar, vädjanden, rekommendationer, avståndstaganden, definitioner, 

efterlysningar, auktorisationer, invändningar och tillstyrkanden. Språkhandlingar kan betraktas 

som negativa eller positiva till vilka olika sociala strategier kan används för att förmedla ett 

visst budskap. Till ett innehåll som kan uppfattas som påträngande kan en social 

försiktighetsstrategi användas som artigt och med hänsyn till läsarens integritet framställs som 

distanserad. En förtrolighetsstrategi kan så att säga skapa närhet till läsaren vilket kan ge skäl 

för att vara mer rak med budskapet (Jmf Hellspong, 2001, s.46). 

4.2.7. Attityder 

Hur texten förmedlar hållningar eller attityder är betydande för textens sociala verkan. Till dessa 

hör värderingar som kan vara positiva eller negativa såsom bra, vacker, viktig, oväsentlig, dålig 

och ful.  Utöver grundbetydelser (denotation) förekommer även konnotation eller bibetydelser 

som innefattar kulturella associationer som kan innehålla värderande övertoner (Hellspong, 

2001, s.47).  

En speciell sorts attityd rör textens hållning till de egna utsagorna. Om texten innehåller 

understrykningar eller garderingar avgör huruvida det som påstås hävdas genom auktoritet eller 

markerar osäkerhet och förhandlingsvilja gentemot till exempel en möjlig kritiker. Som sociala 

figurer i texten kan ironi och hyperbol ingå. Med ironi avses att låta läsaren förstå att det är 

något annat som avses än det man just skriver. Detta bygger på gemensamma sociala koder för 

att förstås. Med hyperbol avses framställan genom överdrifter vilket liksom ironin uttrycker en 

värderande hållning utan att för den saken skull riskera den egna trovärdigheten. Motsatsen till 

hyperbol är underdrifter som används på liknande vis (Hellspong, 2001, s.48).  

4.2.8. Social ram 

Den sociala ramen som texten konstruerar kan beskrivas som ett av texten regisserat förhållande 

till läsaren. Hit hör att undersöka vilka olika text-jag och text-du som texten presenterar och 

därtill relationen dem emellan. Genom tilltal som du kan en text till exempel markera en 

förtrolig relation mellan två personer medan vi inbegriper flera. Som social ram hör även hur 

kvinnor och män tilltalas eller omnämns.  
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4.3. Analysschema 

I ett första steg görs en övergripande läsning av hela materialet i dess kontext och 

terminologiska kategoriseringar urskiljs såsom mer explicita uttryck som leder fram till ett 

förslag till makrotema för hela texten. Delar av materialet som inte är aktuellt för vidare analys 

kan i detta steg avskiljas även om råmaterialet finns kvar att gå tillbaka till. I ett andra steg 

bearbetas materialet utifrån propositionernas modalitet och språkhandlingar som sedan 

analyseras vidare separat och kategoriseras in under olika rubriker. Avslutningsvis sammanförs 

delarna till en helhet genom att inplacera resultaten i en social ram. För att förenkla för läsaren 

och för att skapa en röd tråd presenteras hela materialets kortfattat. Därefter avser vi att 

presentera materialet utifrån teman i olika avsnitt som följs av analys. Bilderna som 

förekommer i materialet ingår inte i de presenterade resultaten. Däremot har bilderna i 

materialet utgjort en del av den kontext mot vilken de inledande analyserna lästes i.  

4.4. Arbetsfördelning 

I denna studie har vi bestämt att vi båda ska vara involverade i samtliga delar av arbetet varför 

det inte har varit någon tydlig uppdelning. Själva skrivprocessen har vi dock ibland delat upp 

på så vis att någon har ansvarat mer för att få ett visst kapitel på pränt. Analysen har vi 

inledningsvis gjort var för sig för att kunna jämföra likheter och skillnader. Därefter har vi 

gemensamt gått igenom det övriga analysarbetet. 

4.5. Reliabilitet och validitet  

Validitet i forskningen är avgörande för huruvida data och metoder som används är ”exakta” 

och ”riktiga” – hur väl resultatet speglar verkligheten och sanningen. Denscombe (2010) 

påvisar vikten av att poängtera tillförlitlighet och trovärdighet under hela forskningsprocessen. 

Detta kan exempelvis vara att metoder och tillvägagångssätt grundar sig i redan etablerade 

utgångspunkter för hur forskning bedrivs. Såväl i val av metod, som i bearbetning av resultat 

och analys har vi sett till tidigare forskning och därigenom valt erkända forskningsmetoder. 

Materialet som används i denna studie analyseras och bearbetats med en redan beprövad 

analysmetod. Med det som bakgrund vill undersökning höja verifieringen, alltså om samma 

undersökning görs om ska liknande resultat kunna uppvisas. För att uppnå god reliabilitet i 

undersökningen är det viktigt med validitet, objektivitet och neutrala forskningsinstrument 

(Denscombe, 2010, s.378-379).  Fördelar med en kvalitativ analys är att den speglar en 

djupgående och detaljerad bild av ett tämligen begränsat område, vilket ger utrymme för att 

spegla komplexa sociala situationer och därmed samhällets nyanser. I en kvalitativ studie finns 

tolerans för motsägelser, tvetydighet och mer än en förklaring till ett fenomen. Detta beror 
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delvis på att vårt samhälle är komplext och nyanserat men även att det ligger en acceptans i att 

olika forskare kan komma fram till skilda slutsatser trots samma val av metod (Denscombe, 

2010, s.398). Att forskaren själv ger sin nyanserade tolkning kan även ses som en nackdel. Att 

anta en objektiv utgångspunkt som forskare är av vikt för att resultat- och analysprocesser ska 

bli så opartiska samt neutrala som möjligt utan att ”jaget” från forskaren ska återspeglas och 

vinkla materialet (Denscombe, 2010, s.379). I en kvalitativ studie kan man inte utesluta att 

produkten påverkas av forskarens identitet, värderingar och övertygelser. Då exempelvis inte 

båda författarna till denna studie är lärare i idrott och hälsa tänker vi att våra skilda preferenser 

till ämnet kan vara en tillgång som bidrar till en ökad objektivitet genom att diskutera våra 

ställningstaganden. Det finns även en risk att data som analyseras lyfts direkt ur sin kontext och 

att viktig data går förlorad när kodning och kategorisering av materialet sker (Denscombe, 

2010, s.399). För att minska detta problem genomförs de inledande analyserna i denna studie 

av oss båda separat där vi i efterhand jämför våra fynd och överväger likheter och skillnader. 

Därtill utgår vi ifrån materialet i dess helhet varför data analyseras i sin kontext innan den 

arbetas vidare med. För att hantera data i en kvalitativ studie behöver man acceptera det faktum 

att all data inte kan presenteras. Det viktiga är att se det väsentliga och prioritera de delar som 

är av betydelse för ett rättvist och tillförlitligt resultat (Denscombe, 2010, s. 389). Vi är väl 

medvetna om att det inte går att genomföra en forskning som inte är opåverkad av oss som 

författare ”eftersom produkten blir en del av en tolkningsprocess” (Denscombe, 2010, s.383).  

Härigenom går det inte att helt utesluta att liknande studier kan göra andra tolkningar och 

komma fram till andra resultat. 

4.6. Generaliserbarhet  

Data som presenteras i den kvalitativa studien kan bli mindre representativt och det blir svårt 

att avgöra i vilken utsträckning materialet går att generalisera. Detta beror delvis på att det är 

ett litet antal fall som undersöks vilket kan ifrågasätta om studien går att generalisera. 

Denscombe (2010) påvisar att det kan vara så att författarna inte har till avsikt att faktiskt 

generalisera utan vill skildra det unika och specifika i ett enskilt fall (Denscombe, 2010, s.382. 

s.399). Valet att utgå ifrån en lärobok är medvetet, vi anser utifrån studiens syfte och 

problemformulering det meningsfullt att analysera ett mer sammanhållet material. Andra idrott 

och hälsa läroböcker behöver nödvändigtvis inte ha samma typ av innehåll och struktur som 

studiens valda lärobok, detta är vi införstådda i och även om studien utgått ifrån ett större urval 

av material så skulle det ändå kvarstå svårigheter i att generalisera resultaten. Vår avsikt med 

denna studie är inte heller att försöka generalisera resultaten att gälla övriga läromedel.  
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4.6. Etiskt förhållningssätt 

På vetenskapsrådets hemsida presenteras forskningsetiska principer vilka även Denscombe 

(2009) uppger. Dessa uppges som att skydda deltagares intressen på så vis att man överväger 

sannolika konsekvenser av forskningen samt vidtar åtgärder för att deltagare skyddas, bland 

annat genom att hantera information konfidentiellt. En annan princip är att deltagandet sker 

frivilligt och efter medgivet samtycke, samt att man har fått tillräckligt med information om 

forskningen. Till forskningsetik hör även att undvika oriktiga framställningar och falska 

förspeglingar på så vis att man arbetar så öppet och ärligt som möjligt och enbart använder 

information till forskningsändamål (Jmf Denscombe, 2009, s.195-198; Vetenskapsrådet, 2013). 

