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Abstrakt 

Björk, S., Ohlander, E. (2008). En undersökning av tolkningsutrymmet vad gäller hälsa i kursplanen 
för idrott och hälsa i grundskolan. C-uppsats i Pedagogik. Institutionen för Pedagogik, Didaktik och 
Psykologi. Högskolan i Gävle.   

 

I och med den nya läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, Lpo 94, breddades 
idrottsämnet och ämnet bytte namn från idrott till idrott och hälsa. Då hälsa är ett 
komplext och svårdefinierat begrepp var syftet med studien att undersöka 
tolkningsutrymmet vad gäller hälsa i kursplanen för idrott och hälsa. Studien 
inkluderade två olika undersökningar varav den ena avsåg en textanalys av samtliga 
läroplaner för grundskolan med inkluderande kursplaner för idrottsämnet. Detta för att 
belysa hur hälsosynen och tolkningsutrymmet har utvecklats över tid. Textanalysen 
kompletterades sedan med intervjuer av fyra behöriga idrottslärare för grundskolan i 
en kommun för att få inblick i hur yrkesverksamma tolkar hälsa utifrån kursplanen. 
Resultatet av båda undersökningarna visade att tolkningsutrymmet är stort och 
intervjuerna visade även att idrottslärarna önskade bättre metodiska anvisningar för 
kursmålen. Samtliga idrottslärare uppgav att hälsa är att må bra, men åsikterna om hur 
detta välmående skulle uppnås skilde sig.   

 

Nyckelord: tolkningsutrymme, hälsa, idrott och hälsa, kursplan, läroplan, grundskola, idrottslärare  

Keywords: potential for interpretation, health, Physical education, syllabus, curriculum, nine-year 
compulsory school, Physical education teacher 
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1. INLEDNING 
 
Hälsa är ett begrepp som ligger i tiden och som förekommer i många olika sammanhang. Det 
är dock ett komplext begrepp som kan ha olika innebörd beroende på vilket synsätt man utgår 
ifrån (Alexandersson & Medin, 2000). I och med den nya läroplanen för det obligatoriska 
skolväsendet, Lpo 94, breddades idrottsämnet och skolämnet ändrade namn från idrott till 
idrott och hälsa (Utbildningsdepartementet, 1994:A). Hälsa fick plötsligt en större roll i ämnet 
men ingen konkret definition om vad hälsa var framgick i kursplanen. Man kan därför anta att 
den nya hälsoaspekten i idrottsämnet kan tolkas på många olika sätt, speciellt då inga 
metodiska riktlinjer förekommer. Eftersom det är idrottslärarna som ska praktisera innehållet i 
kursplanen tror vi att detta blir helt beroende av deras individuella definitioner av vad hälsa 
är. Med det här i åtanke vill vi undersöka tolkningsutrymmet vad gäller hälsa i kursplanen för 
idrott och hälsa. Vad betyder hälsa för lärarna och hur tolkar de hälsa utifrån kursplanen?  
 
Läroplaner är enligt Marklund (1987) både ett resultat av samhällsutvecklingen och ett försök 
att i sin tur påverka samhället i stort. Enligt Socialstyrelsens (2005) Folkhälsorapport har 
andelen överviktiga skolbarn i Sverige fördubblats mellan 1980 och 2001. Detta faktum 
tillsammans med det övriga hälsoläget i landet tror vi kan ha bidragit till den nya kursplanen. 
Att inkludera hälsa i idrottsämnet kan ses som ett försök att hämma den här utvecklingen. 
Frågan är om idrottslärarnas individuella uppfattningar om vad hälsa är ska kunna vända 
denna ohälsotrend. Idrottsämnet har ändrat namn tre gånger i de senaste läroplanerna för 
grundskolan: från gymnastik till idrott och nu slutligen idrott och hälsa. I och med detta 
väcktes även vårt intresse ur ett historiskt perspektiv och det kändes relevant att undersöka 
hur utvecklingen har skett i kurs- och läroplaner för grundskolan. Hur ser hälsosynen ut i 
tidigare läroplaner och kursplaner för idrottsämnet och hur har tolkningsutrymmet utvecklats? 
Genom en textanalys av tidigare läroplaner för grundskolan med tillhörande kursplaner 
hoppas vi få ytterligare förståelse för vad som lett fram till dagens kursplan för idrott och 
hälsa.  
 
Vi vill med vår undersökning synliggöra en eventuell problematik med att tillsätta ett 
komplext begrepp som hälsa i kursplanen utan konkreta direktiv om vad det ska innebära.  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 



 2 

 

2. BAKGRUND 
 
I bakgrunden tas tidigare relevant forskning upp vilken senare kopplas till undersökningens 
resultat i en diskussion. Hälsa som begrepp, hälsoläget idag och ur ett historiskt perspektiv, 
gymnastikämnets utveckling samt läroplaner behandlas.  
 

 
2.1. Hälsa – Ett begrepp i tiden  

I det här avsnittet behandlas begreppet hälsa med en inledande text om hälsa ur ett historiskt 
perspektiv vilken sedan efterföljs av olika synsätt på hälsa.  

 
2.1.1. Hälsa i ett historiskt perspektiv 

Begreppet hälsa kan uppfattas modernt då det diskuteras dagligen i samhället men det är långt 
ifrån ett nytt fenomen (Eriksson, 1989). Hälsa och sjukdom är enligt Eriksson något som 
människor alltid har funderat över och många olika syner på vad hälsa är har lagts fram 
genom tiderna. Många har använt hälsa som riktlinje i etik, bland annat som ett mått på hur 
man har skött sig i förhållande till religionen. Sjukdom, menar Eriksson, kunde anses som ett 
resultat av att man hade syndat. Ett exempel på detta är Vedaböckerna1 från Indien som i sina 
texter beskriver att det ursprungligen inte fanns någon sjukdom, men att människan i samband 
med att hon övergivit sin ursprungliga renhet, har dragit på sig plågor och sjukdomar. I det 
antika Grekland uppstod olika teorier om vad hälsa var, och ofta utgick man från ett 
medicinskt synsätt. Enligt Platon var hälsa ett naturligt och moraliskt ideal som alla borde 
sträva efter. Han menade att människan bestod av fyra olika grundämnen; jord, eld, vatten och 
luft. För att uppnå hälsa fick inget element ta över och dominera de andra, utan det skulle råda 
balans (ibid.). Även Hippokrates som anses vara läkekonstens fader ansåg att hälsa innebar en 
balans (Alexandersson & Medin, 2000). Han beskrev hälsa som ett jämviktstillstånd mellan 
kroppens organ och att det vid detta tillstånd uppstod harmoni (Eriksson, 1989). Galenos2

 

 
utvecklade även han en liknande medicinsk teori om vad hälsa innebar där kroppen speglas av 
de fyra elementen köld, värme, vätska och torrhet. Om dessa är i balans uppstår hälsa. 
Galenos hade en humanistisk syn på hälsa där man kan ha hälsa i grunden men vara sjuk 
tillfälligt och tvärtom.  

Quennerstedt (2006) skriver att hälsan återigen moraliserades under medeltiden då 
kristendomen fick sitt fäste, med tanken att ohälsa och död var straff från Gud. Hälsa å andra 
sidan menade man var lika med inträdelse i paradiset, och var något som infann sig vid rätt 
leverne. Detta synsätt höll sedan i sig fram till industrialiseringen då människan ville ta reda 
på Sanningen. Medicinvetenskapen tog därför över och påverkade vad som ansågs vara hälsa 
och sjukdom. Kroppen sågs nu som en maskin med olika beståndsdelar. Gick maskinen 
sönder blev man sjuk och om den fungerade infann sig istället hälsa. Alexandersson och 
Medin (2000) skriver att den medicinska bilden av människan och hälsan höll i sig fram till 

                                                 
1 Vedisk religion är en av de äldsta indiska religionsformerna. I religionen framträder olika gudar, Brahma var en 
av dem som via Vedaböckerna förmedlade till människorna hur sjukdomar skulle behandlas och förebyggas 
(Eriksson, 1989; Nationalencyklopedin, 2008:A).   
2 Galenos var en grekisk läkare som vidareutvecklade Hippokrates medicinska tankesätt. Född 129, död 199 
(Eriksson, 1990).  
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1948 då WHO3 definierade hälsa mer som en helhet, som ”ett tillstånd av fullständigt fysiskt, 
psykiskt och socialt välbefinnande och ej enbart i frånvaro av sjukdom eller handikapp" 
(WHO, 1948). De mål som WHO har satt upp handlar om hela människan och dennes 
livssituation. WHO (1986) utvecklade sedan begreppet vidare till att hälsa mer ska ses som en 
resurs än ett mål i en människas liv. Den här resursen erövrar man genom att ha kontroll över 
sin livssituation vilket innebär att människan inte ska bli skuldbelagd vid sjukdom. Samhället 
ska se till att individen har möjlighet att kontrollera sitt eget liv. I och med WHO:s möte i 
Jakarta 1997 utvecklades begreppet ännu ett steg, till att vara en grundläggande mänsklig 
rättighet vilken alla människor bör ha resurser till (WHO, 1997). 
 

 
2.1.2. Olika syn på begreppet hälsa 

Ordet hälsa dyker ständigt upp i olika sammanhang och policys men begreppet är väldigt 
sällan klart definierat. Vad betyder det att främja hälsa? Det förekommer många olika svar på 
den frågan i litteraturen, och många olika syner och teorier om vad hälsa innebär. Hälsa kan 
innebära olika saker beroende på ifrån vilket perspektiv man utgår (Alexandersson & Medin, 
2000).  
 
För att skilja de olika perspektiven åt menar Quennerstedt (2006) att man kan utgå ifrån ett 
patogent eller ett salutogent perspektiv av hälsa. Det patogena synsättet utgår från det sjuka 
eller onormala medan det salutogena perspektivet utgår ifrån det friska, det vill säga frånvaro 
av sjukdom. Det patogena perspektivet får enligt Alexandersson och Medin (2000) ofta 
exemplifieras av det biomedicinska synsättet. Detta synsätt fokuserar på kroppen och dess 
organ varvid människans själ och natur inte räknas med. Qvarsell (i Qvarsell & Torell, 2005) 
menar att ohälsa i det patogena synsättet står för något avvikande och onormalt och att hälsa 
och skönhetsideal hör samman. Just den här aspekten skiljer sig från det biomedicinska 
synsättet eftersom detta fokuserar på de inre organen snarare än de yttre. I dagens samhälle 
förknippas ofta ett osunt leverne med ohälsa och att leva hälsosamt kännetecknas mer i ett 
vackert yttre än en välfungerande kropp. En smal och vacker kropp är ett tecken på hälsa 
varför avvikelser som till exempel övervikt ofta betraktas som ohälsa (ibid.). Hälsa inom det 
biomedicinska synsättet är motsats till sjukdom och definieras på följande sätt: ”Hälsa 
föreligger då alla delar av kroppen fungerar utifrån vad som ses normalt” (Alexandersson & 
Medin, 2000, s. 42).   
 
I det salutogena perspektivet innefattas enligt Quennerstedt (2006) det humanistiska synsättet. 
Hälsa består enligt detta synsätt av något mer än bara frånvaro av sjukdom. Man utgår från 
hälsa och inte från sjukdom. Ett exempel på det här synsättet är den ekologiska ansatsen där 
hälsa utgår från de faktorer som inverkar på personens hälsa: ”Begreppet hälsa omfattar det 
tillstånd där positiv interaktion mellan individ och dennas fysiska, psykiska och sociala 
omgivningar råder”. (Quennerstedt, 2006, s.55) Det innebär enligt den ekologiska ansatsen 
att människan är mer än bara kroppslig. I detta synsätt har människan en fri vilja vilket också 
inkluderar ett ansvar för sitt eget handlande och därmed sin egen hälsa. Även WHO (1948) 
väljer att definiera hälsa utifrån det salutogena perspektivet då de utgår från det friska istället 
för det sjuka. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Ett typexempel på det salutogena perspektivet är Antonovskys (1991) KASAM-begrepp, 
vilket står för en känsla av sammanhang. Istället för att ställa frågan om varför människor blir 

                                                 
3 World Health Organization förkortas WHO och är den ledande organisationen för globala hälsofrågor (WHO, 
2008:A). 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Fysisk�
http://sv.wikipedia.org/wiki/Psykisk�
http://sv.wikipedia.org/wiki/Social�
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C3%A4lbefinnande&action=edit�
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sjukdom�
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sjuka, ville Antonovsky hitta svaret på vad det är som får människor att förbli friska. Han fann 
tre nyckelbegrepp som tillsammans bidrog till en känsla av sammanhang, vilket enligt honom 
avgör om människor upplever god hälsa. De tre centrala komponenterna var begriplighet, 
hanterbarhet och meningsfullhet. En person som upplever hög begriplighet ser bland annat ett 
sammanhang och en struktur i en viss stimuli. Hanterbarheten i sin tur handlar om att man har 
kontroll över en situation och har resurser att hantera dem, medan meningsfullheten står för 
att se en mening och betydelse med det man gör. En person som uppfyller en god balans 
mellan de här tre delarna och upplever hög begriplighet, hanterbarhet samt meningsfullhet, 
menar Antonovsky har en stark känsla av sammanhang. Personen har då lättare att hantera 
stressorer4

 

 som skulle kunna leda till ohälsa. Willman (1996) menar att Antonovsky och det 
salutogena perspektivet går emot det patogena perspektivet vilket menar att hälsa och ohälsa 
ska ses som ett kontinuum med två poler. Enligt det salutogena perspektivet behöver en 
person varken beskrivas som frisk eller sjuk, utan kan befinna sig någonstans däremellan.  

Davis (2007) har en teori om att det är nödvändigt med en balans mellan det salutogena och 
det patogena synsättet för att uppnå hälsa och ett stabilt tillstånd. Han beskriver att vi för att 
upprätthålla det friska samtidigt måste acceptera risken att bli sjuk. Ständig oro för att bli sjuk 
kan i sig leda till sjukdom. En stark självkänsla är en bidragande faktor till hälsa och de som 
tror sig kunna påverka sin omgivning upplever hälsa oftare än de som inte känner att de har 
kontroll. De personer som upplever kontroll kan oftast räkna upp vilka faktorer som bidrar till 
deras hälsa, till skillnad från dem som tappat kontrollen vilka oftast beskriver sjukdom som 
något de drabbats av och inte rår på.  
 

 
2.2. Barn och ungdomars hälsa 

Samhället har förändrats dramatiskt under de senaste sjuttio åren (Socialstyrelsen, 1990). Från 
att ha varit ett relativt fattigt jordbrukssamhälle har vi utvecklats till ett högindustrialiserat 
samhälle med förbättrad utbildning och ekonomi. Både kostvanor och aktivitetsvanor har i 
och med detta förändrats.  
 
Studier visar att barns kost under 1930-talet mest bestod av välling, mjölkprodukter, gröt, 
bröd och potatis med ett mycket litet intag av grönsaker, frukt och kött (Socialstyrelsen, 
1990). När man utförde studier i samma område på 1960-talet visade resultatet på ett ökat 
intag av frukt och kött. Samtidigt hade dock konsumtionen av feta och sockerrika produkter 
med högt energivärde ökat. Under 1980-1990-talet förändrades arbetssituationen för många 
föräldrar, och det blev mer vanligt att båda föräldrarna arbetade utanför hemmet. Under den 
här perioden började också barnen att få sitt energiintag från mellanmål och småätande i 
större utsträckning än tidigare. Enkätundersökningar från Livsmedelsverket (2008) 1994 och 
1995 visade att det också hade blivit vanligare att hoppa över frukost och skollunch. Den här 
utvecklingen har sedan fortsatt; i Livsmedelsverkets (2006) kostundersökning Riksmaten – 
Barn 2003 framkom att barn och ungdomars intag av mättat fett, socker och salt var för stort 
och intag av kostfiber i sin tur var för litet. 
 
Vad gäller fysisk aktivitet så har barn och ungdomar ett stort spontant aktivitetsbehov 
(Socialstyrelsen, 1990). Enligt Raustorp, Pangrazi och Stahle (2004) är barn och ungdomars 
behov av fysisk aktivitet större än hos den vuxna befolkningen. Tidigare har detta 
aktivitetsbehov inte varit svårt att tillgodose genom vardagsmotion (Socialstyrelsen, 1990). 
                                                 
4 En stressor är enligt Antonovsky (1991) en stimuli som innebär en påfrestning på kroppen, både fysiskt och 
psykiskt. För en person med ett starkt KASAM behöver inte stressorer upplevas som någonting negativt. En 
person med svagt KASAM har däremot svårare att hantera stressorer.  
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Men i och med urbaniseringen och en förändrad användning av mark har många av de 
områden som tidigare lämpat sig för spontanrörelse försvunnit. Detta har lett till att de barn 
som inte deltar i någon form av organiserad träning har fått en påtagligt försämrad kondition 
och muskelstyrka, enligt Socialstyrelsens (2005) Folkhälsorapport. Den organiserade fysiska 
aktiviteten har i sin tur ökat visar Folkhälsorapporten och Engström (2004) menar att 
idrottsrörelsen således har en stor betydelse för ungdomars fysiska aktivitet på fritiden. Det 
verkar dock som att prestationskraven har blivit större inom idrotten i stort, vilket bidrar till 
att färre väljer att delta (Socialstyrelsen, 2005; Bokedal et al., 2004). Engström menar vidare 
att de ungdomar som inte ägnar sig åt någon organiserad idrott på fritiden utgör en riskgrupp, 
då de oftast inte heller är lika aktiva under idrottslektionerna. Enligt Folkhälsoinstitutets 
(2006) undersökning Skolbarns hälsovanor 2005/06, vilken har utförts var fjärde år sedan 
1985/86, har andelen skolbarn som tränar fyra gånger eller mer varje vecka ökat fram till 
2001. Samma undersökning visade sedan på en tendens till nedgång igen mellan 2001 och 
2005. Tillsammans med barn och ungas försämrade kosthållning, har de förändrade 
motionsvanorna hjälpt till att leda fram till de folkhälsoproblem vi kan se idag, så som 
exempelvis fetma och diabetes (ibid.). 
 
Barn och ungdomar i Sverige räknas fortfarande till att ha en mycket god hälsa ur ett 
internationellt perspektiv (Socialstyrelsen, 2005). 2002 rangordnade WHO Sverige som ett av 
de främsta länderna vad gällde barns folkhälsa i åldrarna 1-14. Utvecklingen av just övervikt 
och fetma hos barn och ungdomar i Sverige är dock jämförbar med den internationella 
utvecklingen (Bokedal, Eriksson, Rasmussen & Schäfer-Elinder, 2004). I Europa, Australien 
och USA har andelen med övervikt och fetma ökat 2-3 gånger de senaste 25 åren. Enligt 
Folkhälsorapporten har andelen överviktiga skolbarn i Sverige fördubblats mellan 1980 och 
2001, och ökat mest bland socialt utsatta barn och ungdomar (Socialstyrelsen, 2005).  
 
År 2000 utfördes en studie som kallades COMPASS (Bokedal et al., 2004) vilken syftade till 
att undersöka om det fanns något samband mellan ungdomars fysiska aktivitet och deras 
matvanor, kroppsstorlek, självkänsla och deras socioekonomiska förhållanden. COMPASS 
stod för Community-based study of physical activity, life style and self-esteem in Swedish 
school children

 

. 4 188 skolungdomar i årskurserna 8-9 i kommunala skolor i sydvästra 
Stockholm deltog i studien. Resultatet visade att 11,2 % av flickorna och 14,5 % av pojkarna 
var överviktiga, samt att 3,3 % av flickorna och 3,7 % av pojkarna led av fetma. Flickorna var 
enligt studien stillasittande 4,6 timmar och pojkarna 4,9 timmar per vardag efter skoltid 
(ibid.). Samtidigt som övervikt och fetma ökat bland unga i Sverige, visar Folkhälsorapporten 
att det blivit vanligare att medvetet försöka minska i vikt, och då främst hos tonårstjejer 
(Socialstyrelsen, 2005). Detta har lett till att antalet anorexi- och bulimifall har ökat, dock inte 
avsevärd. Barn- och ungdomsdiabetes har i sin tur sjunkit längre ner i åldrarna. 

En av anledningarna till barn- och ungdomars fysiska ohälsa är den minskande fysiska 
aktiviteten (Bokedal et al., 2004). I många studier har man funnit en minskning i fysisk 
aktivitet under ungdomsåren, varav den största sker mellan 12 och 18 års ålder (Epping et al., 
2006). I Folkhälsoinstitutets (2006) undersökning Svenska skolbarns hälsovanor 2005-2006 
vilken undersökt skolbarn i årskurs 5, 7 och 9 angav var femte 11-åring att de tränade minst 
en timme varje dag i veckan. Den här siffran hade sedan halverats vid 15-årsålder. Fysisk 
aktivitet definieras som all typ av rörelse som ger ökad energiomsättning, och den hjälper till 
att förebygga bland annat hjärt- och kärlsjukdomar, övervikt och fetma, typ-2 diabetes, 
cancer, psykisk ohälsa samt sjukdomar i rörelseorganen så som benskörhet, artros och ryggont 
(Bokedal et al., 2004). Fysisk aktivitet har också en grundläggande betydelse för 
energibalansen samt för fysisk prestation och kroppsutveckling för både barn och vuxna  
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(Socialstyrelsen, 1990). Fysisk inaktivitet är i sin tur en riskfaktor för dessa sjukdomar och 
tillstånd (Bokedal et al., 2004). Uppskattningsvis orsakar den fysiska inaktiviteten nästan två 
miljoner dödsfall per år världen över (WHO, 2008:B).  
 
Psykisk ohälsa är ett stort folkhälsoproblem som ökat de senaste åren och är mest utbrett 
bland yngre kvinnor (Socialstyrelsen, 2005). Under 1990-talets andra hälft ökade andelen 
barn och ungdomar som sökte hjälp inom barn- och ungdomspsykiatrin, BUP. Individer med 
tillstånd som exempelvis depression är ofta fysiskt inaktiva vilket ökar risken för viktökning 
och därav förekommer ett samband mellan övervikt, fysisk aktivitet och depression (Bokedal 
et al., 2004). Vad gäller den emotionella utvecklingen finns bevis för att regelbunden fysisk 
aktivitet har en positiv effekt på barns och ungas psykiska välbefinnande, även om man 
fortfarande är osäker på de underliggande orsakerna (Bailey, 2006). Speciellt starkt är 
sambandet mellan fysisk aktivitet och barns självkänsla, men även samband mellan fysisk 
aktivitet och minskad stress, oro och depression har rapporterats.  
 
2003 kom Folkhälsoinstitutet upp med elva stycken folkhälsomål som den nya 
folkhälsopolitiken skulle utgå ifrån (Statens Folkhälsoinstitut, 2004). Av dessa strävar 
målområde 9 efter Ökad fysisk aktivitet och avser bland annat mer fysisk aktivitet i förskola 
och skola samt mer fysisk aktivitet under fritiden. WHO (2008:C) har satt upp 
rekommendationer på 30 minuter fysisk aktivitet per dag på minst måttlig intensitet för vuxna, 
för bevarande av god hälsa. För barn och ungdomar rekommenderas ytterligare 20 minuter 
hård fysisk aktivitet tre gånger per vecka. Folkhälsoinstitutet definierar måttlig intensitet som 
en rask promenad, och vill markera att ytterligare hälsoeffekter kan synas om man ökar den 
dagliga mängden eller intensiteten (Faskunger & Schäfer-Elinder, 2006). För barn och 
ungdomar upp till puberteten förekommer även en nordisk rekommendation som utformats av 
Nordiska Rådet (2004) i Köpenhamn. Den avser minst 60 minuter fysisk aktivitet varje dag, 
där aktiviteten bör inkludera både måttlig och hård aktivitet. Enligt COMPASS var det 28,8 % 
av de deltagande skolungdomarna som inte uppnådde denna rekommendation (Bokedal et al., 
2004).  
 
Samtidigt som vardagsmotionen minskat och övervikt och fetma ökat hos barn och ungdomar, 
har dessutom antalet idrottstimmar i grundskolan minskat under det senaste decenniet och lett 
till att Sverige ligger näst sist i Europa vad gäller antal idrottstimmar i grundskolan 
(Riksidrottsförbundet, 2008). I och med den nya läroplanen för det obligatoriska 
skolväsendet, Lpo 94, drogs idrottstimmarna ner från 537 timmar till 500 timmar och samma 
år fick skolorna större frihet angående hur de ville utnyttja lektionstiden 
(Utbildningsdepartementet, 1994:A). Enligt Statens Skolverks Författningssamling skrev 
2003 års regering in i läroplanen att skolorna skulle erbjuda sina elever minst en timmes 
fysisk aktivitet varje dag: ”Skolan skall sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk 
aktivitet inom ramen för hela skoldagen.”  (Statens Skolverks Författningssamling 2003:A; B) 
Detta menar Riksidrottsförbundet (2008) är något som skolor runt om i landet strävar efter att 
uppnå, bland annat i samverkan med lokala idrottsföreningar. Historiskt sett har den 
schemalagda idrotten minskat från fyra lektionstimmar i veckan år 1928 till en till två 
lektionstimmar i veckan år 2000, enligt Eriksson och Palmblad (1995). Även idrottsdagarna 
har dragits ner rejält: 1928 hade man 15-20 idrottsdagar per år till förfogande i folkskolan, 
medan man år 2000 endast hade två till fyra timmar till förfogande i grundskolan 
(Riksidrottsförbundet, 2008).  
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2.3. Historisk överblick på idrott i skolan 

Det här avsnittet behandlar gymnastikämnet ur ett historiskt perspektiv med syfte att ge en 
överblick på ämnets utveckling. Avsnittet innehåller gymnastikämnet före sekelskiftet, 
Linggymnastik och gymnastikämnet efter sekelskiftet fram till dagens läroplan.  

 
2.3.1. Gymnastikämnet före sekelskiftet 

Den första motsvarigheten till dagens idrottsundervisning kom 1571 då skolstadgarna uppgav 
att barnen skulle ges tillfälle för lek (Werner, 1947). Enligt Annerstedt, Peiterson och 
Rönholdt (2001) hade man redan under tidigt 1800-tal en syn på gymnastikämnet i skolan så 
som en hälsofrämjande åtgärd. Det var dock inte förrän 1820 det fastslogs i skolordningen att 
tre timmars gymnastik skulle vara obligatoriskt i läroverket (Werner, 1947). Officiellt dröjde 
det innan gymnastiken verkligen etablerats eftersom det inte fanns lokaler eller utbildad 
personal att tillgå.  
 
I och med 1842 års folkskolestadga blev gymnastiken ett av de obligatoriska ämnena i 
folkskolan (Annerstedt, 2001). Lärarna som anställdes skulle ha kompetens att leda enklare 
gymnastikövningar. Gymnastikämnet nämndes återigen som obligatoriskt i 1856 års 
läroverksstadga, dock fanns det inte med i timplanen och inga betyg gavs i ämnet (Lindroth, 
1993). Anvisningar om hur ämnet skulle bedrivas saknades vilket gjorde att det var upp till 
lärarna att utforma ämnet. Sveriges städer uppmanades att upplåta mark så att eleverna skulle 
få tillgång till lekyta utomhus. Enligt Annerstedt (2001) går det att urskilja olika faser i 
skolgymnastikens historia varav den här perioden kallas för etableringsfasen. Här togs de 
första stegen till att införa obligatorisk fysisk fostran i och med att gymnastiklärarutbildningen 
startade 1813. I den här fasen var gymnastikundervisningen medicinsk och militärisk och i 
stort baserad på Per Henrik Lings5

 
 tankar.  

1863 kom ett kungligt cirkulär som kom att påverka folkskolan (Annerstedt, 2001). Nu skulle 
gymnastikundervisningen till exempel omfatta marschövningar och enklare infanteriövningar. 
Enligt Annerstedt utbildades därför folkskolelärarna i militärövningar vilket ledde till att 
vapenövningar och exercis fick fäste i ämnet. För att skolpojkarna skulle ha kraft nog att 
försvara sitt land skulle de ”äga hälsa och krafter” (Hammarberg, 2001, s.188), vilket skulle 
uppnås via hälsa, hygien och ordning. 1866 delades gymnastiken in i tre huvudgrupper: utan 
redskap, redskapsgymnastik samt vapenövningar. I gymnastiken utan redskap bedrevs 
undervisningen främst utomhus och bestod av fritt utförda lekar så som kapplöpning, 
bollkastning och brottning. Redskapsgymnastiken, eller appareljgymnastiken, utfördes 
inomhus och vapenövningarna kunde vara gevärsexercis eller vapenföring, så som fäktning 
med bajonett, sabel och florett. I och med att fokus låg på soldatträning exkluderades flickor 
från ämnet. Den här tiden, mellan 1860 och 1890, benämner Annerstedt (2001) som den 
militäriska fasen.  
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 Per Henrik Ling var grundare till Linggymnastiken vilken avsåg stärka kroppen och skapa en god 
kroppshållning (Lundquist Wanneberg, 2004). Linggymnastiken behandlas närmare i följande avsnitt.  
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2.3.2. Linggymnastik 

Linggymnastiken är en av Sveriges största kulturella exportvaror och grundades av Per 
Henrik Ling. Redan på 1830-talet skickade Gymnastiska centralinstitutet6

 

 ut missionärer 
utomlands men i Sverige var Linggymnastiken som störst i början av 1900-talet. I skolorna 
ansågs Linggymnastiken vara överlägsen alla former av kroppsövningar. Linggymnastiken 
var främst inriktad mot militära och civila gymnastiklärare och delades in i fyra delar; militär, 
medikal, pedagogisk och estetisk. Den militära gymnastiken var militärövnings- och 
kampbetonad med bland annat fäktning som ett viktigt moment. Dess strikta former kom att 
påverka skolans fysiska fostran. Medikalgymnastiken, ibland nämnd som sjukgymnastik, 
syftade till att bota eller lindra sjukdomar och kroppsliga lidanden. Genom den estetiska delen 
av Linggymnastiken skulle tankar och känslor uttryckas med hjälp av den kroppen. Den 
pedagogiska gymnastikens roll var att få ihop de övriga delarna till en helhet (Lundquist 
Wanneberg, 2004). 

Per Henrik Ling var naturfilosof och betonade att allt hängde samman (Lundquist Wanneberg, 
2004). Eftersom människan består av olika delar kan hon inte i sig självt vara hel, menade 
han, utan helheten var beroende av delarnas förhållande till varandra. Om alla delarna var 
harmoniska och arbetade tillsammans uppnåddes hälsa, och om de var i disharmoni skapades 
ohälsa. En del i att uppnå den här helheten och göra kroppen till själens redskap var enligt 
Lundquist Wanneberg (2004) att gymnastiken och hygienen gick hand i hand. Hammarberg 
(2001) skriver att en god hygien skulle motverka sjukdom och att gymnastiken skulle stärka 
hjärtats och blodomloppets funktion samt ha positiv inverkan på själslivet och motarbeta 
sexuella drifter. I Linggymnastiken stod kroppens fostran i fokus, men den skulle också bidra 
till bestämdhet, uppmärksamhet och livlighet. Målsättningen var att utveckla viljan och 
påverka elevernas rörelser för att på så sätt uppnå en god kroppshållning.  