Då materialet i föreliggande studie består av en offentlig publikation gör vi bedömningen att 

det varken föreligger något krav på att informera eller ha samtycke hos författarna att använda 

materialet. Däremot avses i denna studie att redovisningen av studien sker öppet och så ärligt 

som möjligt.  
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5. RESULTAT & ANALYS 

I följande kapitel presenteras inledningsvis materialet översiktlig och därefter följer resultat från 

övriga analyser.  

5.1. Materialet 

Boken Idrott och Hälsa är skriven av Bengt Johansson och är avsedd för gymnasiet. Boken 

syftar till att ge läsaren kunskap om god hälsa och hur detta kan uppnås genom att belysa vikten 

av en aktiv livsstil. Boken tar bland annat upp varierade motionsformer som dessutom ska vara 

roliga att utföra. Boken följer enligt författaren kursplanen för idrott och hälsa 1 och 2 i GY-11. 

Innehållet i boken ska vara applicerbart för pedagogiskt lärande till elever både teoretiskt men 

även praktiskt. Det primära syftet med boken är att ge läsaren tillräckligt med kunskap för att 

den ska må så bra som möjligt, för att sedan trivas och lyckas i skolan men även senare i livet. 

Med det ovanstående som bakgrund avser författaren att ge grund för att eleven ska kunna bli 

sin egen personlig tränare.  

5.1.2. Presentation av materialet 

Boken är uppdelad i 12 kapitel exklusive förord och inledning. Efter varje kapitel följer en 

sammanfattning samt diskussionsfrågor och uppgifter.  

Kapitel ett Idrott och Hälsa handlar om ämnet och om hur man kan bli sin egna personliga 

tränare. Här förklaras även en syn på vad livsstil och hälsa innebär. Författaren tar upp olika 

livsstilsval såsom motion, måltider, sömn, stress, umgänge samt konsekvenser av nyttjande av 

tobak, alkohol och droger. En djupdykning i begreppen sömn, mat och vätska presenteras. 

Kapitlet avslutas med att beskriva hur läsaren kan sammanställa sina levnadsvanor i en 

hälsoprofil.  

I kapitel två Ohälsa behandlar just ohälsa och då i synnerhet ungas ohälsa. Kapitlet tar sin 

början i en beskrivning av de hälsoproblem som idag återfinns hos unga i Sverige såsom 

huvudvärk, idrottsskador, stress och trötthet. Här påpekas även faran med en ökad inaktivitet 

hos unga som i många fall kan leda till olika typer av ohälsa och likaså faktorer så som tobak, 

droger, alkohol, kroppsideal, ätstörningar och doping. 

Kapitel tre Träningslära belyser hur man som sin egen personliga tränare kan träna smart.  Här 

påpekas vikten av allsidig träning och att oavsett träningsform bör ett pass bestå av 

uppvärmning, huvudaktivitet och nedvarvning. Begreppet prestationsförmåga och påverkande 

faktorer förklaras och därtill olika typer av träningsformer exempelvis styrketräning, rörlighet, 

uthållighet, koordination och teknik. I dessa avsnitt tar författaren upp varför, hur och när man 
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bör träna. Kapitlet innehåller även två kortare delar där träning och mens, samt träning och 

graviditet tas upp. Avslutningsvis påpekas vikten av att utvärdera den egna träningen vilket kan 

göras genom diverse tester. 

I kapitel fyra Sjukdom och skada – när kan man träna beskrivs olika sjukdoms- och 

skadetillstånd som kan påverka träningen. Här ges exempel på när det är ok att träna och när 

det kan utgöra fara för hälsan. En mer ingående beskrivning ges av sjukdomar som kan påverka 

kroppen exempelvis infektioner, allergi och astma. Det kan även läsas om kroppsliga skador 

som exempelvis träningsvärk, kramp, ledbandsskador, muskelbristning och knäskador och 

vikten av att försöka träna rätt för att dels undvika men även förbättra dessa. Kapitlet avslutas 

med ett avsnitt om rehabilitering.  

I kapitel fem Stresshantering och mental träning beskrivs vad stress är, vad det finns för orsaker 

till stress och hur det kan påverka oss fysiskt och psykiskt. Här beskrivs olika stressrelaterade 

symptom men även hur man kan hantera sin stress. Olika typer av avslappning och motion ges 

som förslag för att motverka stress. Kapitlet avslutas med ett avsnitt om mental träning och hur 

den kan utveckla motivation och prestationsförmåga.  

Kapitel sex Rörelse till musik tar upp betydelsen av dans och att motionera till musik. I kapitlet 

beskrivs dansens historia, rytm och takt samt dans som tävlingsidrott. Här påvisas vikten av 

musikens betydelse till olika träningsmoment och avslappning. Musikens inverkan på humör 

då den kan bidra till både glädje, avslappning och njutning avslutar kapitlet.  

I kapitel sju Träning då och nu ges en inblick i hur idrottens historia och utveckling från för till 

nu. Här ges en inblick i hur den har sett uttryck och vad den har haft för betydelse. I kapitlet 

kan läsas om att idrotten idag är vår största folkrörelse samt vad som kännetecknar idrottens 

värdegrund. Kapitlet avslutas med en inblick kring idrott och ekonomi.  

I kapitel åtta Friluftsliv beskrivs natur och allemansrätten följt av olika typer av tekniker som 

gör att man kan klara sig i naturen. Det ges förslag på olika typer av aktiviteter så som vandring, 

cykling, kanotfärd, klättring, ridning och skidor. Inom respektive aktivitet ges tips på vad man 

bör tänka på då aktiviteten utförs samt vilken typ av utrustning som behövs. Kapitlet avslutas 

med att påvisa vikten av utrustning i kyla och när man är ute på friluftsliv i flera dagar.  

I kapitel nio Livräddning och första hjälpen ges en inblick i hur en allvarlig situation eller 

olycka bör hanteras och i vilken ordning du bör hantera situationen enligt L-ABC modellen. 
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Kapitlet avslutas med en beskrivning av vad man ska göra vid en olycka i vatten och att detta 

är något som man behöver träna på.  

I kapitel tio Ergonomi beskrivs begreppet som ”läran om hur man anpassar arbetet och miljön 

till människans fysiska och psykiska förutsättningar”. Här får läsaren en inblick i hur fysiskt 

tunga och fysiskt lätta arbeten kan påverka kroppen men också hur man med hjälp av kunskaper 

om ergonomi förebygger skador och belastningar på kroppen. Ryggproblem och vad som kan 

göras för att undvika och förebygga ryggsmärtor avslutar kapitlet.  

I kapitel elva Spel och regler tar författaren upp de mest förekommande bollsporter och vilka 

regler som gäller för dessa.  

I kapitel tolv Kroppen beskrivs kroppens olika delar så som skelett, muskler, leder, nerver och 

organ samt hur dessa fungerar och samverkar. Vidare följer en beskrivning av syrets 

upptagning, transport och funktion i kroppen samt hur detta fungerar vid aktivitet och passivitet. 

Avslutningsvis redogörs för energi, hur den tas upp och förbrukas. Här ges exempel på hur 

mycket energi olika födoämnen innehåller samt hur förbränning och spjälkning fungerar.  

 

5.2. Tema livsstil   

I det följande presenteras resultaten som är citat hämtade från materialets olika avsnitt och 

kapitel. Parantes markerar början och slut på citat och innehåller förutom numrering även från 

vilken sida i materialet som citatet är hämtat. I vissa avsnitt förekommer understrykningar som 

inte finns i det ursprungliga materialet utan är tillförda av denna uppsats författare.  