 
2.3.3. Gymnastikämnet efter sekelskiftet 

I avhandlingen En sund själ i en sund kropp undersöker Hammarberg (2001) Stockholms 
folkskolor ur ett hälsoperspektiv under åren 1880-1930. Hon fann att det då var elevernas 
kroppar som stod i fokus för hälsointresset. Det viktigaste var att de fick mat och kläder och 
hade rena och lydiga kroppar. Man ville ”forma den goda och nyttiga medborgaren” 
(Hammarberg, 2001, s. 241) och det i tidig ålder. Hälsointresset påskyndades av läkarna och 
den medicinska vetenskapen, och lärarna hade rollen som budbärare åt läkarna. 1900 hade 
folkskolans gymnastikundervisning utvecklats till att enligt normalplanen7

                                                 
6 Gymnastiska Centralinstitutionen (GCI) bildades i början av 1800-talet med Per-Henrik Ling som en av 
grundarna. GCI var den första statliga anläggningen med syfte att utbilda gymnastiklärare (Lundquist 
Wanneberg, 2004).  

 omfatta fristående 
gymnastik, marsch- och språngövningar, enkel redskapsgymnastik samt fria lekar. 
Lektionstiden för gymnastik skulle dock tas av andra lektioner så att totala tiden blev tjugo 
minuter dagligen eller trettio minuter varannan dag, skriver Hammarberg (2001). Om 
gymnastiksal inte fanns att tillgå skulle ett skjul uppföras och utrustas med bom, ribbstol och 
om möjligt slingerstege. Tiden mellan 1890 och 1912 benämner Annerstedt (2001) som 
Stabiliseringsfasen, då ämnet fick mer material att tillgå och i stort bättre kvalitet då skolorna 
inspekterades av Gymnastiska centralinstitutet. Mer lek infördes i lektionerna samtidigt som 
de militäriska inslagen minskade. Detta medföljde att flickorna nu började inkluderas igen 
samt att fler gymnastiklärare var kvinnor. 

7 Normalplan var enligt Marklund (1987) den första motsvarigheten till dagens läroplaner och bestod av lokala 
tim- och kursplaner för folkskolan. Normalplanerna utfärdades av regeringen 1878, 1889 och 1900.  
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Brytningsfasen inleddes enligt Annerstedt (2001) 1912. I början av den här perioden 
dominerade de Lingska dagövningarna ämnet men dessa började senare allt mer att 
ifrågasättas, speciellt då tankar om kondition började ta form. Idrott, spel och lek tog över mer 
på bekostnad av gymnastiken och 1919 bytte ämnet namn i folkskolan från gymnastik till 
gymnastik med lek och idrott. I 1919 års undervisningsplan för folkskolan samt i 
folkskolestadgan från 1921 framgick att skolan skulle ha tre gymnastiktimmar per vecka. 
Läroverken införde 15-20 idrottsdagar per läsår 1928. Annerstedt uppger att det sedan inte 
skedde några direkta ändringar i timplanen för gymnastikämnet i undervisningsplanen för 
folkskolan/enhetsskolan. Däremot betonades hälsomålen kraftigt och ämnets socialt fostrande 
uppgifter framhölls starkt. Naidoo och Wills (2000) skriver att hälsoutbildningen i skolan före 
Andra världskriget tenderade att fokusera på den medicinska delen av hälsa och informerade 
mest om ämnen såsom hygien och träning.  
 
När den enhetliga grundskolan och läroplanen Lgr 628

 

 infördes minskade antal 
gymnastiktimmar från tre timmar i veckan till två (Skolöverstyrelsen, 1962). Ämnets 
målsättning blev också bredare jämfört med tidigare. Förutom att väcka ett intresse för fysisk 
aktivitet som ett medel för god hälsa, skulle ämnet nu även medverka till en harmonisk 
utveckling och främja en god arbetsteknik. Lärarna fick också detaljerade beskrivningar om 
hur undervisningen skulle bedrivas. Enligt Naidoo och Wills (2000) kom dessutom ett 
uppsving under 1960-talet då de pedagogiska metoderna i skolan började vara mer 
elevcentrerade, med inriktning på barnets autonomi och egna ansvar. Lärarna ville att barnen 
skulle lära sig mer genom erfarenhet och inte enbart genom information vilket hade varit 
huvudmetoden för hälsoundervisningen fram tills nu. Även Annerstedt (2001) skriver att man 
under den här perioden gick ifrån att se på människokroppen som ett kollektivt fenomen och 
tyngden lades på att hitta individuell rörelseglädje. Genom inre motivation ville man skapa ett 
deltagande där eleverna själva utformar sina aktiviteter samt leder varandra.  

Den här fasen, mellan 1950 och 1970, kallar Annerstedt (2001) för den Fysiologiska fasen 
eftersom fokus låg på den fysiologiska aspekten av gymnastik. Nu fick konditionsträningen i 
skolan sitt genombrott och en god kondition sågs som ett villkor för hälsan 
(Skolöverstyrelsen, 1962). Undervisningen baserades därför på konditionsfrämjande övningar 
i form av lek och idrott och det var inte ovanligt att eleverna fick genomgå 
ergometercykeltester (Annerstedt, 2001). Lgr 62 var en blandning av både gammalt och nytt 
då skolor å ena sidan uppmanades att köpa in ergometercyklar och å andra sidan förespråkade 
via skolläkare att vissa elever borde utöva kroppshållningsgymnastik (Lundquist Wanneberg, 
2004). Arbetsfysiologin påverkade den fysiska fostran men gymnastiken togs inte bort helt. 
Ett nytt fokus på en god kondition gick ifrån det gamla synsättet som poängterade vikten av 
vila. En del studier från slutet av 1800-talet hade nämligen visat på att vissa arbetsrörelser och 
belastningar hade negativ inverkan på kroppen och påvisade därmed vilans betydelse 
(Lundquist Wanneberg, 2004). Genom att undvika vissa rörelser kunde man spara energi. De 
här teorierna byggde till stor del på dåtidens trötthetsforskning, där tanken var att bara de 
muskler som var nödvändiga för att utföra en rörelse, skulle användas för att spara på energin.  
 
Under säkerhetsfasen, mellan 1970 och 1994, påverkades skolan mycket av idrottsrörelsen 
som stod för lärarfortbildningskurser och undervisningsmaterial (Annerstedt, 2001). Nu bytte 
ämnet också namn till idrott. Målsättningen för ämnet vidgades och skulle bidra till elevers 
fysiska, psykiska, sociala samt estetiska utveckling. Innehållet breddades till att även se över 
ekologiska samband och för att öka jämställdheten mellan könen inleddes undervisning med 
                                                 
8 Lgr 62 var den första läroplanen för grundskolan efter grundskolereformen (Skolöverstyrelsen, 1962). Den 
behandlas närmare under avsnitt 2.5. Läroplaner. 
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pojkar och flickor tillsammans. Enligt Annerstedt (2001) innebar den här fasen att lärarna 
inom idrott blev mer osäkra på ämnets målsättning och innehåll.  
 
Från och med 1994 inleddes hälsofasen (Annerstedt, 2001). Den nya kursplanen som 
presenteras innehöll nu ett holistiskt perspektiv på hälsa där elevens eget ställningstagande 
lyfts fram i samband med livsstil, livsmiljö och livskvalitet (ibid.). Det holistiska perspektivet 
kommer av grekiskans holism, vilket är ett filosofiskt synsätt som poängterar vikten av att se 
människan i sin kontext. Varje enskild del måste ses i sitt sammanhang och inte endast var för 
sig (Nationalencyklopedin, 2008:B; Alexandersson & Medin, 2000). I och med det här 
ändrades återigen ämnets namn, nu till idrott och hälsa. Enligt Annerstedt (2001) ges dock 
inga detaljer i kursplanen om vad hälsoperspektivet innebär i praktiken. I och med den nya 
läroplanen och kursplanen breddas idrottsämnet ytterligare och endast simning och 
orientering är obligatoriska nationella moment. Ämnet formas nu dessutom mer lokalt och 
skiljer sig markant mellan olika skolor (Annerstedt, Peitersen & Rönholt, 2001).  
 
I kursplanen för idrott och hälsa förekommer vissa mål att sträva efter, bland annat att 
eleverna ska utveckla kunskap om vad som främjar hälsa (Utbildningsdepartementet, 
1994:A). Målen riktar sig även till att utveckla elevernas psykiska och fysiska välbefinnande 
och ge kunskaper om den egna livsstilens betydelse för hälsan samt att få eleven nyfiken och 
intresserad av nya aktiviteter. I kursplanen framgår vidare att eleverna efter avslutad kurs ska 
ha kunskap om och erfarenheter om hur olika faktorer påverkar människors hälsa samt kunna 
diskutera sambanden mellan hälsa, livsstil och miljö ur såväl ett individ- som ett 
samhällsperspektiv. Det framgår även att barn och ungdomar behöver utveckla kunskaper om 
hur kroppen fungerar och att idrott, friluftsliv och olika former av motion och rekreation har 
stor betydelse för hälsan (ibid.). 2000 reviderades kursplanen med syfte att betona ämnets 
hälsoperspektiv ytterligare (Skolverket, 2004). Från och med 1990-talet har hälsa i skolan 
ändrats från att ha fokuserat på att förebygga sjukdom och ohälsa till att främja hälsa och se 
elever och hälsa som en helhet. Denna utveckling har påverkats bland annat av att WHO 
bildades i slutet av 1940-talet och snabbt började intressera sig för skolan som hälsofrämjande 
organisation (Nilsson, 2003).  
 

 
2.4. Skolan som hälsofrämjande arena 

Skolan kan enligt Haglund (2002) ses som en stödjande miljö för hälsofrämjande arbete där 
idrottsundervisningen utgör en del. Begreppet stödjande miljöer för hälsa kan kopplas till de 
fysiska och sociala synsätten av vår omgivning. Det innefattar var människor bor, deras hem 
och lokalsamhälle, arbetsplatser, var man studerar, leker och lär, men också det som 
bestämmer tillgång till levnadsresurser och till möjligheterna att kunna göra det man själv vill. 
Att använda skolan som stödjande miljö för att främja ungdomars hälsa är positivt i flera 
bemärkelser menar Green, Poland och Rootman (2000). Dels är skolan en av de platser som 
barn och ungdomar spenderar mest tid – närmare bestämt mer än 15 000 timmar under sin 
uppväxt – och dels figurerar många vuxna människor där med stor chans att påverka dem 
(Socialstyrelsen, 2005; Green et al., 2000). Beteenden, attityder och läran om den egna hälsan 
grundas i tidig ålder vilket gör att barn och ungdomar över huvud taget är en mycket relevant 
målgrupp för hälsofrämjande arbete (Naidoo & Wills, 2000). Dessutom präglas ungdomstiden 
generellt av högre potential för risktagande, spänningssökande och vårdslöshet jämfört med 
andra perioder i livet (Arnett, 1992). Eftersom en så pass stor andel av barn och ungdomar går 
i skolan, menar Naidoo och Wills att den utgör en bred arena för att kunna nå en stor 
population. Faktorer som kan stå i vägen för att sätta in hälsointerventioner i skolan, är bland 
annat ekonomiska resurser och akademiska prioriteringar. Eftersom en bristande hälsa kan 
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bidra till sämre inlärning borde det dock vara i skolans intresse att främja elevernas hälsa även 
ur ett pedagogiskt perspektiv.   
 
Något som talar för att större hälsofokus med ökad idrottsundervisning i skolan inte är 
negativt för den akademiska inlärningen, är en brittisk studie som Bailey (2006) utfört. I 
studien tar Bailey upp faktumet att det länge påståtts att ”en sund kropp leder till en sund 
själ” (Bailey, 2006, s. 399) och att fysisk aktivitet kan stödja intellektuell utveckling hos barn. 
Bailey menar att vissa föräldrar anser att idrotten i skolan ska ha sin plats, men att den inte bör 
inkräkta på den akademiska biten. Som motargument nämner han att man på 1950-talet utfört 
en studie i Frankrike, av sambandet mellan idrottslektioner i skolan och generell 
skolprestation. Forskarna minskade den akademiska kursplanen med 26 % och ersatte denna 
tid med idrottsundervisning. Resultatet visade att de akademiska resultaten inte försämrades, 
man upplevde färre problem i uppförande än tidigare, högre uppmärksamhet från eleverna och 
mindre frånvaro. Även klart senare studier har visat på förbättrade studieresultat av många 
elever när idrottstimmarna utökats i skolan.  
 
Bailey (2006) tar upp att effekterna av idrottsundervisningen kan delas upp i fem områden 
vad gäller barns utveckling, nämligen fysiskt, livsstilmässigt, emotionellt, socialt och 
kognitivt. De fysiska effekterna är väldokumenterade och har redan nämnts, och i fråga om 
livsstilsutvecklingen finns följaktligen bekräftelse på att hälsorelaterade beteenden man lärt 
sig i barndomen ofta bibehålls i vuxen ålder. Idrott och hälsolära i skolan har också visat sig 
ha positiva effekter på elevernas sociala utveckling – rörelseinterventioner i skolan har gett 
eleverna förbättrat moraliskt resonemang, sportsligt uppförande och eget ansvar. Bäst chans 
att få ut positiva sociala effekter genom idrottslektionerna har de elever vars idrottslärare är 
lämpligt utbildade och fokuserar på situationer som uppstår naturligt på lektionerna. Detta 
samtidigt som de föregår med gott exempel genom sitt eget beteende (Bailey, 2006; Egidius, 
2003). 

 
2.5. Läroplaner  

Här behandlas läroplaner och kursplaner i ett historiskt perspektiv med inledande avsnitt om 
läroplaner före och efter sekelskiftet. Vidare tas läroplansteori upp och slutligen hur 
läroplanen ser ut idag.  

 
2.5.1. Läroplaner före sekelskiftet 

Redan 1686 framgick i den tidens Kyrkolag att kyrkan skulle ansvara för den lagstadgade 
folkundervisningen. I denna ingick läsning samt undervisning om katekesen. 
Folkundervisningen var obligatorisk men det förekom ännu ingen skolplikt (Marklund, 1984; 
1987). Även tidigare, 1541, innehöll kyrkoordningen ett avsnitt om skolans organisation. Den 
kan ses som ett första försök till en svensk skolordning, vilken ledde fram till det som kallas 
Sveriges första skolordning, 1571 (Richardsson, 1999). 
 
Skolplikt infördes 1842 då den första allmänna folkskolstadgan instiftades (Marklund, 1987). 
Från att ha varit kyrkans ansvar förflyttades nu detta till socknarna vilka skulle inrätta skolor 
och anställa utbildade lärare inom fem år från och med stadgans utförande. Lundgren (1979) 
nämner fem pedagogiska tidsperioder vilka alla på olika sätt kan kopplas till de för tiden 
aktuella läroplanerna. I varje enskild period går det att urskilja gemensamma drag som har 
bidragit till den pedagogiska utvecklingen. Den första perioden spänner över antikens 
Grekland fram till den obligatoriska skolans inträde, då den andra perioden infaller enligt 
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Lundgren (1979). Den sträcker sig till 1900-talets början och inkluderar ett fokus på 
utbildning så som både en rättighet och en skyldighet.  
 
Folkskolans första motsvarigheter till nutidens läroplaner kallades normalplaner och 
utfärdades av regeringen 1878, 1889 och 1900. Normalplanerna bestod av relativt oklart 
angivna kurs- och timplaner. Skolans innehåll i stort togs upp, det vill säga ämnen och kurser, 
medan mindre fokus låg på rena kunskapsmål. Kursplanerna bestod i sin tur av tre 
underrubriker för varje skolämne, nämligen Lärokurs, Lärogång och Metodiska anvisningar. 
Normalplanerna var omstridda och åsikterna gick isär vad det gällde skolans mål och medel 
(Marklund, 1987).  
 