Ett övergripande tema i materialet, ett makrotema, kan ses i rubriken ”Livsstil och hälsa” vilket 

ger en riktning för den fortsatta texten. Vidare föreslås livsstil vara det samma som 

”levnadsvanor” till vilka författaren räknar ”motion, måltider, sömn, stress, umgänge […] 

tobak, alkohol eller droger”. I hela texten utvecklas makrotemat genom propositioner såsom till 

exempel (1)”dina levnadsvanor, har stor betydelse för din hälsa”, (2)”din livsstil, alltså dina 

levnadsvanor, är avgörande för din hälsa” och (3)”bli din egen personlige tränare”. Utifrån 

texternas propositioner kan en makroproposition förslagsvis vara – ANSVARET ATT MÅ 

BRA!  

5.2.1. Livsstil som gemensam angelägenhet 

 

Människan är byggd för rörelse (1:1, s.9) Vi måste motionera och träna (2:1, s.9) Alla behöver träna 

rörlighet (3:1, s.67) alla behöver vara i rörelse någon timme varje dag, gärna utomhus (4:1, s.9) I 

vardagslivet behöver du mest uthållighetsstyrka, framförallt i mage och rygg (5:1, s.62) Människor börjar 
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bli alltmer medvetna om hur födan påverkar hälsan (6:1, s.16) Allt fler människor blir vegetarianer (7:1, 

s.19) Sömn innebär att kroppen återhämtar sig och att ”du fyller på batterierna” (8:1, s.15) Ibland känner vi 

oss alla misslyckade. Då känns det bra att ha någon att tala med (9:1, s.14) alla vet att narkotika bryter ner 

och förstör människans omdöme, hälsa och tillvaro (10:1, s.42) det finns olika orsaker till att människor 

dricker alkohol (11:1, s.39) De flesta människor känner sig stressade ibland (12:1, s.101) Vi reagerar olika 

på stress (13:1, s.101) Allt fler och allt yngre människor drabbas av utmattningssyndrom (14:1, s.102) I 

längden går det inte att driva sig själv för fullt mer än några månader. Kroppen och psyket säger ifrån (15:1, 

s.102) Allt fler individer, arbetsgivare, och organisationer inser att det lönar sig att satsa på friskvård(16:1, 

s.14) Om du tycker att arbetet är tungt eller inte beror på din syreupptagningsförmåga och din fysiska 

styrka(17:1, s.169) Om du är tränad kan du arbeta intensivare (18:1, s.75). 

Ovanstående propositioner utvecklar makrotemat. Textens författare gör sig inte (någonstans i 

boken) närvarande i jag-form. Mening 2,3,13:1 innehåller vi och alla vilket inte kan förstås som 

direkt relaterat till författaren själv utan kan snarast ha en innebörd som ses i (1,10:1) 

människan. Alltså i egenskap av människa som existerande på jorden vilket också kan sägas 

vara innebörden i (9:1) som nämner oss alla. Beskrivningen av människan i allmänhet skiljer 

sig från beskrivningen av människor (6,7,11,12:1) som handlar på olika vis och inte beskriver 

något allmängiltigt tillstånd. Allt fler (7,14,16:1) förekommer i meningar som beskriver en 

pågående rörelse eller process som kan uppfattas som negativ såsom utmattningssyndrom, eller 

positiv det lönar sig att satsa på friskvård.  

Meningarna 5,8,11,17,18:1 innehåller du-form som riktar sig mer direkt till läsaren. På så vis 

etableras en personlig kontakt med läsaren. Blandningen av vi-form och du-form skapar en 

gemenskap i egenskap av människa, mellan författaren och läsaren vilket kan ses som en 

förtrolighetsstrategi som används för att kunna vända sig mer direkt till läsaren med budskapet. 

Variationer av du-form och vi-form ingår frekvent igenom hela materialet med undantag för 

vissa avsnitt. Detta bidrar även till att propositionernas modalitet blir mer faktisk vilket av 

läsaren kan uppfattas som att det omgivande samhället starkt förväntar sig att man ska prioritera 

sin individuella hälsa. I 17-18:1 är det icke-faktisk modalitet som uttrycks, alltså ett antagande 

ifråga om styrka, träning och att arbeta intensivare vilket också kan uppfattas som något som 

det omgivande samhället starkt förväntar sig av individen och om man uppfattar arbetet som 

tungt så beror det på ens egna fysiska förmågor vilka man då förvänts träna upp. Propositionen 

som är hämtad från bokens kapitel om ergonomi kan sägas ge arbetsbelastning en fysikalisk 

förklaring som då pekar på individuella egenskaper. Härigenom är arbetsbelastningen betraktad 

ur ett närperspektiv där detaljerna anges men inte helheten. I en given kontext hade samma 

mening kunnat få en annan innebörd om den till exempel hade formuleras som ”många arbeten, 

däribland kvinnodominerande yrken inom t.ex. omsorg, är slitsamma och tunga vilket många 

gånger är slitsamt för den som ska utföra arbetet”. I mening 8:1 förklaras vad sömnen medför 

genom metaforen batteri vilket för tankarna till energiteknikens värld. 
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5.2.2. Viktigt avseende livsstil 
 

En bra syreupptagningsförmåga är viktig [vår understrykning, gäller samtliga] framförallt vid hårt arbete 

(1:2, s.70) Det är syreupptagningsförmågan som är viktigast när du tränar för att få en bra hälsa (2:2, s.71) 

Det är viktigt att konditionsträna regelbundet (3:2, s.72) Det är viktigt att du tränar allsidigt (4:2, s.55) 

Vardagsmotionen är också viktig (5:2, s.10) I all träning är det också viktigt att du lär dig hitta och använda 

rätt muskler, medan du slappnar av i andra (6:2, s.76) Vid uppvärmningen är det viktigt att du startar lugnt, 

ökar succesivt och tar det lugnt igen på slutet (7:2, s.59) Om du vill undvika problem med hälsenan, är det 

extra viktigt att du är ordentligt uppvärmd innan du börjar med din aktivitet (8:2, s.94) Det är viktigt att du 

får instruktioner om rätt teknik, så att du inte skadar eller överbelastar dig (9:2, s.63) Djupsömnen är 

viktigast för att du ska känna dig utvilad när du vaknar (10:2, s.15) Vänner är viktiga (11:2, s.14) En del 

människor blir oroliga av tystnaden, vilket är ett tecken på att de egentligen är överstimulerade. Då är det 

viktigare än någonsin att lyssna och koncentrera sig (12:2, s.107) Men det är också viktigt att ha fri tid, det 

vill säga att ibland koppla av och göra ingenting(13:2, s.14) Forskare har funnit att vistelse i naturen får oss 

att slappna av och är ett viktigt botemedel vid stress (14:2, s.107) Varannan rökare kommer att dö flera år 

i förtid. Därför är det bokstavligen livsviktigt att du kan stå emot rökningen (15:2, s.32) Maten ger oss 

energi. Den fungerar också som byggnadsmaterial för kroppen. Därför har dina matvanor stor betydelse för 

ditt humör och hur du mår (16:2, s.16) Det är viktigt att blodsockerhalten är så jämn som möjligt mellan 

måltiderna (17:2, s.20) Är du vegetarian är det därför extra viktigt att du äter den här sortens grönsaker 

(18:2, s.23) Det är alltså viktigt att du dricker ordentligt och att du äter frukt och grönt (19:2, s.24) För att 

motverka benskörhet är det viktigt att äta mat som innehåller kalcium. Drick därför mjölk och ät även andra 

mejeriprodukter som fil, yoghurt och ost. Försök också att vara ute i dagsljuset (20:2, s.96) men allra 

viktigast är det att motionera (21:2, s.96). 

I ovanstående propositioner förekommer du-form och värderande omdömen tillförs texten som 

graderande understryker betydelsen av livsstil. I mening 1:2 uttrycks viktig och i 2:2 uttrycks 

viktigast i fråga o syreupptagningsförmågan. På ett liknande sätt är det i 7:2 viktigt med 

uppvärmning och i 8:2 extra viktigt med uppvärmning för att undvika skador. Extra viktigt är 

också en viss sorts födoämnen om man är vegetarian. När det gäller att stå emot rökning är det 

dessutom livsviktigt. Att till exempel undvika skador och ohälsa förefaller härigenom som något 

som är mer angeläget att prioritera. Genom angivna propositioner som gör anspråk på sanning, 

faktisk modalitet, sammanbinds livsstilens/levnadsvanornas olika delar vilka av läsaren kan 

uppfattas som starka förväntningar från det omgivande samhället som ställs på alla i samhället. 

I 8:2 uttrycks icke-faktisk modalitet som ett antagande vilket av läsaren kan uppfattas som än 

mer starkt och tvingande på så vis att det är viktigt med en problemfri hälsena. En risk kan dock 

vara att när något görs för viktigt är att detta kan uppfattas som varnande. För den som inte har 

kommit igång med träningen men verkligen behöver och vill det kan steget till att komma igång 

därigenom bli längre. För den som inte riktigt har tid kan varningen innebära att man stannar 

innan uppvärmningen är slut för att vara på den säkra sidan.  

I 14:2 görs en annan röst hörd, forskare(n), vilken bidrar till att skapa legitimitet till 

propositionerna. Denna röst utgör en auktoritet i samhället som vi förväntas lyssna till och följa 

genom dess kunskapsproduktion och därtill hör att skolan ska vila på vetenskaplig grund. I 
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sammanhanget nämner författaren genom förskarrösten, botemedel vilket för tankarna till den 

medicinska disciplinen inom vetenskapen. Det är i propositionen stress som kan botas med 

vistelse i naturen. Härigenom förefaller författarens lånade röst tala till i synnerhet 

storstadsmänniskan som bland betong och tempo blir botad av att komma ut i naturen en stund.  

I 20:2 får läsaren om den är laktosintolerant själv läsa in att det rör sig om laktosfria 

mejeriprodukter och för en person som är vegan kan den istället läsa in att det rör sig om 

soyamjölk och broccoli. En märklig formulering ses i samma mening där läsaren nästan 

vädjande uppmanas att försök också att vara ute i dagsljuset. Omformulerat kan detta lyda 

något i stil med, sitt inte inne hela dagen passa på att gå ut medan det är ljust. Formuleringen 

tycks bygga på uppfattningen att ungdomar mest sitter inne hela tiden. 

5.2.3. Livsstil och prestation 
 

Elever, som äter en bra frukost, presterar bättre på prov[vår understrykning, gäller samtliga] än de som 

slarvar med maten och därmed får för låg blodsockerhalt (1:3, s.20) Man har till exempel kunnat konstatera 

att ungdomar som äter mycket sallad och grönsaker har bättre betyg än de som sällan äter sådan mat (2:3, 

s.16) Fett och kolhydrater ger dig energi. De är kroppens bränsle, ungefär som bensinen i en bil (3:3, s.18) 

För att lyckas med en prestation, exempelvis ett prov eller en idrottstävling, behöver du ett visst mått av 

anspänning (4:3, s.103) Men det kan vara svårt att nå en anspänningsnivå som är optimal, det vill säga den 

nivå där du presterar bäst (5:3, s.103) Alltså, om du börjar med att värma upp så fungerar du bättre och kan 

prestera mer på alla sätt (6:3, s.60) När du når dina mål kommer du att känna tillfredsställelse. Det är enklast 

om du arbetar mot så kallade prestationsmål (7:3, s.108-109) Prestationsförmågan bestäms av flera faktorer 

[…] Därför behöver vi träna alla kroppens olika funktioner för att må så bra som möjligt och prestera 

optimalt (8:3, s.56) Hur hårt, länge och ofta du tränar har betydelse för din prestationsförmåga. Om du vill 

förbättra den, bör du stegra träningen långsamt och utifrån dina egna förutsättningar (9:3, s.57) För att man 

ska kunna höja sin prestationsförmåga, måste man öka belastningen på kroppen (10:3, s.57). 

Om du tränar rörlighet kan du undvika felbelastningar och skador [utöver det hör det att] Du presterar bättre 

i de flesta idrotter (11:3, s.67) Varför ska du träna kondition?[…] Du fungerar bättre i skolan, på arbetet 

och på fritiden […] minskar risken för belastningsskador[---] Du presterar bättre i de flesta 

idrottsaktiviteter(12:3, s.72) Varför ska du träna koordination?[---] du presterar bättre i de flesta idrotter 

(13:3, s.76) Varför ska du träna styrka?[---] du avlastar leder och motverkar ledskador[---]du presterar bättre 

i de flesta idrotter(14:3, s.61) När skadan är läkt, och du börjar träna som vanligt igen, måste du starta på 

en lägre nivå än tidigare. Du har ju förlorat en del av din prestationsförmåga och behöver därför bygga 

upp…(15:3, s.97) Det finns ett antal psykiska faktorer som också har stor betydelse för din 

prestationsförmåga (16:3, s.56) Lagom mängd träning är bäst (17:3, s.10). 

Många tar i alldeles för hårt när de konditionstränar. Därför får de snabbt mjölksyra i musklerna och kan 

inte hålla på så länge. Då blir träningseffekten sämre (18:3, s.75) När man tränar utsätter man kroppen för 

en påfrestning, som sliter på den. Det gör att prestationsförmågan minskar direkt efter träningen. Men 

nedgången är bara tillfällig (19:3, s.56) Felaktig träning är orsaken till de flesta förslitnings- och 

belastningsskadorna (20:3, s.90) När du blir nedkyld minskar din prestationsförmåga väsentligt (21:3, 

s.146) Om du får i dig för lite vätska, kan du få huvudvärk och känna dig trött. Dessutom minskar din 

prestationsförmåga (22:3, s.25) Försök visar att idrottsmän i teknikgrenar, som höjdhopp presterar mycket 

sämre efter att ha druckit motsvarande två flaskor folköl. I bollspel försämras alla mätbara funktioner (23:3, 

s.40) Oavsett vilken aktivitet du utövar så innebär alkohol att du kommer att prestera sämre (24:3, s.41) 

Den som röker cigarretter får sämre kondition redan som ung (25:3, s.35). 

I ovanstående propositioner förekommer formuleringar som uttrycker positiva värderingar 

såsom bättre, bäst, öka, höja, förbättra, lyckas, tillfredsställelse, vilka på olika sätt ställs i 
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relation till prestation och i mening 8:3 görs också en koppling mellan att må så bra som möjligt 

och prestera optimalt. I mening 6:3 används termen fungerar du bättre vilket antyder någon 

slags funktion vilket snarare förknippas med olika tekniska apparater, t.ex. mobiltelefonen 

fungerar inte. Att säga att, jag fungerar inte så bra idag, verkar lite konstigt. I 3:3 görs även en 

liknelse mellan näringsämnenas funktion i kroppen och bensinen i en bil vilket syftar till att 

skapa en bild av vad det handlar om men skapar samtidigt en tankefigur om kroppen som en 

maskin.  

Till negativt värderande ord som kopplas till träning och prestation kan nämnas, slarvar, 

minskar, förlorat, mjölksyra, påfrestning, nedgången, felaktig, huvudvärk, trött och sämre. Det 

är i de flesta meningarna faktisk modalitet som uttrycker faktum där prestation kan uppfattas 

som ett starkt krav från det omgivande samhället. Därtill kan prestera och prestationsförmåga 

tänkas uppfattas på helt olika sätt av personer med olika erfarenheter. En person som är 

idrottsvan och kanske tävlar i någon eller några idrotter, eller är van att lämna in tentor och 

skriva prov med höga resultat uppfattar säkerligen prestation på ett sätt. Medan en annan person 

som har svårt att bara ta sig ut och jogga eller som har lättare att få F än ett E på prov uppfattar 

prestation på helt ett annorlunda sätt.  

En skillnad mellan positivt och negativt värderande formuleringar är att de förra förekommer i 

satser som avser att uppmana, uppmuntra och motivera medan negativt värderande 

formuleringar används för att varna eller avråda. Propositionerna i 11:3 och 22:3 framstår som 

antaganden alltså icke faktisk modalitet vilket av läsaren kan uppfattas som starkt 

rekommenderande och starkt avrådande.  

I 2:3 och i 23:3 framträder två olika röster från forskarvärlden där den förra skulle kunna vara 

en av skolverket rapporter medan den senare mer hör hemma inom idrottsmedicinsk forskning. 