 
2.5.2. Läroplaner efter sekelskiftet 

Tiden från 1900-talets början fram till andra världskriget kallar Lundgren (1979) för 
pedagogikens tredje period då utbildning började ses som en ekonomisk faktor vilken 
påverkades av den industriella utvecklingen. 1905 utvecklades dessutom en ny skolform som 
skulle fungera som ett mellanläge för folkskolan och gymnasieskolan, nämligen realskolan. 
Eleverna kunde efter fyra år i folkskolan söka in till denna fyraåriga reallinje (Marklund, 
1987). De så kallade läroverken omfattade nu alltså både realskolan och gymnasieskolan och 
var förberedelsestudier för universiteten (Richardsson, 1999). Ett omtvistat problem på den 
tiden var huruvida folkskolan skulle vara en obligatorisk bottenskola för alla eller inte. Under 
den här perioden var Sveriges skolsystem ett parallellskolsystem med olika 
organisationsformer och olika läroplaner (Marklund, 1987).  
 
Efter att 1906 års folkundervisningskommitté tillsattes med politikern och folkskolläraren 
Fritjuv Berg som frontperson, utarbetades 1919 en ny undervisningsplan. Denna har ofta 
kallats ”vårt lands första moderna läroplansdokument” (Marklund, 1987, s 30) och var klart 
utvecklad pedagogiskt och metodiskt men hade samtidigt kvar normalplanernas upplägg i 
stort. En stor skillnad från normalplanerna var att undervisningsplanerna nu hade utskrivna 
mål för varje ämne. Nästa undervisningsplan infördes 1955 och var den sista 
undervisningsplanen innan grundskolereformen genomfördes.  
 
1920 bildades myndigheten Skolöverstyrelsen som sedan dess har ansvarat för skolreformen i 
Sverige. Mellan 1950 och 1975 omstrukturerades det svenska skolväsendet på många sätt 
vilket kom att leda fram till en omfattande grundskolereform. Förändringarna hade sin 
utgångspunkt i 1946 års skolkommissions förslag (SOU 1948:27) och 1950 fattade riksdagen 
beslutet att avskaffa folk- och realskolan till förmån för en enhetlig 9-årig grundskola, vilken 
infördes 1962 (Marklund, 1984). Den här perioden kallar Lundgren (1979) för den fjärde 
perioden inom pedagogikens historia vilken sträcker sig fram till början av sjuttiotalet. Han 
beskriver perioden som en ”utbildningsexplosion” (Lundgren, 1979, s. 24) då möjligheter så 
som utökad utbildningsomfattning samt nya funktioner tog form. Richardsson (1999) nämner 
i sin tur några motiv till denna skolreform, nämligen att man ville höja den allmänna 
bildningsnivån, demokratisera skolväsendet och satsa på ett pedagogiskt lyft med inriktning 
på samarbete och elevaktivitet. Något som också influerat grundskolereformen var den 
antiauktoritära och barncentrerade progressivism som uppkom omkring 1920 vilken 
förknippas starkt med John Deweys learning by doing9

                                                 
9 Learning by doing formades av Dewey och syftade till att eleverna skulle lära sig genom erfarenhet snarare än 
utantilläsning (Hartman & Lundgren, 1980).  

 (Richardsson, 1999; Egidius, 2001). 
Stensmo (1994) beskriver progressivismen som att barnet ska ses som en helhet och att 
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utbildningen inte bara ska vara förberedelser för livet utan en del av det. Hartman och 
Lundgren (1980) skriver att Dewey tidigare ställde sig kritisk mot skolans uppdelning av teori 
och praktik och ansåg att utbildningens innehåll måste kopplas mer till hur samhället ser ut: 
”Skolan är samhällets styrinstrument både när det gäller elevernas egen utveckling och 
samhällets framtid.” (Hartman & Lundgren, 1980, s. 11) Dewey hade inspirerats av bland 
annat Rousseau vars tankesätt innebar att utbildning kräver ett pedagogiskt tillvägagångssätt 
som inte bygger på utantilläsning (Bjerg, 2000). Rousseau poängterade vikten av att eleven 
förstår betydelsen av kunskapen. Genom denna förståelse hade Rousseau som avsikt att 
eleven skulle utveckla ett intresse för ämnet och sedan vilja utöva det ytterligare.  
 
I och med grundskolereformen byttes de tidigare begreppen normalplan och 
undervisningsplan ut mot nuvarande begreppet läroplan, vilket var det nya styrinstrumentet. 
Sveriges första läroplan för den nya, enhetliga grundskolan hette Lgr 62 (Skolöverstyrelsen, 
1962). Utifrån denna utvecklades senare Lgr 69 och Lgr 80. Lgr 62 och Lgr 69 skiljde sig inte 
nämnvärt åt, men Lgr 80 innebar en del förändringar. Till exempel fastställdes hela Lgr 80 nu 
av regeringen istället för att vara övergripande Skolöverstyrelsens ansvar. Lgr 80 delades 
också upp i två delar, varav den första omfattar den egentliga läroplanen och den andra 
innehåller en pedagogisk-metodisk kommentarsdel (Skolöverstyrelsen, 1962; 1969; 1980). 
Tiden från början av sjuttiotalet och framåt kallar Lundgren (1979) för den femte perioden 
vilken präglas av en utbildningspolitik med allt mer begränsade resurser.  

 
2.5.3. Läroplansteori 

Begreppet läroplan fanns med redan i normalplanerna i slutet av 1800-talet men hade inte 
samma innebörd som det fick i och med grundskolereformen. I 1882 års skolstadga nämns 
läroplan mer som en lokal angelägenhet, där varje specifik skola skulle ha sin egen läroplan 
med normalplanerna som större riktlinjer och exempel (Marklund, 1987). I skolstadgan från 
1962 förklaras begreppet läroplan på följande sätt:  
 

I läroplan för grundskolan anges mål och riktlinjer för skolans arbete samt allmänna anvisningar 
för skolans verksamhet. 
 
För undervisningen i ämnen och för praktisk yrkesorientering innehåller läroplanen timplaner 
och kursplaner samt anvisningar och kommentarer i anslutning till kursplanerna. 
 
I läroplanen finns också allmänna föreskrifter om obligatorisk verksamhet under skoldagen av 
annat slag än som avses i andra stycket. (Skolöverstyrelsen, 1962:B, Skolstadgan, 5 kap. §4 )  
 

Definitionen ändrades dock till viss del när den nya läroplanen Lgr 80 tog form, men 
fortfarande avser begreppet i stort tre delar, nämligen mål och riktlinjer, tim- och kursplaner 
samt allmänna ämnesspecifika anvisningar (Skolöverstyrelsen, 1980). Enligt Marklund 
(1987) är begreppet läroplan den mest likvärdiga svenska motsvarigheten till engelskans 
curriculum som är ett centralbegrepp inom engelskspråkig utbildningsforskning. Lundgren 
(1979) menar i sin tur att engelskans curriculum är ett avgjort vidare begrepp än svenskans 
läroplan. Curriculum inkluderar enligt honom ett konkret dokument, men även hela synsättet 
som ligger som grund för läroplanen.  
 
Enligt Marklund (1987) är läroplansteori ett forskningsområde som förutom att behandla 
frågor om hur man väljer kurser, sammanställer utbildningsprogram, fördelar tid och hur 
skolan organiseras i yttre bemärkelse, även inkluderar hur läroplaner kommer till samt hur 
dessa tillämpas. Han menar vidare att teori i vanliga fall brukar komma före praktik men att 
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det till synes har varit tvärtom när det kommer till läroplaner. Praktiska läroplans- och 
skolrelaterade frågor har diskuterats i århundraden, men inte förrän under 1900-talet började 
det hela struktureras upp efter en teori. I och med läroplansteorin kom frågan upp huruvida 
man med läroplanernas hjälp kunde förändra både skolan och samhället i stort.  
 
Lundgren (1979) förklarar att läroplansteori kan ses som ett sätt att ”bygga upp en kunskap 
om hur utbildningsprocessers mål, innehåll och metodik formas i ett visst samhälle och en 
viss kultur” (Lundgren, 1979, s. 20) och beskriver vidare all utbildning som en ”artificiell 
process” (ibid., s. 20). Med detta menar han att utbildning är något som skapats och som 
kommer med bestämt syfte, innehåll och metodik. Om man ska kunna förändra sådana 
utbildningsprocesser krävs vetskap om hur de styrs och vad som påverkar och kontrollerar 
dem.  
 
Lundgren (1979) har strukturerat upp begreppet läroplan i tre olika nivåer, varav den första 
nivån tar upp vilka värderingar, kunskaper och erfarenheter som väljs ut och hur dessa 
värderas och organiseras i utbildningen. ”Varför uppfattas en viss kunskap som mer väsentlig 
att undervisas om än en annan?” (Lundgren, 1979, s. 21) är en centralfråga på den här första 
nivån, enligt Lundgren. Huvudfrågan för den andra nivån är i ”Hur utvecklas en läroplan 
konkret?” (ibid., s. 22) Den här nivån behandlar alltså hur det går till vid beslut och kontroll 
av styrdokumentens konkreta utveckling, samt hur pedagogiskt forsknings- och 
utvecklingsarbete påverkar den aktuella utbildningens innehåll och metodik. Den tredje och 
slutliga nivån fokuserar på hur undervisningsprocessen leder till inlärning och socialisation 
och inkluderar frågor som:  
 

• Hur styr en läroplan undervisningen? 
• Hur utvecklas olika former av inlärning för olika elever inom en viss given organisatorisk ram 

utifrån en viss läroplan?  
• Hur socialiseras eleverna utifrån en viss bestämd läroplan? (Lundgren, 1979, s. 22) 

 
Lundgren (1979) menar att läroplanen är det medel som styr och kontrollerar utbildning och 
undervisning i fråga om mål, innehåll och metod, och att det som grund för varje läroplan 
finns en så kallad läroplanskod. Läroplanskoden kan beskrivas som vissa grundläggande 
principer vilka har utvecklats med tiden genom de villkor som föreligger. Det kan handla om 
materiella och kulturella villkor samt vilka politiska, administrativa och pedagogiska 
föreställningar om utbildning som råder. Lundgrens läroplanskoder benämns i tidsenlig 
ordning så som klassisk, realistisk, moralisk och rationalistisk10. Den klassiska 
läroplanskoden kännetecknas av att utbildningen främst syftade till att utveckla intellektet 
utan att ha någon direkt anknytning till varken verklighet eller yrkesliv. Utbildning var inte 
heller till för alla, utan endast för vissa grupper. Den här avlöstes sedan av en realistisk 
läroplanskod i vilken kunskap var uppbyggd på vetenskap och främst naturvetenskap, och i 
större mån skulle innebära förberedelser inför arbetslivet. Den moraliska läroplanskoden 
karaktäriseras i första hand av att fostra individen i samhället till en god moral. Slutligen har 
den rationella läroplanskoden två grunddrag varav det första innebär en pragmatisk 
grundsyn11

                                                 
10 Rationalism kommer av latinets ratio vilket betyder förnuft. Rationalismen menar att det är förnuftet som 
ligger bakom hur vi uppfattar verkligheten och att man med logiskt eller matematisk tänkande kan skapa sann 
kunskap. Platon var rationalist och menade att sinnena gav en ofullständig bild av verkligheten (Stensmo, 1994).  

 genom att ”en läroplan skall bygga på kunskaper som individ och samhälle har 

11 Pragmatism är en filosofi som uppstod i USA i slutet av 1800-talet. Den pragmatiska grundsynen förknippas 
bland annat med Pierce, James och Dewey och kännetecknas av att fokusera på en idé eller teoris praktiska 
konsekvenser (Stensmo, 1994).  
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nytta av” (Lundgren, 1979, s. 84) och det andra en ny fokusering på individen i centrum. 
Genom sin princip om läroplanskoder poängterar Lundgren således vikten av det historiska 
inflytandet för varje utbildningssystem. Marklund (1987) skriver i sin tur att ”En läroplans 
tillblivelse är resultatet av en politisk process lika väl som en pedagogisk, organisatorisk eller 
administrativ process.” (ibid., s. 60)                    
 
Marklund (1987) menar att läroplanernas förändring både kan ”innebära en anpassning till 
redan förändrade förhållanden men även en målbestämd förändring mot någonting nytt, 
något som ännu inte finns men som man eftersträvar” (ibid., s. 13). Richardsson (1999) 
belyser skolväsendets utveckling på ett liknande sätt:  
 

Det svenska skolväsendets utveckling från slutet av 1800-talet speglar en fullständigt 
genomgripande förändring av hela samhällslivet, en förändring som inte bara skapat ständigt 
nya utbildningsbehov och nya utbildningsmöjligheter utan också – och det är en sak värd att 
observera – möjliggjorts genom en fortskridande utveckling av just skolväsendet. (Richardsson, 
1999, s. 59)  

 
Skolreform, läroplansreform och samhällsreform är således något som går hand i hand och 
påverkar varandra enligt de bägge författarna (Marklund, 1987; Richardsson, 1999). 
Marklund (1987) skriver också att skolreformer är något som måste utvecklas successivt hela 
tiden i och med samhällets föränderlighet och inte kan stanna upp och vänta in att nästa 
skolstruktur ska infinna sig. Det framgår även av själva läroplanerna att skolan ska följa 
samhällsutvecklingen, så som exempelvis redan i Lgr 62 där följande uppges: 
 

Även samhället befinner sig i ständig utveckling. Dess omdaning sker snabbt. När skolan utför 
sin fostrargärning, måste den därför se till, att arbetet väl anpassas icke blott till den enskildes 
utan också till samhällets utveckling. Det måste ha en inriktning mot framtiden och ge eleverna 
god beredskap att kunna möta också ändrade förutsättningar och nya krav. I ett föränderligt 
samhälle är det ej möjligt och ej lämpligt att i detalj precisera och fastlåsa vare sig innehåll eller 
form för arbetet. (Skolöverstyrelsen, 1962, s. 14) 

 
2.5.4. Läroplanen idag 

I Sverige är det riksdagen som stiftar skollagen varpå regeringen utfärdar en mer detaljerad 
skolstadga. Numera utarbetar Skolverket läroplanen på uppdrag av regeringen, vilken ska 
omfatta skolans värdegrund, grundläggande mål och riktlinjer, allmänna anvisningar för 
skolans verksamhet, timplaner samt kursplaner med anvisningar och kommentarer 
(Richardsson, 1999) Målen för det offentliga skolväsendet består av två delar, nämligen 
strävansmål vilka avser mål som skolan ska sträva efter att eleverna når, samt uppnåendemål 
som skolan ska se till att alla elever kan uppnå (Skolverket, 2008:A). 
 