Härigenom framstår text-jagets attityd till en prestationsinriktad livsstil som starkt förknippas 

med idrottsvärlden likväl som den alltmer målstyrda och utvärderade skolan. Inom båda dessa 

världar är det framsteg, utveckling och prestationer som mäts och bedöms. Det är i båda dessa 

världar, likväl som i samhället i stort, som framgångar premieras och misslyckanden blir en 

belastning. Samtidigt som goda prestationer inom idrott och skola kan bidra till ett mervärde 

för samhället innebär skador inom idrotten och elever som går ut skolan utan fullgoda resultat 

en potentiell merkostnad för samhället. Inom skolans och idrottens värld blir ansvaret att mana 

till förbättringar men inte till vilket pris som helst eftersom detta kan leda till ekonomiska 
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eftergifter. Detta manande om framsteg och den parallella försiktighetstanken är framträdande 

i materialet.    

5.2.4. Kropp, träning och kost 

Många flickor vill vara smala 
 

Det är bara varannan tonåring som är nöjd med sin kropp. Idag vill många flickor vara smala, och många 

pojkar vill ha stora muskler (1:4, s.44) Det är naturligt att flickor är rundare om höfter och lår än vad pojkar 

är (2:4, s.44) Manlig fetma, som lägger sig på magen är betydligt farligare ur hälsosynpunkt (3:4, s.44) Det 

är fler män än kvinnor som är överviktiga (4:4, s.46) En viss andel kroppsvikt bör bestå av fett för att vi 

ska må bra (5:4, s.44) Om flickornas fettmängd sjunker alltför mycket, kan menstruationen utebli. Då blir 

det svårare att bli gravid (6:4, s.44) Att vilja gå ner i vikt är en av de främsta orsakerna till att flickor 

motionerar. Men många bantar också (7:4, s.45) I massmedierna får du olika råd om hur du snabbt går ner 

vikt, får platt mage, fastare rumpa, och toppkondition utan att egentligen anstränga dig (8:4, s.7) För att 

kunna bedöma alla mer eller mindre goda råd behöver du kunskap (9:4, s.7) De bantningsmetoder som 

presenteras i tidningarna leder nästan aldrig till några varaktiga resultat (10:4, s.45).  

Det bästa sättet att hålla vikten är att regelbundet röra sig, dels genom vardagsmotion, dels genom annan 

träning(11:4, s.45) Promenerar du någon kilometer till skolan varje dag kan du minska flera kilo i vikt på 

ett år, även om du inte ändrar några andra vanor (12:4, s.45) Rör du dig så mycket är det också lättare att 

hålla vikten (13:4, s.10) Därför kan det vara bättre att promenera än att träna triceps om du vill få bort 

”gäddhänget” (14:4, s.64) Tänk också på att det fett du förbränner hämtas från hela kroppen, ”sit ups” är 

bra för att stärka bukmusklerna, men knappast för att ta bort valkarna runt midjan. För att få bort dem kan 

du till exempel cykla, simma eller gå stavgång (15:4, s.45).   

Icke faktisk modalitet förekommer i propositionerna 5,6:4, 10:4, 12:4 och 14:4. I de två första 

görs ett antagande som av läsaren kan uppfattas som starkt krävande från samhällets sida att det 

är viktigt för flickor att kunna bli gravida. I 8,10:4 utesluts det inte att massmediers och 

tidningarnas metoder kan leda till resultat men det kan tolkas som en antydan om en viss 

förkastlighet i att låta sig vilseledas av tidningarna.   

Antagandena i propositionerna 12:4 och det ironiska uttrycket ”gäddhänget” i 14:4 kan av 

läsaren uppfattas som att det kringliggande samhället trots allt förväntar sig att tjejer ska gå ner 

i vikt och ha koll på sitt kroppsliga utseende. Proposition 1:4 ger vid hand att det finns normer 

bland ungdomar som påverkar deras kroppsuppfattningar. Det skulle vara möjligt att i 

läroboken gå emot dessa normer som medier förmedlar till konsumenterna och ge en motbild, 

vilket inte görs. Istället går texten med dessa viktminskningsnormer vilket får det att framstå 

som en kamp mellan olika aktörer som avser att påverka unga konsumenter/ elever till 

viktminskning men fast med olika metoder. I 9:4 görs gällande att det behövs kunskap för att 

kunna värja sig mot mediernas vilseledande information. Detta kan tänkas spegla den 

problematik som skolan som kunskapsförmedlare har att tampas med när ungdomar väljer 

medier för att orientera sig i sin omvärld. Det säger också något om synen på ungdomar som 
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okritiska och försvarslösa villebråd som genom kunskap kan skydda sig mot omvärldens 

påtryckning. 

Kapitlet om bantning förefaller handla om tjejer. Om man ser till 2-4:4 som påvisar att det är 

fler män än kvinnor som är överviktiga och att mäns övervikt är mer hälsofarlig tycks detta vara 

aningen missriktat och möjligtvis bygga på en kulturell könsförväntningar där män inte riktigt 

förväntas banta.   

Många pojkar vill ha stora muskler 
 

Genom att använda lätt belastning och göra många reps, förbättrar du främst koordinationen och musklernas 

syreförsörjning(17:4, s.64) Alltför låg träningsbelastning ger en liten träningseffekt. Tränar man istället 

alltför mycket, och/eller har en alltför kort tid till återhämtning, blir kroppen överansträngd (18:4, s.57) 

Men det gäller att ha god balans mellan träning, vila och rätt mat. Annars når man inte de resultat man 

strävar efter (19:4, s.57). 

Om du har en god muskelstyrka, betyder det att du kan utveckla stor kraft eller spänning i en muskel eller 

muskelgrupp (20:4, s.61) Du förbättrar din styrka främst genom att träna den rörelse du vill bli stark i (21:4, 

s.62) Själva muskelstyrkan förbättrar du snabbt (22:4, s.62) Narkotiska preparat använder man för att kunna 

träna hårdare och ta ut sig mer (23:4, s.49) Förutom att preparatet bygger upp musklerna har det troligen 

också en stimulerande effekt, vilket gör att man orkar träna hårdare. Men att musklerna blir större behöver 

inte betyda att de blir starkare (24:4, s.50) Tänk på att det ofta är den organiserade brottsligheten som ligger 

bakom försäljningen av narkotiska preparat (25:4, s.42) Nu för tiden är de som dopar sig främst 

kroppsbyggare och personer som vill få större muskler eller höja sin prestationsförmåga(26:4, s.49) De 

flesta som använder anabola steroider gör det inte för att nå bättre tävlingsresultat utan för att få en 

attraktivare kropp (27:4, s.50) Män kan till exempel drabbas av sterilitet och få en lägre produktion av 

testosteron. Kvinnor kan få skäggväxt, mörkare röst och mensrubbningar. Dessutom kan deras könsorgan 

påverkas. Klitoris kan exempelvis bli större (28:4, s.50). 

Propositionerna i 20:4 och 24:4 formuleras som icke-faktisk modalitet och kan uppfattas som 

starkt tvingande på så vis att de värderande omdömena i god muskelstyrka, stora muskler, stor 

kraft är något som är eftersträvansvärt och genom sammanhanget (se rubrik) då i synnerhet hos 

den manliga delen av befolkningen. Flera av propositionerna som rör doping och narkotiska 

preparat kan inte betraktas som direkt avrådande vilket förmodligen speglar synen på ett 

objektivt förmedlande av kunskap som så att säga talar till läsarens sunda förnuft. 

På liknande sätt som i avsnittet om viktminskning framstår ett rådande ideal i 27:4 kring att ha 

en attraktiv kropp. I 28:4 som också är att betrakta som antagande icke-modalitet avser texten 

att avskräcka genom möjliga biverkningar som hos mannen kopplas till reproduktionsförmåga 

och hos kvinnan den deformerade kroppen med skäggväxt och förstorad klitoris. Genom denna 

modalitet kan läsaren åter uppfatta att det finns en stark förväntning på att kroppen ska se ut 

och fungera på vissa sätt.  
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I kapitlet om doping förekommer ingen du-form, vilket det inte heller gör i kapitlen om anorexi, 

bulemi och ortorexi. Detta kan ses som en social strategi som används för att på olika sätt närma 

sig läsaren med ett visst budskap. I de här fallen förefaller det vara mer känsliga ämnen varför 

strategin kan tänkas vara en försiktighetsstrategi som värnar om läsarens integritet. 

5.2.5. Att tänka på - om maten 
 

Slarva inte med frukosten (1:5, s.20) Ät gärna fil med müsli, eller gröt, samt smörgåsar och frukt (2:5, s.17) 

Ät frukt och grönsaker. Ett äpple eller apelsin och en banan om dagen är bra (3:5, s.21) Ät flera mål 

fördelade på fasta tider (4:5, s.21) Salta inte i onödan (5:5, s.21) Vid flera dagars hårt arbete i följd bör du 

däremot tillföra salt (6:5, s.26) Ät gärna fisk några gånger i veckan (7:5, s.19) Du ska helst äta en väl 

sammansatt och varierad husmanskost med rotfrukter, fräscha grönsaker och frukt (8:5, s.19) Om du har en 

lång skoldag, bör du äta mellanmålet medan du är i skolan (9:5, s.17) På kvällen bör du äta ett lagat mål 

igen. Börja aldrig träna direkt efter kvällsmålet (10:5, s.17) Har du ätit ett ordentligt mellanmål, kan du 

oftast äta middag efter träningen. Om du ätit före träningen behöver du en macka eller frukt efteråt (11:5, 

s.17) Bönor, linser och gryn är proteinrika och bör ingå i vegetarianernas dagliga kost (12:5, s.19) Koppla 

av när du äter och ta god tid på dig(13:5, s.21) Undvik feta charkprodukter, som feta korvar (14:5, s.21) 

Undvik snabba kolhydrater, till exempel i söta drycker, vitt bröd etc. (15:5, s.21) Var sparsam med läsk, 

chips och godis (16:5, s.21). 

Ovanstående propositioner är variationer av språkhandlingar som rör kosthållning. Härigenom 

är det möjligt att läsa in värderande omdömen. Uttrycket slarva inte med maten kan tänkas avse 

uppmaningen - ät ordentligt. Men slarva för också tankarna till någon som sitter och kladdar 

med maten, alltså någon som på ett barnsligt sätt ännu inte har lärt sig att hantera maten på ett 

vettigt sätt. Uttrycket slarva förekommer även i (1:3) där författaren gör läsaren uppmärksam 

på att ”Elever, som äter en bra frukost, presterar bättre på prov än de som slarvar med maten”. 

Mat blir härigenom något som läsaren starkt förväntas att lära sig hantera för att kunna prestera 

bättre.  

I 11:5 uttrycks icke-faktisk modalitet som kan uppfattas som att det faktiskt förutsätts att man 

äter antingen en middag efter träningen eller en macka beroende på vad man ätit innan. Det 

finns ingen aktör som framträder som kostexpert i texten men man kan ändå ana att det finns 

en sådan i bakgrunden även om den är tyst. I 14-16:5 rekommenderas läsaren att undvika och 

vara sparsam med diverse produkter som allmänt betraktas som ohälsosamma.   

5.2.6. Att tänka på – om vatten och dryck  
 

Du behöver cirka två till tre liter vätska per dag. Om det är varmt ute, eller om du tränar hårt, behöver du 

ännu mer (1:6, s.24) Om du arbetar tillräckligt länge och hårt, stiger kroppstemperaturen.[…] Om det är 

varmt ute och du arbetar hårt, kan du förlora 2-3 liter vätska per timme (2:6, s.24) Det är alltså viktigt att 

du dricker ordentligt (3:6, s.24) Helst ska du dricka kontinuerligt före, under och efter träningspasset. Men 

hur mycket du ska dricka beror på hur hårt och hur länge du arbetar, på luftens temperatur och på hur du är 

klädd. Drick inte i onödan! (4:6, s.26) En annan vanlig orsak till huvudvärk är vätskebrist. Se därför till att 
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dricka ordentligt (5:6, s.89) Drick inte heller sportdryck bara för att släcka törsten eller för att bli pigg. Då 

kan du bli överstimulerad och få svårt att koncentrera dig (6:6, s.26). 

I 1-2:6 uttrycks icke-faktisk modalitet vilket kan uppfattas som att det är starkt eftersträvansvärt 

att träna- och arbeta hårt och länge och kanske också utomhus när det är varmt. I dessa fall är 

det viktigt att dricka mycket, men hur mycket man ska dricka beror på luftfuktigheten och vad 

man har för kläder på sig. I (22:3) kopplas vätska till ohälsa och en minskad prestationsförmåga 

om man får för lite. I 4:6 används utropstecken vilket kan uppfattas som en varning. Härigenom 

avråds läsaren starkt ifrån att överdriva sitt drickande. I den avslutande meningen i 6:6 uttrycks 

ett antagande som kan tänkas tala till läsaren om att det inte är något eftersträvansvärt att vara 

överstimulerad eller att ha koncentrationssvårigheter. Sammantaget kan sägas att dricka vatten 

som kan verka som en enkel företeelse verkar kräva både tanke och reflektion.  

5.2.7. Livsstil – social ram 
 

Många ungdomar känner sig stressade av skolarbetet. Det kan bland annat bero på mängden av prov och 

inlämningsuppgifter eller på låga studieresultat och dålig kontakt med lärarna. Dessutom ska man hinna 

med inte bara skolan utan också sina kompisar och fritidsaktiviteter. Den som idrottar på fritiden kan bli 

stressad av att inte nå sina uppsatta mål (1:7, s.102) För att slippa den här sortens stress bör du koncentrera 

dig på de uppgifter du har just nu. Försök att göra dem så bra som möjligt (2:7, s.104). 

Den inledande meningen i 1:7 uttrycker faktisk modalitet, ett faktum, övriga meningar i 1:7 

uttrycker icke-faktisk modalitet alltså antaganden vilket av läsaren kan uppfattas som att den 

omkringliggande omgivningen, samhället, starkt förväntar sig att varje enskild individ ska klara 

av att hanterera en många gånger krävande livsstil, såsom uppgifter, prestationer och sociala 

kontakter. I språkhandlingarna i 2:7 förekommer ett värderande omdöme genom att den 

prioritering som eleven råds till är att koncentrera sig på närvarande uppgifter och att försöka 

göra dem så bra som möjligt. Råden som gavs i (13:2) att koppla av och göra ingenting och i 

(14:2) att vistas i naturen som botemedel mot stress förefaller här vara avlägsna. Här är det inte 

längre läge att lyssna på forskarrösten inom hälsa, istället är det andra aktörer i samhället som 

ställer krav på produktivitet och resultat som man ska lyssna till. Den attityd som härigenom 

framträder gentemot läsaren utgår inte ifrån läsarens egen uppfattning om vad som behöver 

prioriteras i dennes liv. I stället är det ett ovanifrånperspektiv utifrån vilken staten legitimt 

upplyser och uppmanar individerna i samhället om hur deras liv bör inordnas. 

Textens sociala ram utgörs av den relation som byggs upp mellan författarens text-jag och det 

text-du. Författarens text-jag framträder inte genom jag-form men blir ändå framträdande i 

texten genom flera värderande utsagor såsom ”Du fungerar bättre i skolan, på arbetet och på 

fritiden”(12:3). Det andra text-jaget utgörs av forskarna som får röst genom författaren ”Man 
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har till exempel kunnat konstatera att ungdomar som äter mycket sallad och grönsaker har bättre 

betyg än de som sällan äter sådan mat” (2:3). I samhället tillskrivs vetenskapen en given 

auktoritet vilken vi förväntas följa och som också skolan skall vila på. Härigenom etableras en 

nära relation mellan de båda text-jagen vilken gentemot läsarens text-du är att betraktas som 

ojämnbördig. Text-duet återfinns i de många du tilltalen där denne blir uppmanad, 

rekommenderad, avråd och varnad ”slarva inte med frukosten”(1:5), ”drick inte i onödan!” 

(5:6). 

 

På två plan kan relationen mellan text-jagen och text-duet tänkas spegla ojämnbördiga 

förhållanden mellan verkliga relationer. Den ena relationen kan ses mellan de båda text-jagen 

som representerar livet som vuxna som tar ansvar dels för sig själva och sin hälsa men som 

också har skyldighet att uppfostra de unga till kommande vuxna. Vuxenheten innebär i det 

perspektivet att kunna hantera de stressande krav som ställs på individen ifråga om produktivitet 

och försörjning och att kunna ingå i den gemenskap som samhället bygger på.  