Kursplanerna i sin tur innehåller de mål för varje enskilt ämne som eleven ska uppnå, samt de 
betygskriterier som gäller (Skolverket, 2008:B). Kursplaner, betygskriterier och 
programplaner är de styrdokument som anger kraven för utbildningen. På Skolverkets 
hemsida framgår vidare att kursplanerna ”är utformade så att de lämnar stort utrymme för en 
lokal och professionell tolkning” (Skolverket, 2008:C). Marklund (1987) menar att ett 
problem vid utformning av läroplaner kan vara hur mycket utrymme för egen tolkning som 
ska finnas, det vill säga hur detaljerade mål, riktlinjer och anvisningar ska vara. Detta då 
sådana detaljer både kan fungera som en hjälp för de som ska tolka läroplanerna men 
samtidigt kan få lärare och berörda parter att känna sig låsta och styrda.   
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I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, Lpo 94, ingår anvisningar för grundskolan, 
sameskolan, obligatoriska särskolan samt specialskolan och 1998 anpassades den till att även 
omfatta förskoleklassen och fritidshemmet. Utöver den nationella läroplanen ska sedan varje 
kommun fastställa en skolplan som ger direktiv om hur kommunens skolor ska organiseras 
och utvecklas. Det finns sedan möjlighet i läroplanen, skolplanerna och kursplanerna för 
rektorer, lärare och elever att anpassa innehåll, organisation och arbetssätt till de lokala 
förhållanden som råder. Varje skola har en så kallad arbetsplan där planeringen av detta 
arbete fastställs (Utbildningsdepartementet, 1994:B). Enligt den nationella utvärderingen av 
grundskolan 2003, NU-03 (Skolverket, 2004), skiljer sig Lpo 94 från exempelvis Lgr 80 
genom att målen numera är riktade mer på individnivå än gruppnivå. NU-03 nämner också 
angående kursplanerna:  
 

Genom att ange mål samt förväntat resultat ställer staten krav på utbildningens kvalitet och 
likvärdighet. Hur målen ska uppnås, dvs. val av innehåll och metod, avgörs av läraren. 
(Skolverket, 2004, s. 18)  

 
En annan skillnad läroplanerna emellan är timplanen. I Lgr 80 angavs det antal timmar som 
skulle utgå till respektive skolämne för låg-, mellan- respektive högstadiet, medan det i Lpo 
94 bara framgår hur många timmar som ska utgå till ett visst ämne under hela grundskolan. I 
stort innebar övergången från Lgr 80 till Lpo 94 att detaljerade regler och anvisningar för 
skolväsendet minskade och läroplanen blev mer inriktad på mål och vad skolan förväntas 
uppnå. Hur detta ska gå till anges däremot endast i begränsad omfattning och ger utökat 
utrymme för tolkning (Skolverket, 2004).  
 
I en annan av Skolverkets (1998) utvärderingar av Lpo 94 framgår för övrigt att skolan borde 
hitta bättre metoder som gör att eleverna kan se samband och dra paralleller från olika 
skolämnen till en helhet. Enligt denna utvärdering är det viktigt att ämnena samverkar för att 
förstärka förståelsen och skapa ett meningsfullt sammanhang.  
 
 

3. SYFTE 
 
Syftet med uppsatsen är att studera tolkningsutrymmet vad gäller begreppet hälsa utifrån 
kursplanen för idrott och hälsa i grundskolan. 

 
3.1. Frågeställningar  

- Vad innebär begreppet hälsa för idrottslärare? 
- Hur tolkar idrottslärare hälsa utifrån kursplanen för idrott och hälsa? 
- Vad vill idrottslärare att eleverna ska lära sig angående hälsa på idrottslektionerna? 
- Hur har synen på hälsa förändrats i läroplaner för grundskolan, från och med Lgr 62 

till och med Lpo 94, samt i tillhörande kursplaner för idrottsämnet?  
 

 
3.2. Avgränsningar 

I läroplansanalysen har inte kommentarsdelarna som följer med vissa av läroplanerna 
studerats utan endast de delar som avser Mål och riktliner, Allmänna anvisningar för skolans 
verksamhet eller motsvarande samt kursplaner för idrottsämnet. Författarna är medvetna om 
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att hälsoaspekten till viss del även förekommer i kursplaner för andra skolämnen, men dessa 
har i denna undersökning inte studerats.  
 
I läroplansanalysen har också vissa avgränsningar fått göras då hälsa är ett brett begrepp, 
varvid sexualundervisning och undervisning om alkohol och droger inte har analyserats 
närmare. Det med anledningen att sexualkunskap och undervisning om alkohol och droger 
enbart finns med i läroplanerna i stort och inte i kursplanerna för idrottsämnet. Då 
läroplansanalysen syftar till att se hur hälsosynen och tolkningsutrymmet vad gäller denna 
förändrats i grundskolan genom läroplaner och kursplaner, ansågs inte heller betygskriterier 
som relevanta för undersökningen. Vidare bör nämnas att analys av läroplanen för det 
obligatoriska skolväsendet, Lpo 94, i denna undersökning inte inkluderar särskolan, 
sameskolan eller specialskolan.  
 
Även i uppsatsens andra undersökning vilken avser intervju med idrottslärare har en del 
avgränsningar fått göras. Dels är intervjuerna begränsade till fyra idrottslärare i en kommun. 
Författarna avgränsade sig också till att enbart intervjua idrottslärare för grundskolans klass 
sju till nio, eftersom denna målgrupp är relevant för hälsofrämjande arbete (Naidoo & Wills, 
2000). Exempelvis skriver Arnett (1992) att ungdomstiden generellt präglas av ett större 
risktagande än andra perioder i livet. Enligt studien COMPASS (Bokedal et al., 2004) vilken 
undersökt skolbarn i årskurs 5, 7 och 9 angav var femte 11-åring att de tränade minst en 
timme varje dag i veckan. Denna siffra hade sedan halverats vid 15-årsålder (ibid.). Med det 
här i åtanke ansåg författarna att idrottslärarna som möter den här målgruppen lämpade sig väl 
för studien.  
 
 

4. METOD  
 
För att svara på uppsatsens syfte har två olika undersökningar utförts. Dels har författarna 
gjort en tillbakablickande textanalys av läroplaner för grundskolan med inkluderande 
kursplaner för gymnastikämnet, med syfte att belysa hur hälsa i läroplaner och enskilda 
kursplaner har utvecklats över tid. För att ytterligare svara på syftet har textanalysen 
kompletterats med intervjuer av fyra idrottslärare gällande tolkningsutrymmet av hälsa i 
kursplanen för idrott och hälsa. Vad gäller formalia har författarna utgått ifrån Backman 
(1998).  
 
Undersökningarnas genomförande behandlas närmare i följande avsnitt. Även val av 
metoder, urval, upplägg av intervjuguide, genomförande av de två undersökningarna, 
databearbetning, reliabilitet och validitet samt etiska överväganden behandlas.   

 
4.1. Textanalys 

I undersökningens första del vilken avser en textanalys av läroplaner och kursplaner har 
författarna inspirerats av en hermeneutisk ansats. Hermeneutiken studerar enligt Selander & 
Ödman (2004) tolkning av bland annat texter. Vid tolkning av den aktuella texten analyseras 
dess enskilda delar i sitt sammanhang för att uppnå en förståelse för textens mening. 
Forskaren bör därför sätta sig in i textens kontext och ha i åtanke i vilken tid den är skriven 
samt hur samhällsstrukturen såg ut vid detta tillfälle (ibid.). Innan textanalysens inledning 
satte sig författarna in i de läroplanskoder som Lundgren (1979) beskriver, vilka inkluderar 
de samhällsprocesser som leder fram till en viss läroplan. Egidius (1986) menar att 
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anledningen till att texter behöver tolkas är att de inte är exakta kopior av den verklighet de 
beskriver och att mycket kan utläsas mellan raderna. Det behövs enligt Egidius tolkningar 
som bygger på kännedom om sammanhangen och förmåga till inlevelse.  
 
Enligt Selmander och Ödman (2004) ställs förförståelsen i fokus i hermeneutiken. Sjöström (i 
Starrin & Svensson, 1994) skriver också angående förförståelse att man inte kan frigöra sig 
helt från sina förväntningar, fördomar, åsikter och värderingar innan texttolkningen påbörjas. 
Dock menar hon att om man medvetandegör sina föreställningar är det lättare att ompröva 
sina tolkningar för att sedan göra nya. Författarna var medvetna om att de kunde ha 
förutfattade meningar om kursplanernas utformningar. Båda författarna har exempelvis gått i 
skolan under både Lgr 80 och Lpo 94s styrning, vilket kan påverka förförståelsen om dem. 
Läroplaner och kursplaner har dock tolkats med försök att se dem med ”nya ögon”.  
 
Med textanalys avser Barbosa da Silva (i Starrin & Svensson, 1996) en undersökning av en 
text utifrån olika perspektiv med syfte att få fram strukturer, meningar eller budskap. Innan en 
textanalys inleds bör man ha satt sig in i hur den aktuella texten är uppbyggd och vad syftet 
med analysen är (ibid.). Som redan nämnts studerade författarna läroplansteori innan 
textanalysen påbörjades, för att få grundläggande kunskap om vad som påverkar läroplaners 
och kursplaners struktur och utformande. Författarna var också införstådda i syftet med 
textanalysen, vilket var att undersöka på vilket sätt hälsa framträdde i de olika kurs- och 
läroplanerna för att senare kunna jämföra dem med varandra. Genom en läroplansanalys ville 
författarna få en inblick i hur hälsa har utvecklats från och med den första läroplanen för 
grundskolan, Lgr 62, till och med dagens läroplan för det obligatoriska skolväsendet, Lpo 94. 
Eftersom syftet med uppsatsen var att undersöka tolkningsutrymmet vad gäller hälsa i 
kursplanen för idrott och hälsa, har dock fokus legat på att analysera just separata kursplaner. 
Läroplansanalysen fungerar mest som en inledning till kursplansanalysen. Genom 
kursplansanalysen var förhoppningen att kunna synliggöra vad som har lett fram till dagens 
kursplan för idrott och hälsa och det tolkningsutrymme för hälsa som föreligger.  
 
Barbosa da Silva (i Starrin & Svensson, 1996) skiljer mellan formell och innehållslig 
textanalys, där den formella avser analys av bland annat språk och grammatik. Den 
innehållsliga textanalysen, vilken har använts i den här undersökningen, avser föra fram 
textens innehåll och budskap. Svedner (i Säfström & Östman, 1999) beskriver läsning som en 
process där författare, text och läsare samverkar. Författaren skriver sin text med en viss 
avsikt men det är först hos läsaren som texten får en betydelse. Samma text kan därför få olika 
betydelse beroende på vem som läser och vid vilket tillfälle (ibid.). I den här textanalysen har 
författarna tolkat texten med fokus på hälsa men med en medvetenhet om att den aktuella 
texten kan tolkas annorlunda med ett annat syfte som utgångsläge.  

 
4.1.1. Upplägg och genomförande av textanalys 

I undersökningens textanalys har de läroplaner som tillkommit efter grundskolereformen 
undersökts och analyserats. Författarna har därmed undersökt Lgr 62, Lgr 69, Lgr 80 och Lpo 
94 med medföljande kursplaner för gymnastikämnet. Först analyserades läroplanerna i stort 
för att hitta begrepp och innebörder som kan kopplas samman med hälsa. Författarna tittade 
under Mål och riktlinjer och Allmänna anvisningar för skolans verksamhet eller motsvarande 
avsnitt i samtliga läroplaner. Därefter analyserades varje enskild kursplan för gymnastikämnet 
i de respektive läroplanerna, det vill säga dåvarande kursplan för gymnastik respektive idrott 
och nuvarande kursplan för idrott och hälsa. Även här letade författarna efter begrepp och 
innebörder som kan förknippas med hälsa, både sådana som kan tänkas påverka eleverna 
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direkt och indirekt. Detta i syfte att skapa en bild av hälsoutvecklingen och synen på hälsa i 
kurs- och läroplaner för den obligatoriska grundskolan.  
 
Sjöström (i Starrin & Svensson, 1994) skriver att man vid texttolkning inom hermeneutiken 
brukar arbeta inom den hermeneutiska cirkeln vilken hon beskriver på följande sätt: 
 

Ett ord kan förstås genom att ses i en sats. Satsen får mening genom just det ordet. Satsen ger i 
sin tur mening åt stycket, vars sammanhang fördjupar förståelsen av texten. Så arbetar man i 
hermeneutisk texttolkning. (Sjöström i Starrin & Svensson, 1994, s. 82) 

 
Vid analys av kurs- och läroplaner tog författarna hänsyn till det sammanhang i vilket begrepp 
och fraser stod. Genom att gå igenom den hermeneutiska cirkeln skaffar man sig enligt 
Barbosa da Silva (i Starrin & Svensson, 1996) en ökad förståelse för texten, vilket han kallar 
den hermeneutiska spiralen.   
 
Vid textanalysen läste först båda författarna läroplanerna var och en för sig och förde separata 
anteckningar. Detta för att inte påverka varandras tankegångar och för att få med bådas 
synsätt. Svedner (i Säfström & Östman, 1999) poängterar nämligen att en text kan tolkas olika 
beroende på vem som läser den. Sedan jämfördes författarnas anteckningar och likheter och 
skillnader diskuterades. Det för syftet relevanta i anteckningarna togs ut och sammanställdes i 
ett första grovt utkast i text. Författarna delade in resultatet i kategorier efter begrepp och 
moment som urskiljts genom kodningen av resultatet. Under varje skapad kategori jämfördes 
samtliga enskilda läroplaner med hjälp av citat och referat. Sjöström (i Starrin & Svensson, 
1994) skriver att det inte finns några strikta regler för hur en tolkningsstudie ska redovisas 
enligt hermeneutisk forskning. Det viktiga är att på bästa sätt tydliggöra den kunskap som 
undersökningen gett.  
 
Vad gäller kursplanerna för gymnastikämnet arbetade författarna inledningsvis på samma sätt 
som med läroplanerna. Författarna läste kursplanerna var och en för sig och förde grova 
anteckningar. Sedan jämfördes dessa anteckningar för att hitta eventuella mönster och 
nyckelbegrepp kursplanerna emellan. Författarna kodade texten med hjälp av 
överstrykningspennor i olika färger vilket Trost (2005) beskriver som en teknik för 
bearbetning av material. I och med det kunde mönster och nyckelbegrepp urskiljas och 
kategorier skapas. Då fler kategorier tog form jämfört med läroplansanalysen valde författarna 
att redovisa kursplansanalysen i tabellform. Detta för att ge ett mer lättöverskådlig resultat. 
Efter handledningsmöte reviderades tabellen med syftet som grund varpå vissa kategorier 
tillkom medan andra föll bort.  

 
4.2. Kvalitativ intervju 

Vid undersökningens andra del inspirerades författarna av fenomenografin vilken enligt 
Alexandersson (i Starrin & Svensson, 1994) syftar till att se hur individer ser, uppfattar, 
förstår och föreställer olika fenomen i deras omvärld. Författarna ville få fram idrottslärares 
uppfattningar om tolkningsutrymmet av hälsa i kursplanen varvid fenomenografin lämpade 
sig väl.  
 
Vanligtvis gör man fenomenografiska studier med hjälp av intervjuer (Egidius, 1986). För den 
här undersökningen ansågs kvalitativa intervjuer med idrottslärare som passande metod för 
syfte och frågeställningar. Trost (2005) menar att kvalitativa studier används om 
frågeställningen gäller att förstå eller hitta mönster eller om forskaren vill försöka förstå 
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människors sätt att resonera. Ska frågeställningen svara på frågor som hur ofta, hur många 
eller hur vanligt gör man istället en kvantitativ studie, menar Trost. Kvale (1997) beskriver 
kvalitativ forskningsintervju som en god metod för att fånga intervjupersonens egna 
erfarenheter och tankemönster. Intervjupersonen tillåts beskriva en viss situation ur sitt eget 
perspektiv och med egna ord (ibid.). Kvalitativa intervjuer utmärks bland annat av att man 
ställer enkla och raka frågor och genom dessa får komplexa och innehållsrika svar (Trost, 
2005). Fenomenografin syftar bland annat till att försöka visa olika sätt att förstå ett och 
samma fenomen (Egidius, 1986). I den här undersökningen ville författarna få fram skillnader 
och likheter vad gäller idrottslärares sätt att förstå kursplanen för idrott och hälsa.  
 