 

Den andra ojämnbördiga relationen mellan text-jagen och text-duet påvisar den del av 

verkligheten som utgörs av dels staten som i kursplanerna föreskriver vilket innehåll och vilka 

lärandemål som är av central betydelse. Dessa föreskrifter har läroboksförfattare och förlagen 

att förhålla sig till. Det andra text-jaget representeras av vetenskapen som står för 

kunskapsproduktionen och som läroboksförfattarna också har att förhålla sig till. Tillsammans 

står de dock på en sida medan text-duet, läsaren, står på den andra. I detta fall är det ungdomar 

på gymnasiet som står med fötterna beredda att kliva ut i den samhälleliga gemenskapen. För 

att passa in i denna vuxna gemenskap har denne ungdom då att anpassa sin livsstil efter de krav 

som ställs av auktoriteterna i samhället. Den vuxna gemenskap som texten inbjuder läsaren att 

bli en del av är en livsstil som är individualistisk, aktiv, hälsosam, produktiv och reproduktiv. 

Härigenom talar texten om för läsaren att det är man själv som har ANSVARET ATT MÅ 

BRA! 
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6. DISKUSSION 

Det övergripande problemet som denna studie har avsett att undersöka formuleras som hur 

framställs livsstil i läromedel för ämnet idrott och hälsa på gymnasienivå och hur kan detta 

innehåll utifrån ett samhällsvetenskapligt perspektiv förstås i relation till skolans övergripande 

mål som uttrycks i läroplanen Gy-11. Frågorna som studien utgått ifrån och som avsetts att 

besvara är 

- hur framställs livsstil i undersökta läromedel och varför framställs det så? 

- hur kan livsstil förstås i förhållande till skolans intentioner som formuleras i läroplanen 

Gy-11? 

 

Vad resultaten i denna studie visar är att den livsstil som framställs i det undersökta materialet 

kan beskrivas som individfokuserad och prestations- och resultatinriktad vilket även understöds 

genom den språkliga framställningen. En optimal nivå av prestation är det som framställs som 

eftersträvansvärt vilket uppnås genom att olika aspekter av hälsa beaktas samt att skador och 

ohälsa undviks. Till dessa hör att äta, dricka, vara mån om sitt utseende, sova, hantera stress, 

ansvara för sociala relationer och att göra klok val angående levnadsvanor som kan anses 

skadliga. Denna livsstil, habitus, kan sägas utgöra det symboliska kapital (Bourdieu, 1999) som 

det undersökta läromedlet förmedlar. Detta framhålls också som ett värde som det övriga 

samhället förväntar sig att individerna följer vilket då kan sägas utgöra ett kulturellt kapital. I 

läroplanen åskådliggörs detta värde genom formuleringen ”Skolans uppgift är att låta varje 

enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt 

bästa i ansvarig frihet” (Skolverket, 2011, s.5). Härigenom bedriver staten makt genom att 

reglera och legitimera den ram för innehåll och fostran som aktörer, såsom läromedelsförfattare 

och lärare, inom skolan har att förhålla sig till och som i slutändan används för att inprägla i 

eleverna. Till det som föreskrivs hör bland annat ett innehåll som anger goda vanor men likaså 

om sådant som innebär en ökad risk för ohälsa (Jmf, skolverket, 2011). Genom att skolan och 

dess aktörer reproducerar ett prestationsinriktat habitus, igenom innehållet i 

undervisningssituationen, t.ex. i läromedel kan Lukes (1974) vidgade maktbegreppet sägas 

inrymmas här. Den makt som då åsyftas är den som handlar om att ”styra individens tankar, 

smak och problemuppfattningar” (Jmf Lukes 1974, s.28). I detta synsätt handlar det om att på 

sikt vägleda människor i önskvärd riktning. Härigenom väcks frågan om hur stort utrymme 

eleven egentligen har att finna sitt unika egenvärde? Vilka handlingsalternativ framhålls och 

vilka undanhålls inom skolans verksamhet?  
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Vanligt är att ohälsa förklaras med individens dåliga levnadsvanor såsom inaktivitet (Wikland, 

2007; Annerstedt, Dieserud & Elvestads, 2004) likväl som att olika kroppsideal menas bidra 

till människors hälsa negativt med bland annat oro och ätstörningar (Svensson & Hallberg, 

2010). Inte sällan är det medier som framhålls som boven i detta drama. Denna studie finner att 

dessa diskurser även återfinns i det undersökta materialet men vill samtidigt delvis vända sig 

emot denna syn. Resultaten i denna studie pekar på att ämnet och innehållet i sig manar till eget 

ansvar, ökade prestationer och en strävan efter bättre resultat vilket stämmer väl med den 

forskning som visar att det är sådana faktorer som ungdomar uppger sig må dåligt av (SOU, 

2006; Folkhälsomyndigheten, 2014; Stressforskningsinstitutet, 2014).  

Genom bedömningssystemet skapas incitament för eleven att uppvisa ett visst mått av 

föreskrivna kunskaper som om de når upp till fastställda riktlinjer premieras gradvis. Detta 

förfarande kan tänkas bygga på ett antagande om att individen om den inte får något kommer 

den inte heller att göra något, alltså makt enligt Dahls (1957) definition. Detta stämmer dock 

inte om man får tro folkhälsomyndigheten (2014, s.41-42) som gör gällande att det i Sverige 

har skett en negativ utveckling sedan 1990-talet av elevernas mätbara prestationer trots att 

bedömningssystemet under denna tid har funnits. Elevers prestationer framhålls som ett mått 

på hur väl skolan fungerar varför en möjlig slutsats är att om elevers prestationer går ner, sjunker 

även skolans anseende. En möjlig konsekvens blir därigenom att kraven på att höja elevers 

prestationer ökar, vilket även den senaste skolreformen Gy-11 talar för. Risken blir därigenom 

stor att man hamnar i en ond spiral där ökade krav leder till ökad ohälsa, vilket leder till lägre 

resultat, vilket i sin tur leder till högre krav osv. Det är inte helt otänkbart att det är mot denna 

bakgrund som innehållet i materialet för ämnet idrott och hälsa avser att förebygga och 

motverka de bieffekter som bland annat skolsystemet i sig själv bidrar till att skapa. Om det är 

så kan man undra om det är något som människor i allmänhet känner till? Bourdieu och 

Passeron, (2008) påpekar till exempel att den pedagogiska handlingen som helt legitimt utför 

en symbolisk våldsmakt och som ”bara kan producera sin karakteristiska, specifikt symboliska 

effekt genom att den godtyckliga makt som möjliggör dess påbördning aldrig uppträder i sin 

fulla sanning” (Bourdieu & Passeron, 2008, s.57).  

Att påbördningen aldrig uppträder i sin fulla sanning kan exempelvis relateras till de resultat i 

denna studie som påvisar att banting som förefaller att vara skrivet om tjejer där viktminskning 

framställs som något eftersträvansvärt fastän det i ett tidigare avsnitt har framhållits att manlig 

fetma är mer vanligt och dessutom mer hälsofarlig. Nilsson (2002) menar att kroppen blir ett 

individuellt projekt som ska presenteras, visas upp och bedömas. Här finner vi att detta snarast 
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handlar om den kvinnliga kroppen som således knyts till utseende vilket inte den manliga 

kroppen gör på samma vis. Detta ligger i linje med vad tidigare studier av Nilsson och Flood 

(2011) och Nybacka och Mohabbati (2012) har visat. Sådana föreställningar som relaterar till 

kön såsom att män inte förväntas ägna sig åt viktminskning, utan istället styrka och 

muskelökning, kan förstås svara mot kulturella värderingar som kan vara svåra att förändra eller 

bryta mot.  

Även i frågan om att uppfatta innehållet i materialet olika kan den fulla sanningen ifrågasättas. 

I resultaten har föreslagits att elever med olika habitus utifrån sina tidigare erfarenheter och 

olika bakgrunder säkerligen kan uppfatta innehållet olika. Det som kan kännas tilltalande och 

inspirerande av en elev kan med stor sannolikhet uppfattas som kravfyllt och betungande av en 

annan. En sportintresserad elev kan till exempel uppleva ämnet och uppgiften att prestera som 

tilltalande och utmanande medan en annan elev kan tänkas ha en motsatt upplevelse. Det är 

fullt möjligt att krav på prestation kan ha en nedbrytande effekt för individen relativt den som 

upplever det som utmanande och därigenom blir stärkt. Härigenom är det även möjligt att det 

sker en skiktning mellan elever som också kan komma att betala sig i ett kommande betyg. På 

längre sikt kan detta även tänkas leda till att elever med olika betyg ges olika ekonomiska och 

sociala förutsättningar att faktiskt forma sin livsstil i vidare gynnsam riktning. På så vis kan 

produktionen av ett prestationsinriktat habitus sägas ha byggts in i skolsystemet och som också 

reproduceras genom att individer ingår i sociala nätverk där detta habitus delas i olika 

gemenskaper och ligger till grund för deras handlande (Bourdieu, 1999, s.44).  

När det gäller elevers olika prestationer i och utanför skolan kan man fråga sig vilka förklaringar 

man tillskriver dessa. Ser man brister och styrkor i individen? I materialet kopplas till exempel 

upplevelsen av tungt arbete inte till arbetet som sådant utan förklaras istället med att 

upplevelsen av tungt arbete beror på syreupptagningsförmåga och fysisk styrka. Därtill kan man 

fråga sig om styrkor och brister tillskrivs individens uppväxtvillkor? Det är inte ovanligt att 

man tillskriver sociala och ekonomiska bakgrundsfaktorer som bakomliggande orsaker till 

framgångar likväl som till det som betraktas som personliga misslyckanden. En ytterligare fråga 

är om man ser det omkringliggande samhället som orsak? Individens umgänge och fritidsvanor, 

likväl som massmedier och sociala medier tillskrivs vanligen orsaka både det ena och det andra. 

Till ovan nämnda orsaker är det möjligt att vidta olika åtgärder för att utjämna och försöka 

påverka sakernas tillstånd. Men frågan som återstår är om någon ser systemet som sådant som 

orsak till individers olika handlingsmöjligheter och tillkortakommanden? Om så, vilka möjliga 

åtgärder kan man i sådana fall tillsätta för att motverka detta?  
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Utifrån Bourdieu och Passerons (2008) teori om hur utbildningssystemet genom den 

pedagogiska handlingen utför en symbolisk våldsmakt kanske det vore bra om maktens 

företrädare, likväl som andra aktörer inom skolan, riktade blicken inåt mot systemet och där 

leta efter möjligheter till att finna åtgärder för att utjämna skillnader mellan människor i 

samhället istället för att öka kraven på prestation som riktas mot individen.  

Livsstil är nära förbundet med begreppet hälsa (Svensson & Hallberg, 2010). Författarna till 

denna studie instämmer till Världshälsoorganisationens definition av begreppet hälsa såsom 

fullständigt välbefinnande såväl fysiskt, psykiskt som socialt. Likväl instämmer vi till Raustorp 

(2004) som framhåller att hälsobegreppet ska diskuteras brett, faktorer som övergripande 

presenteras är fysisk, psykisk, social och andlig hälsa (Raustorp, 2004, s. 65). Enligt resultaten 

i denna studie finner vi inte att en sådan bred diskussion förs i det undersökta materialet. En 

sådan bred diskussion ställer vi oss för vilket på sikt skulle kunna innebära att det habitus som 

människor inpräglas i skulle kunna innebära en bättre livskvalitet med minskad ohälsa i 

synnerhet bland unga.   
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7. SLUTSATSER & IMPLIKATIONER 

Föreliggande studie har avsett att belysa hur livsstil framställs i läromedel för gymnasieskolan. 

Materialet som har undersökts har bestått av en nyproducerad lärobok där samtliga kapitel har 

ingått. I materialet ses livsstil som en avgörande faktor för god hälsa. Livsstil eller levnadsvanor 

listas i läroboken som motion, måltider, sömn, stress, umgänge, tobak, alkohol och droger. Till 

motion och måltider anknyts även kroppsideal. Övriga teman som angränsar till bokens 

huvudtema är friluftsliv och ergonomi. Materialet syftar till att ge eleven kunskap som ligger 

till grund för dennes val att ”bli sin egen personlige tränare” där en aktiv livsstil är central.  

Som metod i denna studie har en strukturell textanalytisk metod valts för att bearbeta textens 

innehåll. Vad som i synnerhet har tagits fasta på är textens ideationella- och interpersonella 

struktur. Till den ideationella strukturen har vi i synnerhet tagit fasta på propositionernas 

modalitet i förhållande till makrotemat, i viss mån har vi tagit fasta på olika perspektiv som 

framhålls i texten. Till den interpersonella strukturen har vi valt att se till textens 

språkhandlingar, attityder som framträder och den sociala ramen i vilken olika text-jag och text-

du framträder. Presentationen av det empiriska materialet har inletts med en genomgång av hela 

innehållet. Därefter har ett urval av det analyserade materialet valts ut och presenteras under 

rubriker i sammanslagna avsnitt av efterföljande meningar. Analysen presenteras löpande efter 

respektive avsnitt av det empiriska materialet. Det kan påpekas att de meningarna som 

presenteras har tagits ur olika avsnitt och kapitel och utgör alltså inte nödvändigtvis en följd på 

föregående mening. Den teoretiska referensramen har utgjorts av Stevens Lukes maktbegrepp 

och likaså Bourdieus habitusbegrepp och densammes utbildningssociologiska teori. Dessa har 

ingått som en utgångspunkt för den här studien och används även för att diskutera studiens 

resultat. Studiens resultat visar på att materialet framställer en livsstil som kan förstås som 

- Individfokuserad 

- Prestation- och resultatinriktad 

Till ovanstående punkter hör att olika aspekter av hälsa beaktas och att skador och ohälsa 

undviks. Till dessa hör att äta, dricka, vara mån om sitt utseende, sova, hantera stress, ansvara 

för sociala relationer och att göra kloka val angående levnadsvanor som kan anses skadliga. 

Samtliga av dessa aspekter relaterar på olika vis till att nå en optimal prestationsnivå såväl i 

skolan som i andra sammanhang. Utifrån den teoretiska diskussionen görs kopplingen till 

ungdomars allt sämre fysiska och psykiska hälsa vilka denna studie relaterar till ökade krav på 

prestation. Härigenom är det möjligt att skolsystemet som genom symbolisk våldsmakt själv 

bidrar till att skapa den ohälsa som den avser att motverka.  
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De förslag som vi härur tänker föreslå aktörer inom skolan, såsom lärare, 

läromedelsproducenter och framförallt staten som legitimerande makt kan låta enkla men är 

självklart komplexa. Det handlar om att tona ner betydelsen av resultat och prestationer och då 

i synnerhet individuella sådana. Ytterst är det statens föreskrifter för den målstyrda skolan som 

lärare och läromedelsproducenter har att rätta sig efter som behöver tonas ner. Som lärare i 

olika ämnen föreslår vi att man i lärsituationen av olika texter inte ser dessa som en slags 

sanning utan snarare betraktar dessa som en utgångspunkt som läromedelsproducenten lämnar 

till lärare och elever att arbeta vidare kring. Frågor lärare då kan diskutera tillsammans med 

eleverna kan till exempel vara – vad står det här egentligen? Vad innebär detta? Verkar detta 

rimligt?  Som läromedelsproducent är detta även något som man kan ta fasta på genom att till 

material tona ner innehåll som absoluta sanningar. I läroböcker är det mer regel än undantag att 

frågor riktas till eleven där denne ställs att relatera innehållet till sig själv. Är detta verkligen 

nödvändigt? Vad läromedelsproducenter istället kan göra är att lämna med ett förtydligande om 

att material kan ses som en utgångspunkt för ett fortsatt arbete och för att bidra till elevers 

kritiska förmågor medföra diskussionsunderlag för själva materialet. -Vad är det som står här? 

Verkar detta rimligt? Vad säger det som står här om verkligheten?  

Avsikten med föreliggande studie har inte varit att undersöka diskurser i skolan. För detta hade 

det krävts ett bredare urval av material som kan uttala sig om hela diskursen. Istället har studien 

avsett att undersöka hur innehållet i ett givet material kan förstås vilket också har motiverat val 

av analytiskt redskap. Härigenom avses inte att generalisera resultaten för allt material i skolan 

men ändå förslå att ett granskande av material kan vara konstruktivt. Denna studie lämnar 

härigenom öppet för liknande framtida studier på annat material.  

Denna studie har förhoppningsvis bidragit med att belysa hur livsstil kan förstås hänga samman 

med krav och prestation och kan inrymmas i skolans verksamhet genom bland annat material. 

Möjliga framtida studier kan förslagsvis vara att göra jämförande analyser med annat 

skolmaterial likväl som att undersöka hur material används i själva undervisningssituationen. 

Ett annat förslag kan vara att undersöka hur elever och skolpersonal uppfattar sin roll i 

förhållande till krav och prestation som ställs av staten.  
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