Undersökningen genomfördes i form av fyra intervjuer med behöriga idrottslärare för klass 7 
till 9 på tre olika skolor i en mindre kommun. 

 
4.2.1. Urval 

Med tanke på syftet ansågs det lämpligt att intervjua personer som ska tolka och praktisera 
innehållet i kursplanen för idrott och hälsa. Idrottslärare för grundskolan föreföll sig därför 
som ett naturligt val. Trost (2005) anser att det är bättre med ett litet antal väl utförda 
intervjuer än många dåligt utförda. Med många intervjuer blir också materialet svårhanterligt. 
Med detta i åtanke begränsades urvalet i den kvalitativa studien till fyra intervjuer. Följande 
kriterier låg som grund för urvalet: 
 

• Idrottslärarna skulle alla vara behöriga idrottslärare för grundskolans år sju till nio. 
Detta för att det var viktigt att lärarna var införstådda i läroplan och kursplan.  

• Författarna sökte idrottslärare från en och samma kommun eftersom skolor i samma 
kommun arbetar efter en gemensamt utarbetad arbetsplan. 

 

 
4.2.2. Upplägg av intervjuguide 

Före intervjun konstruerades en intervjuguide med tolv frågor att utgå ifrån (se bilaga 1). 
Trost (2005) skriver att intervjuaren bör låta intervjupersonen styra ordningsföljden i samtalet 
och att man därför bör ha en kort lista som täcker stora delområden. Vid intervjuerna utgick 
författarna från intervjuguiden men frågornas ordningsföljd skiljde sig från intervju till 
intervju och olika följdfrågor togs upp till diskussion. Intervjuguiden bestod av öppna frågor 
med utrymme för utsvävningar och reflektioner, och var därför ostrukturerad. Trost beskriver 
ostrukturerade frågor som frågor utan fasta svarsalternativ. Öppna frågor är också vanligast 
när det kommer till fenomenografiska studier (Starrin & Svensson, 1994). Enligt Kvale 
(1997) har de inledande frågorna stor betydelse för intervjuns utveckling. Intervjun inleddes 
därför med en fråga om intervjupersonens bakgrund vad gällde utbildning, ledarskap och 
intressen. Dels för att skapa en avslappnad stämning och dels för att intervjupersonernas 
bakgrund kändes relevant för hur de senare skulle komma att tolka hälsa i kursplanen.  
 
Trost (2005) beskriver standardisering som den grad i vilken situationen är densamma för alla 
intervjuade. En hög grad av standardisering betyder till exempel att intervjuarna läser upp 
frågorna i samma ordning, i samma tonfall och så vidare. En låg grad av standardisering 
betyder att man utgår mer från intervjupersonen och har stora variationsmöjligheter (ibid.). 
Intervjuerna vid den här undersökningen anses ha en låg grad av standardisering.  
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4.2.3. Genomförande av intervju 

Första kontakt med den första idrottsläraren togs den 25 mars efter en rekommendation av 
rektorn på den aktuella skolan. Vid telefonsamtalet med idrottsläraren bestämdes tid för 
intervju med denne och ytterligare en kollega på samma skola den 2 april. Under 
telefonsamtalet framgick även en kort presentation av författarna och idrottsläraren 
informerades om syftet med uppsatsen. Intervjuerna utfördes på idrottslärarnas skola i ett 
anknytande rum till idrottshallen, dels för att skapa en trygghet och dels för att få inblick i 
verksamheten. Innan intervjuernas början informerades lärarna om att de när som helst kunde 
avbryta sin medverkan. De informerades även om att alla uppgifter skulle behandlas 
konfidentiellt.  
 
Tanken var att en bandspelare skulle användas för dokumentation av intervjuerna, med 
kompletterande anteckningar på medtagen laptop. Dessvärre var bandspelaren sönder vid 
intervjutillfället och kunde inte användas. Därför togs intervjun endast upp på laptop. Detta 
gjorde att en av författarna fick ansvara för strukturen på intervjun medan den andra 
ansvarade för att anteckna. Alexandersson (i Starrin & Svensson, 1994) skriver att en 
gemensam nämnare för fenomenografiska undersökningar är att samtliga intervjuer bandas 
för att sedan skrivas ut ordagrant. Trost (2005) menar dock att användning av bandspelare är 
en smaksak men positivt i den bemärkelsen att intervjuaren då kan fokusera helt på intervjun. 
Då författarna för den här undersökningen var två sågs inte avsaknad av bandspelare som ett 
problem. Vid telefonintervjuerna valdes dessutom bandspelare bort då intervjuerna skedde via 
högtalartelefon och ljudkvaliteten vid eventuell inspelning antagligen inte hade blivit optimal. 
Författarna anser att avsaknaden av bandspelare inte har upplevts som en nackdel då 
noggranna anteckningar fördes. De två första intervjuerna utfördes efter varandra och 
fungerade som ett samtal med en grund i intervjuguiden. Intervjuerna tog cirka 45 minuter 
vardera och när intervjuerna var klara bjöds författarna in att närvara vid en idrottslektion. 
Författarna fick då även chans att studera skolmiljön och dess lokaler vilket bidrog till en 
överblick på verksamheten.  
 
Den 26 mars togs kontakt med ytterligare en skola i samma kommun. Tanken var att försöka 
bestämma tid för intervju dagen efter de två första intervjuerna, eftersom författarna ändå var 
på besök i kommunen. Vid telefonsamtalet bokades via en idrottslärare tid för intervju med 
denne och ytterligare en idrottslärare, den 3 april. Intervjuerna skulle även nu ske på den 
aktuella skolan. Dagen för intervjuerna hade dock den ansvarige idrottsläraren glömt att 
informera den andre idrottsläraren och själv gått hem på grund av sjukdom, varpå intervjuerna 
den 3 april uteblev. Idrottsläraren föll sedan ändå bort ur studien då denne inte hade behörig 
utbildning. På skolan i fråga fick författarna istället tag på telefonnummer till den 
oinformerade idrottsläraren och telefonkontakt med denne togs den 7 april. Under samtalet 
meddelades också denna lärare om syftet med uppsatsen samt konfidentialitet. Tid för 
telefonintervju lades till den 11 april. Telefonintervju valdes främst på grund av tidsbrist och 
genomfördes på ett lånat kontor på Högskolan i Gävle med tillgång till telefon med 
högtalarfunktion. En av författarna ansvarade för struktur av intervjun medan den andre även 
den här gången tog upp anteckningar på laptop. Telefonintervjun tog cirka 40 minuter.   
 
Slutligen togs kontakt med en tredje skola den 14 april. Via skolans rektor bestämdes att en av 
idrottslärarna på skolan skulle kontakta författarna för bokning av tid för telefonintervju. Den 
21 april via telefon bestämdes därefter tid för intervju med den aktuella läraren vilken sedan 
slutligen genomfördes den 24 april. Telefonintervjun skedde på samma lånade kontor på 
Högskolan i Gävle, även den här gången med tillgång till högtalartelefon. På samma sätt som 
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vid tidigare intervjuer ansvarade en författare för intervjun och den andra för att ta upp 
anteckningar på laptop. Även den här idrottsläraren informerades om konfidentialitet samt 
syftet med uppsatsen innan intervjuns början. Den här intervjun varade cirka 1 timme och 15 
minuter. 
 
Författarna anser att intervjupersonerna var väl insatta i ämnet och hade goda kunskaper om 
kursplanens utformning. Samtliga intervjupersoner förfrågades huruvida kontakt via mail eller 
telefon kunde tas ifall kompletterande information skulle behövas. Alla godkände en sådan 
kontakt, men det visade sig inte bli nödvändigt.  

 
4.2.4. Databearbetning av intervju 

Vid bearbetning av intervjumaterialet läste författarna materialet var och en för sig, för att 
sedan diskutera eventuella mönster och upprepningar av begrepp. För att hitta sådana mönster 
kodade författarna även den här texten med hjälp av överstrykningspennor i olika färger. 
Detta arbetssätt förenklade kategoriseringen av materialet då det gav en översikt. Starrin, 
Dahlgren, Larsson och Styrborn (1991) talar om öppen och selektiv kodning. Strauss och 
Corbin (i Trost, 2005) beskriver öppen kodning som att författaren ska vara öppen och 
mottaglig för många olika slags tolkningar, inte bara de som känns självklara. Starrin et. al. 
(1991) skriver att man efter den öppna kodningen brukar gå över till en selektiv kodning där 
en huvudvariabel står i centrum. Oftast brukar den selektiva kodningen ta över när man börjar 
se ett sammanhang i sitt material. Kvale (1997) skriver i sin tur att det är viktigt att hela tiden 
följa den röda tråden i intervjumaterialet med frågeställningarna i centrum. De här olika 
teorierna om kodning låg som grund för författarnas bearbetning av materialet.   
 
Trost (2005) nämner att man vid kvalitativa intervjuer inte ska ta ett svar för givet utan syna 
det kritiskt men att man samtidigt inte ska läsa mellan raderna eller övertolka. Genom 
intervjumaterialet kunde mönster urskiljas och kategorier skapades därefter. Under varje 
kategori redovisades de fyra idrottslärarnas svar i löpande text med hjälp av citat och referat. 
Eftersom Trost anser att det är oetiskt att i stor utsträckning använda talspråk i citaten har 
detta tagits i beaktning vid redovisning av intervjuerna. Det slutliga resultatet redovisades 
kategori för kategori för att därefter kopplas till tidigare forskning och författarnas egna 
reflektioner i en resultatdiskussion. I resultatet benämns idrottslärarna som ”idrottslärare” 
eller ”lärare” utan inbördes ordning, för att citaten inte ska kunna kopplas till en och samma 
lärare.   

 
4.3. Validitet och reliabilitet 

Trost (2005) beskriver reliabilitet som tillförlitlighet, det vill säga vid intervju att situationen 
är likadan för alla intervjupersoner. Med reliabilitet menar man ofta att mätning vid senare 
tillfälle ska ge samma resultat som vid den första mätningen. Den här tanken är Trost (2005) 
kritisk till när det kommer till kvalitativa studier: ”Människan är inte alls statisk utan tvärtom 
hela tiden en deltagare och en aktör i en process. Det innebär i sin tur att svaren inte alls 
nödvändigtvis ska bli detsamma varje gång den givna frågan ställs.” (Trost, 2005, s. 112) 
Han menar att validitet och reliabilitet härstammar från kvantitativ metodologi och att det 
därför kan vara svårt att mäta dem vid kvalitativa studier (ibid.). Eftersom författarna var ute 
efter idrottslärarnas individuella uppfattningar utformades intervjuerna olika för varje gång 
vilket kan påverka reliabiliteten.  
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Med validitet menas att instrumentet eller frågan mäter det den är avsedd att mäta (Trost, 
2005). Vid kvalitativ intervju kan detta översättas som att forskaren ställer rätt frågor för 
syftet. Trost skriver att trovärdigheten utgör ett av de största problemen vid kvalitativa studier. 
Som forskare måste man kunna visa att data är insamlade på ett sådant sätt att de är seriösa 
och relevanta för frågeställningen.  
 
Författarna vill poängtera att de utförda intervjuerna inte bidrar med någon generell slutsats 
eftersom de enbart visar idrottslärarnas individuella tankar och tolkningar av hälsa. Genom att 
även utföra en textanalys kan de två resultaten dock stärka varandra 

 
4.4. Etiska överväganden 

Innan studien inleddes studerades Vetenskapsrådets (2002) fyra etiska huvudkrav vilka 
redovisas nedan.  
 
Innan intervjuernas början genomfördes de punkter som ligger under informationskravet 
(Vetenskapsrådet, 2002). Intervjupersonerna informerades om vilken deras uppgift i 
undersökningen var och vilka villkor som gällde för deras deltagande.  
 
Samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2002) innebär att de medverkande har rätt att själva 
bestämma över sitt deltagande och ett eventuellt avhopp. Vid den första telefonkontakten med 
intervjupersonerna ställdes en förfrågan om medverkan vilken godtogs, vilket förutsätter en 
frivillighet. 
 
Även konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002) uppfylldes genom att 
intervjupersonerna informerades om att uppgifterna skulle förvaras på ett sådant sätt att 
obehöriga inte kan del av dem. Namn och ort går inte att urskilja i undersökningen. 
 
Enligt nyttjandekravet kommer inte heller det insamlade materialet att användas till annat än 
forskningsändamål.  
 
Enligt Vetenskapsrådets (2002) rekommendationer bör intervjupersonerna tillfrågas om 
intresse för att ta del av det slutgiltiga resultatet finns. Samtliga intervjupersoner informerades 
om att den slutgiltiga uppsatsen kommer finnas att tillgå på Högskolan i Gävle. 

 

5. RESULTAT  
 
Här redovisas resultaten av läro- och kursplansanalysen samt intervjuerna med fyra behöriga 
idrottslärare i en kommun. Först redovisas grundskolans läroplaner i stort ur ett 
hälsoperspektiv i syfte att ge en överblick angående hur hälsa inkluderats i läroplanernas mål 
och riktlinjer samt allmänna anvisningar. Sedan följer en kursplansanalys i tabellform vilken 
avser belysa hälsoaspektens och tolkningsutrymmets utveckling i de specifika kursplanerna 
för idrottsämnet. Slutligen redovisas resultatet av intervjuerna med idrottslärarna.   
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5.1. Läroplansanalys  

Här har samtliga läroplaner för grundskolan; Lgr 62, Lgr 69, Lgr 80 och läroplanen för 
obligatoriska skolväsendet, Lpo 94, analyserats i syfte att belysa utvecklingen av hälsa i 
läroplanerna i stort. Denna läroplansanalys redovisas i text och behandlar moment så som 
hälsofostran, fysisk och psykisk hälsa, friluftsliv och rekreation samt slutligen begrepp som 
kan kopplas samman med KASAM. Momenten har tagits med eftersom de direkt och indirekt 
syftar till att påverka elevernas hälsa eller deras kunskap om den. Närmare analys av separata 
kursplaner följer i kommande avsnitt 

 
5.1.1. Fysisk och psykisk hälsa  

I Lgr 62 framgår att ”Omtanke om elevens mentala och kroppsliga hälsa skall prägla skolans 
arbete och arbetsmiljö. Ansvaret för att eleverna bibringas hälsofostran faller främst på 
lärarna, men även skolläkare...” (Skolöverstyrelsen, 1962, s. 17) 
 
Begreppet hälsofostran har sedan fallit bort i Lgr 69 och ersatts av ”Ansvaret för att eleverna 
bibringas kunskaper och goda vanor i dessa hänseenden faller på främst på lärarna, men 
även skolläkare…” (Skolöverstyrelsen, 1969, s. 14) 
 
Likväl i Lgr 80 återkommer samma innebörd, men ”mentala och kroppsliga hälsa” (ibid. 
1962; 1969, s. 17,14) har nu bytts ut till ”psykiska och fysiska hälsa” (Skolöverstyrelsen, 
1980, s. 20), och ansvarsområdet har utvidgats till att inkludera även elevernas familjer.  
 
Lpo 94 skiljer sig från dess föregångare och tar inte upp något om vilket ansvar skolan har för 
elevernas psykiska och fysiska hälsa eller dylikt.  
 
I Lgr 62 under Mål och riktlinjer nämns att  
 

Såväl genom undervisning och rådgivning och olika former av fysisk fostran som genom 
skolarbetets allmänna anordning och det andliga klimat, som präglar skolgemenskapen, bör 
skolan kunna verka för sunda levnadsvanor och göra en viktig insats för elevernas kroppsliga 
och själsliga hälsa. (Skolöverstyrelsen, 1962, s. 18) 

 
I Lgr 69 har aspekter så som andligt och själsligt försvunnit men begrepp som mental och 
kroppslig hälsa finns fortfarande kvar på samma sätt som i Lgr 62. Något som tillkommit men 
inte står under hälsa i den bemärkningen, är att skolan ska ”sätta eleven i centrum och forma 
den enskilda individen till en fri, självständig och harmonisk människa”. (Skolöverstyrelsen, 
1969, s. 10) Vidare framgår att skolledare, lärare och övrig personal ska  
 

… verka för att bevara och befordra elevernas fysiska och psykiska hälsa samt främja alla 
insatser, som syftar till elevernas optimala utveckling, fysiskt, intellektuellt, emotionellt och 
socialt. (ibid. s. 85) 

 
I Lgr 80 under Riktlinjer för arbetet framgår som redan nämnts hälsoaspekten så som att 
”Omtanke om elevernas psykiska och fysiska hälsa skall prägla skolans arbete och miljö.” 
(Skolöverstyrelsen, 1980, s. 20) Det framgår däremot inget konkret om att främja elevernas 
intellektuella, emotionella och sociala utveckling. Inte heller harmoni nämns i det avseendet.  
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Lpo 94 har återupptagit begreppet harmoni vilket nämns på flera ställen, till exempel under 
Skolans uppdrag, genom att ”Skolan ska främja elevernas harmoniska utveckling”. 
(Utbildningsdepartementet, 1994:B, s. 6) Något som är helt nytt för den här läroplanen är 
begreppet livsstil, vilket inte förekommer i någon av de andra läroplanerna. Dels berörs livsstil 
under Skolans uppdrag där det framgår att ”Även hälso- och livsstilsfrågor skall 
uppmärksammas.” (ibid. s. 6) Även under Mål och riktlinjer och Mål att uppnå i grundskolan 
berörs samma begrepp: ”Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgående grundskola… 
”… ”har grundläggande kunskaper om förutsättningarna för en god hälsa samt har 
förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan och miljön,”. (ibid. s. 10) 
Revolutionerande för Lpo 94 är att det under Skolans uppdrag framgår att ”Skolan skall 
sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen”. 
(ibid. s. 5) Inget likartat förekommer i tidigare läroplaner.  

 
5.1.2. Friluftsliv och rekreation  

Friluftsaspekten poängteras tydligt i Lgr 62, då friluftsverksamhet har ett eget kapitel. 
Läroplanen menar att ”Eleverna bör genom denna verksamhet lära sig inse värdet av 
friluftsliv och bli mer förtrogna med motionsformer och idrottsgrenar som de även som vuxen 
kan ägna sig åt under sin fritid” (Skolöverstyrelsen, 1962, s. 43) och detta … ”som en 
nödvändig motåtgärd i en allt mer mekaniserad tillvaro för bibehållande av kondition och 
arbetsförmåga”. (ibid. s. 43) I Lgr 62 uppges även att det förekom en så kallad Frilufts- och 
hälsoklass för ”dem som är allmänt klena, har nedsatt motståndskraft mot infektioner eller 
befinner sig i långvarig konvalescens”. (ibid. s. 67) 
 
Denna Frilufts- och hälsoklass har sedermera tagits bort i Lgr 69. I övrigt framgår samma 
betoning på friluftsliv i både Lgr 69 och Lgr 80, som i Lgr 62.  
 
Lpo 94 har inte med friluftsaspekten över huvud taget i själva läroplanen, utan enbart i 
separata kursplaner.  

 
5.1.3. Begrepp som kan kopplas samman med KASAM 

I Lgr 62, under Mål och riktlinjer, framgår att  
 

… en viktig förutsättning för att eleverna skall kunna med glädje och intresse engagera sig i 
skolarbetet och verkligen ta del av det är, att innehållet i undervisningen svarar mot deras 
mognadsnivå, att det finns anknytning mellan stoffet och deras egna erfarenheter eller aktuella 
tilldragelser och att över huvud taget studierna framstår som meningsfulla för eleverna. 
(Skolöverstyrelsen, 1962, s. 19)  

 
Vidare beskrivs att skolämnena inte ska stå för sig själva, utan att eleverna ska kunna sätta in 
varje moment i ett större sammanhang. Även för eleverna ”betydelsefulla kunskaper” 
(Skolöverstyrelsen, 1962, s. 46) nämns som en viktig aspekt. Under avsnittet Motivation 
framgår också i redan nämnda läroplan att det är viktigt att göra undervisningen 
”meningsfull”. (ibid. s. 46)  
 
Ovanstående begrepp nämns sedan på samma sätt i Lgr 69 och ingen direkt utveckling har 
alltså skett.   
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Lgr 80 tar upp att ”Idéburna, hobbybetonade, idrottsliga och estetiska verksamheter bör 
befrämjas liksom en inriktning på natur- och miljövårdsfrågor.” (Skolöverstyrelsen, 1980, s. 
22) och vidare: … ”Därigenom kan den ge eleverna bestående intressen som kan leda till en 
meningsfull fritid”. (ibid. s. 22) Under Mål och riktlinjer och Urval av stoff framgår att det är 
viktigt att eleverna har etappmål att sträva emot, för att uppnå motivation.  
 
Lpo 94 uppger att ”En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang”. 
(Utbildningsdepartementet, 1994:B, s. 6) och att ”I all undervisning är det angeläget att 
anlägga vissa övergripande perspektiv”. (ibid.s. 6) Denna läroplan poängterar också vikten 
av att ”skapa ett lärande där dessa former (reds anm. fakta, förståelse, färdighet och 
förtrogenhet) balanseras och blir till en helhet.” (ibid. s. 6) Under Riktlinjer framgår även att 
”alla som arbetar i skolan skall” … ”stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den 
egna förmågan” (ibid. s. 12) samt att ”organisera och genomföra arbetet så att eleven” … 
”upplever att kunskap är meningsfull och att den egna kunskapsutvecklingen går framåt” 
(ibid. s. 12). Även här nämns att eleven ska få en överblick och kunna se ett sammanhang.  

 
5.2. Kursplansanalys 

Samtidigt som läroplanerna för grundskolan har bytts ut och utvecklats, har också 
kursplanerna för idrottsämnet förändrats. Här har samtliga kursplaner i idrottsämnet 
analyserats i syfte att ge en historisk överblick på utvecklingen av hälsa i skolan. Då Lgr 69 
enbart är en reviderad form av Lgr 62 och därmed inte förändrats nämnvärt, har dessa 
kursplaners innehåll slagits ihop i undersökningen. De variabler som har jämförts är sådana 
som påverkar elevernas hälsa, både direkt och indirekt. Tabellen innehåller utdrag från 
kursplanerna, placerade i det sammanhang som ansågs lämpligt för att ge en överblick på 
momentets utveckling. Vissa moment har visats vara unika för sin kursplan och inga direkta 
jämförelser har därför gjorts. Dessa står därför enskilt i analysen.   

 
5.2.1. Kursplansanalys i tabellform 

Läroplan Lgr 62/69 
(Skolöverstyrelsen, 
1962, s. 344-357; 
1969, s. 166-169) 

Lgr 80 
(Skolöverstyrelsen, 
1980, s. 90-97) 

Lpo 94 
(Utbildnings- 
departementet, 1994, 
s. 1-4) 

Kursbenämning Gymnastik Idrott Idrott och hälsa 
    
Hälsokunskap  Eleverna ska bibringas 

bestående intresse och 
förståelse för behovet 
av fysisk aktivitet som 
ett medel till 
rekreation och hälsa.  

Kunskaper om hur 
man sköter om sin 
kropp och hälsa. 

Kunskaper om hur 
god hälsa och god 
livs- och arbetsmiljö 
kan främjas. 

Syftet med olika 
aktiviteter på 
idrottslektionerna 

Att pröva på och 
väcka bestående 
intresse . 

Att pröva på olika 
former av idrott. 
”skapa förståelse och 
bestående intresse för 
regelbunden 
kroppsrörelse som ett 
medel för hälsa och 

Ämnet ska väcka 
nyfikenhet och 
intresse för nya 
aktiviteter. 
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välbefinnande” 
(Skolöverstyrelsen, 
1980, s. 90) 

Mål för elevernas 
utveckling 

”Undervisningen i 
gymnastik skall 
tillfredsställa 
elevernas behov av 
kroppsrörelse och 
medverka till deras 
allsidiga och 
harmoniska 
utveckling.” 
(Skolöverstyrelsen, 
1969, s. 166)  

”Undervisningen 
skall medverka till 
elevernas fysiska, 
psykiska och sociala 
utveckling…” 
(Skolöverstyrelsen, 
1980, s. 90) 

”Ämnet idrott och 
hälsa syftar till att 
utveckla elevernas 
fysiska, psykiska och 
sociala förmåga 
samt ge kunskaper 
om den egna 
livsstilens betydelse 
för hälsan.” 
(Utbildnings- 
departementet, 1994: 
A, s. 1) 
 
”Ämnet står för en 
helhetssyn på 
människan, dvs. att 
kropp, känslor, 
intellekt och tankar 
är beroende av 
varandra och kan på 
så sätt medverka till 
att elevens 
kroppsuppfattning 
utvecklas.” 
(Utbildnings- 
departementet, 
1994:A, s. 2) 

Personligt ansvar  ”Genom medverkan i 
planering, 
genomförande och 
utvärdering av 
arbetet skall eleverna 
lära sig att ta egna 
initiativ (och att 
förstå och ta hänsyn 
till andra människors 
olika förutsättningar 
för fysisk aktivitet.)” 
(Skolöverstyrelsen, 
1980, s. 90) 
 
  

Undervisningen ska 
sträva efter att 
”eleven tar ett 
ansvar för sin 
hälsa.” (Utbildnings- 
departementet, 
1994:A, s. 1) 
 
Eleven ska få 
förutsättningar att 
skapa ett personligt 
ställningstagande i 
idrotts- och 
hälsofrågor. 
 
Eleven ska kunna 
ifrågasätta medias 
idealbilder. 
”Ämnet stimulerar 
och engagerar alla 
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att själva ta ett 
ansvar för 
uppläggning och 
genomförande av 
motion och fysisk 
träning.” 
(Utbildnings- 
departementet, 
1994:A, s. 2) 

Självdisciplin Självdisciplin nämns 
som ett av målen som 
undervisningen ska 
syfta till. 

  

Rörelsesätt Ekonomiskt/estetiskt 
rörelsesätt ”för att 
befrämja en god 
kroppsbehärskning” 
(Skolöverstyrelsen, 
1962, s. 344) 

Funktionellt 
rörelsesätt. 

Rörelser ur ett 
hälsoperspektiv 

Ergonomi Lyfta och bära rätt. 
Fokus på 
arbetsförmåga/ 
arbetsteknik/arbetsliv. 
Arbets- och 
viloställningar. 

Fokus på 
arbetsställningar och 
arbetsrörelser. 

Kunna tillämpa 
ergonomi i 
vardagliga 
sammanhang.  

Friluftsliv och 
rekreation 

Friluftsliv bland annat 
för att ”väcka elevens 
sinne för de 
skönhetsupplevelser 
vistelser i skogen ger” 
(Skolöverstyrelsen, 
1969, s. 167) 
 
Rekreation nämns i 
samband med hälsa.  

Friluftsliv nämns, nu 
med större fokus på 
ekologi och 
rekreation i naturen.  

Friluftsliv nämns 
kort, rekreation 
nämns en gång.  

Kondition Det är viktigt att 
eleverna ”genom 
regelbunden fysisk 
träning utvecklar en 
kondition som inte 
endast svarar mot 
skolarbetets krav utan 
också garanterar en 
fond av reservkraft” 
(Skolöverstyrelsen, 
1962, s. 345) 
 
Undervisningen ska 
bedrivas så att ”den 
allmänna 

Eleven ska få 
kunskap om hur man 
mäter sin kondition 
samt olika yrkens 
krav på kondition och 
styrka.  
 
Det framgår av de 
olika momenten, som 
t ex. skidåkning och 
simning, att eleverna 
ska kunna koppla 
dessa till 
konditionsträning.  

Genom att främja 
såväl den 
improvisatoriska och 
estetiska som den 
motoriska förmågan 
ges ”möjligheter att 
utveckla tanke och 
känsla, rörelse och 
idrottsfärdigheter 
samt träna 
kondition, styrka och 
rörlighet” 
(Utbildnings- 
departementet, 
1994:A, s. 2) 
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prestationsförmågan 
höjes” 
(Skolöverstyrelsen, 
1962, s. 344) 

Återhämtning/ 
vila 

 Eleverna ska skaffa 
sig kunskaper om 
”hur människan 
fungerar i arbete och 
vila” 
(Skolöverstyrelsen, 
1980, s. 90) 
Eleven ska förstå 
betydelse av kost, 
motion, vila, sömn, 
avslappning. 

 

Kost Vikten av kostens 
sammansättning efter 
en viss mängd fysisk 
aktivitet nämns som 
en av ”hälsolärans 
regler” 
(Skolöverstyrelsen, 
1962, s. 346), vilken 
ska åskådliggöras 
genom 
gymnastikämnet.  

Eleven ska förstå 
betydelse av kost, 
motion, vila, sömn, 
avslappning. 

Eleven ska förstå 
sambandet mellan 
mat, motion och 
hälsa. 

Hälsa ur ett 
hygieniskt 
perspektiv 

Vikten av kroppslig 
hygien efter fysiskt 
arbete betonas.  

Hygien nämns 
tillsammans med 
hälsa och ergonomi 
som en förebyggande 
hälsovård. Klädsel 
och duschning i 
samband med fysisk 
aktivitet nämns.  

 

Konkreta 
teoretiska inslag 

Eleverna bör ”genom 
teoretisk 
undervisning få 
kunskap om det 
fysiologiska 
underlaget för 
människokroppens 
sätt att fungera, vilket 
har betydelse för såväl 
deras skolarbete som 
deras framtida 
arbetsliv.”  
(Skolöverstyrelsen, 
1962, s. 346) 

  

Samverkan med 
andra skolämnen 

Framgår att 
undervisningen har 

Framgår att 
samverkan framför 
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anknytning till andra 
skolämnen, så som 
hembygdskunskap, 
hemkunskap, 
naturkunskap och 
samhällskunskap. 

allt ska ske med andra 
ämnen så som 
hemkunskap och 
orienteringsämnena.  

Tolkningsutrymme 
och ämnets 
upplägg 

Styrd. 
Tolkningsutrymmet 
mycket begränsat. 
 
Specifika anvisningar 
för tillvägagångssätt 
finns med. 
 
Mål, huvudmoment 
med flertal aktiviteter 
under varje moment 
samt anvisningar och 
kommentarer med 
underrubrikerna 
allmänna synpunkter, 
planering och 
samverkan, arbetssätt, 
hjälpmedel, övriga 
synpunkter, 
undervisning i ämnets 
grenar och moment 
mm. finns med.  

Styrd.  
Tolkningsutrymmet 
fortfarande begränsat. 
 
Inga anvisningar för 
tillvägagångssätt. 
 
Mål samt 
huvudmoment med ett 
flertal aktiviteter 
under varje moment 
finns med. 
 

Fri.  
Stort 
tolkningsutrymme. 
 
Inga anvisningar för 
tillvägagångssätt.  
 
Mål att sträva mot 
samt mål som 
eleverna skall ha 
uppnått finns med. 
 
Framgår i kursplanen 
att ”Ämnet idrott och 
hälsa har ett brett 
innehåll.”  
(Utbildnings- 
departementet, 
1994:A, s. 2) 
 
Fler argument för 
fysisk aktivitet och 
att främja hälsa har 
tillkommit.  

Fokus Förbereda för 
arbetslivet. 

Mer idrottsbetonat än 
föregående 
kursplaner.  

Hälsa som en helhet.  

 

 
5.2.2. Sammanfattning av kursplansanalys 

Genom kursplansanalysen har vissa tendenser kunnat påvisas. Dels verkar kursplanerna ha 
utvecklats från ett biomedicinskt synsätt till ett ekologiskt. Kursplanen för gymnastik i Lgr 62 
och Lgr 69 är utformad i syfte att förbereda eleverna för arbetslivet och utgår från den fysiska 
kroppen. Detta kan ses bland annat genom synen på varför eleverna ska få kunskap om hur 
människokroppen fungerar, nämligen för att detta kan ha ”betydelse för såväl deras 
skolarbete som deras framtida arbetsliv”. (Skolöverstyrelsen, 1962, s. 346) Ett annat exempel 
är synen på Rörelsesätt som ett ekonomiskt och estetiskt rörelsesätt ”för att befrämja en god 
kroppsbehärskning” (Skolöverstyrelsen, 1962, s. 344). Det är även endast i dessa kursplaner 
som begreppet ”självdisciplin” nämns. Den psykiska och sociala aspekten av hälsa fokuseras 
inte nämnvärt på. 
 
Lgr 80 har till viss del gått ifrån att fokusera på att förbereda eleverna för arbetslivet, även om 
aspekter som ”funktionellt rörelsesätt” (Skolöverstyrelsen, 1980, s. 90) och att eleven ska få 
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kunskap om olika yrkens krav på kondition och styrka finns kvar. Kursplanen, som nu heter 
idrott, är mer idrottsbetonad än förut. Lgr 80 har fortfarande kvar drag av det biomedicinska 
synsättet men har även influenser av det salutogena perspektivet vilket utgår från det friska. 
Ett exempel på detta är att eleven ska få ”förståelse och bestående intresse för regelbunden 
kroppsrörelse som ett medel för hälsa och välbefinnande” (Skolöverstyrelsen, 1980, s. 90) I 
och med att undervisningen nu ska medverka till ”elevernas fysiska, psykiska och sociala 
utveckling” (Skolöverstyrelsen, 1980, s. 90) så närmar den sig också ett ekologiskt synsätt på 
hälsa.  
 
Lpo 94:s kursplan för idrott och hälsa har klart större fokus på hälsa och en helhetssyn på 
människan. Det biomedicinska synsättet har nästan helt försvunnit och lämnat plats för det 
salutogenska och ekologiska synsättet. Det ekologiska synsättet utgår från flera faktorer som 
kan påverka en persons hälsa och inkluderar individens fysiska, psykiska och sociala 
omgivning (Quennerstedt, 2006). De här delarna finns kvar från Lgr 80 men har utvecklats 
och poängteras ytterligare. Ett exempel är att ”ämnet står för en helhetssyn på människan, 
dvs. att kropp, känslor, intellekt och tankar är beroende av varandra och kan på så sätt 
medverka till att elevens kroppsuppfattning utvecklas” (Utbildningsdepartementet, 1994:A, s. 
2) I och med att helhetssyn och att förstå samband mellan olika delar är nyckelbegrepp för 
kursplanen kan paralleller också dras till det holistiska synsättet. Detta syftar till att se 
människan i sin kontext och menar att det är fler än endast en faktor som påverkar individen 
(Alexandersson & Medin, 2000). Lpo 94s kursplan lägger också stor vikt på individens ansvar 
och personliga ställningstagande vad gäller sin egen hälsa.  

 
5.3. Lärarnas tolkningsutrymme 

Här redovisas resultatet av intervjuerna med fyra behöriga idrottslärare, uppdelat i för syftet 
och frågeställningarna relevanta kategorier. Sammanställningen inleds med avsnittet hälsa – 
att må bra, för att sedan behandla hälsa i kursplanen – hälsa för framtiden, hälsokunskap för 
eleverna att ta med sig, den sociala aspekten av hälsa och slutligen från idrott till idrott och 
hälsa. Intervjusammanställningen redovisas med referat från idrottslärarna svar, förklarande 
och sammanfattande text samt rena citat.  

 
5.3.1. Hälsa – att må bra 

Hälsa för de fyra idrottslärarna visade sig vara ett mycket brett begrepp där svaret inte var helt 
självklart. Samtliga uppgav att hälsa är att må bra, men uppfattningarna om hur man uppnår 
detta välmående skilde sig. Av svaren att bedöma utgick två av idrottslärarna från den 
enskilda individen vad gäller hälsa, medan de andra två utgick från individen i samspel med 
sin omgivning. En benämnde till exempel hälsa som att ”Man ska må bra, fysiskt, psykiskt 
och socialt. Trivas med sig själv och andra.”, medan en annan uttryckte den sociala aspekten 
som att vara ”nöjd och omtyckt”. De två som utgick från individen pratar om hälsa i 
bemärkelsen ”att vara i balans” och ”att må bra i sig själv” samt att det måste finnas ”en 
grund där man äter hyfsat, man sover bra och man rör sig”. En poängterar också att hälsa i 
form av ett välbefinnande kan uppnås på väldigt skilda sätt, beroende på individen. Flera olika 
komponenter spelar in, bland annat personliga intressen: ”… det som är hälsa för mig behöver 
inte vara hälsa för alla mina elever”.  
 
Flertalet lärare pratar om hälsa som något mer än att endast må bra rent kroppsligt. Det kan 
handla om att må bra mentalt, psykiskt, att stressa av och att vara nöjd. Det var endast en som 
uppgav att hälsa är att ”vara frisk”.  
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5.3.2. Hälsa i kursplanen – hälsa för framtiden  

De flesta av idrottslärarna framhåller att idrottslektionerna, och därigenom också 
hälsoaspekten, ska bidra till att ge ett framtida intresse hos eleverna. En uppger till exempel 
att eleverna ”ska hitta sin aktivitet och helst fortsätta med den”. En annan tolkar det som att 
eleverna ska ”få en syn i hälsan och idrotten för framtiden. Inte så mycket för stunden utan 
kunskap att ha med sig när de blir äldre” och tillägger att ”några kanske man kan få igång nu 
men de flesta kanske kommer igång senare istället”. Ytterligare en beskriver att idrottsämnet 
har gått ifrån att bara handla om att spela boll eller gymnastisera, till ett mer hälsoinspirerat 
ämne där det gäller att ”skapa ett livslångtintresse hos eleverna” och att ”idag ligger mycket 
mer fokus på att ge framtida intresse”.  
 
En uppger att ”de ska få prova på olika typer av kroppsrörelse” och då inte bara sådana 
aktiviteter som ger puls eller styrka, utan ”allt som har med kroppen att göra, till exempel 
avspänning, avslappning, massage”. Samma lärare diskuterar vidare att även om fokus ligger 
på de fysiska delarna, är det viktigt att inte glömma att det är en helhet där till exempel både 
kost och sömn ingår, varför man ska samarbeta med andra ämnen och koppla ihop alla 
delarna. Vikten av att låta eleverna prova på olika typer av rörelse i idrottsämnet understryker 
även en annan idrottslärare, och jämför det med ett ”smörgåsbord”. En annan tolkar hälsa i 
kursplanen som att man ska ”koppla ihop träning och hälsa så att man ser till den totala 
livsstilen” och vill vidare lära ut att ”eleverna bara har en kropp och att den ska de ta hand 
om”.  
 
En tydlig uppfattning var att kursplanen för idrott och hälsa är alldeles för bred och oklar. En 
uppgav att ramen för ämnet är ”oerhört bred och stor, så det kan tolkas precis hur du vill” 
vilket bidrar till ”väldigt mycket egen bedömning”. Samma lärare fortsätter att förklara att 
”det finns mål men inte hur man ska uppnå dem” och ”hade velat ha lite tydligare riktlinjer 
på vissa punkter”. En annan idrottslärare uppgav att ”hälsobegreppet känner jag är lite 
bortglömt. Det lyfts inte fram så mycket som man skulle vilja” och fortsätter: ”Jag begriper 
inte helt, kan jag inte säga. Allt är så tolkningsbart, lite för diffust och luddigt. Jag skulle 
jättegärna ha mycket tydligare och enklare läroplaner, det gäller hela ämnet, inte bara 
hälsodelen.” Liknande resonemang för en annan som uppger att ”klarare riktlinjer kanske 
hade varit lättare” men nämner även en positiv aspekt till en bred kursplan genom att ”man 
kan tolka den lite som man själv vill”. Samma lärare uttrycker angående ämnets breda 
syftesbeskrivning att ”Vi går ju inte in i djupdykningar i allting, utan man får plocka ut 
delar”.  En idrottslärare var till skillnad mot övriga nöjd med att kursplanen numera inte är så 
styrd: ”Lgr 80 var mer styrd i så fall, med uppräknat vilka moment man skulle ta med och så 
vidare. Dagens läroplan är mer lagom i sina riktlinjer just nu i så fall.”  
 
Två av idrottslärarna anser att det ligger för mycket ansvar på idrott och hälsa som enskilt 
skolämne. Det står i kursplanen att ämnet ”står för en helhetssyn på människan, dvs. att 
kropp, känslor, intellekt och tankar är beroende av varandra” (Utbildningsdepartementet, 
1994:A, s. 2) En lärare beskriver detta som att ”Vi ska göra allt på idrotten, allt ska ingå 
tydligen”. En annan menar att ”Det kan kännas som att det är väldigt höga krav på ett ynka 
litet ämne.” och syftar främst till kraven på att idrottsämnet ska se till att eleverna mår bra 
även psykiskt. Läraren ifrågasätter huruvida man ska kunna uppnå detta bara genom 
skolidrotten. ”Det är ju så otroligt många faktorer som spelar in. Det är ju ett lagarbete som 
ska inkludera hela skolhälsovården, föräldrar, socialen, BUP.” Samma lärare uttrycker 
angående strävansmålen i kursplanen: ”Strävansmålen är nästan en omöjlighet. Hur ska 
idrottslärarna kunna se till att eleverna mår bra fysiskt, psykiskt, emotionellt och så vidare. 
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Hjälp, vilket ansvar!” En annan tar upp samma sak: ”Hälsa borde genomsyra hela skolan. 
Det är ju inte bara på idrotten man ska må bra, utan det hänger på allt.”  
 
Majoriteten av idrottslärarna vill se ett bättre samarbete med övriga skolämnen. Dels via 
samverkan - att man ”går in på varandras ämnen” - och dels genom temadagar. Två av 
lärarna hade många idéer angående sådan samverkan men hade ännu inte lyckats genomföra 
dem.  

 
5.3.3. Hälsokunskap för eleverna att ta med sig 

Då idrottslärarna anser att hälsa i skolämnet idrott och hälsa är svårdefinierat, så figurerar 
många olika tankar om vad eleverna ska ha för kunskaper om hälsa när de slutar nian. Hälsa 
verkar således färgas av den enskilde idrottslärarens personliga förhållningssätt till ämnet. En 
av lärarna säger: ”De ska ha så pass kunskap om hur kroppen fungerar, så att de verkligen 
förstår hur livsviktigt det är att man hittar sitt eget sätt att hålla igång.” och tillägger även att 
eleverna måste lära sig det ”motoriska grundtänket, om kondition och så vidare” samt att det 
är viktigt att eleverna kopplar olika aktiviteter till ett ”hälsotänk”. Det här styrks av en annan 
lärare som uppger att denne försöker ha hälsoaspekten med vad man än gör på lektionerna: 
”Varför gör vi det här och hur gör vi det här?” Detta, menar läraren, ska kunna bidra till 
någon typ av förståelse hos eleverna, fast är inte så enkelt att få fram som man kan tro. 
Samma lärare uppgav också att denne ville att eleverna skulle ”komma till insikt om att det är 
rätt skönt att röra på sig och att det har positiva effekter”. ”Positiv självbild” är en annan del 
som en av idrottslärarna vill att eleverna ska utveckla under högstadietiden, dock menar denne 
att det är svårt att stärka varje enskild elevs välbefinnande.  
 
Tre av lärarna nämnde även kost som en viktig hälsoaspekt som eleverna bör ha med sig. 
”Just det här att de ska äta rätt, att det är viktigt med frukost, lunch och middag” framhöll en 
lärare, och en annan uppgav även att denne ville ha ”någon slags koppling till maten” men 
lägger till: ”Jag tycker inte att hälsa ska fokuseras på kalorier och grejer, utan att man ska få 
äta och leva som man trivs med, hälsa ska inte vara en plåga.” Samma lärare tycker att 
trenden med viktfokusering inte är något nytt fenomen, utan någonting som har funnits länge, 
och att eleverna har många frågor kring viktnedgång och kost. En annan lärare upplever att 
frågor kring anorexi och kostproblem har blivit viktigare, men säger att de inte lägger så 
mycket tid på dessa frågor på idrottslektionerna då det även tas upp även i andra ämnen. 
Ytterligare en lärare menar att när man väl har teori i idrott och hälsa är det många elever som 
har funderingar om kost: ”Tjejer har supermycket frågor och ganska många är rätt okunniga, 
om kost till exempel. De gör som alla andra, läser löpsedlar och tidningar.” 
 
Några tar även upp naturen som rekreationsområde, och att hälsa kan infinna sig genom 
exempelvis friluftsliv. ”Att vara ute i skogen kanske de tycker är pest och pina nu, men om 
10-15 år kanske de börjar uppskatta det”, diskuterar en lärare. En lärare vill förmedla 
kunskapen om att hälsa även kan uppstå genom vardagsmotion: ”Att de har någonstans i 
bakhuvudet, att de kan ta cykeln istället för bil”. Av svaren att bedöma verkar det vara olika 
om lektionernas praktiska upplägg färgas av idrottslärarnas personliga intressen. Till exempel 
nämner en av lärarna som i grunden är orienterare, att ”här kör vi så att de lärare som har 
bollspel som sitt huvudintresse får ta hand om den biten, medan två av oss har hand om 
friluftsliv, kondition och dans, så det är klart att man färgas av vad man tycker om” En annan 
av lärarna beskriver det på ett liknande sätt: ”Är man intresserad av något speciellt kanske 
man kör lite extra av det.” men tillägger samtidigt att det är viktigt att variera lektionerna, 
eftersom eleverna har olika intresseområden. En åsikt som går emot detta är en tredje lärares 
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tankar om sitt eget fotbollsintresse: ”Det är snarare så att jag är less på det och kör det 
mindre här på idrottslektionerna.” Läraren lyfter dock fram att när dennes personliga 
intresseområde väl praktiseras på lektionerna så finns det mer kunskap att medla vilket är 
positivt.  
 
Samtliga lärare uppger att de lägger lite tid på ren hälsoteori på lektionerna. De försöker 
snarare integrera hälsa i varje moment, bland annat genom att prata om effekterna som den 
aktuella aktiviteten ger. En lärare berättar: ”Självklart går vi ju in på det här med hälsa och 
fysisk aktivitet, att det förebygger fetma, diabetes och högt blodtryck.”, och en annan förklarar 
att det inte tas upp så mycket om kost, men att denne alltid har samlingar med eleverna, då 
bland annat avslappning och stretching gås igenom. Argumentet för att det är så lite teori om 
hälsa i idrottsämnet, beskriver många av lärarna som att de inte vill inkräkta på lektionstid för 
ren kroppsrörelse. De upplever att barn nu för tiden rör sig alldeles för lite och tiden bör 
därför utnyttjas maximalt för rörelse.  
 
Något som återkom hos samtliga idrottslärare var vikten av att ”skapa en medvetenhet hos 
individen” samt ”få ett bestående intresse”. Alla anser också att en viktig del av idrott och 
hälsa är att varje elev ska hitta en motionsform som de själva tycker är rolig.   

 
5.3.4. Den sociala aspekten av hälsa 

I den nationella kursplanen för idrott och hälsa framgår att ”Ämnet idrott och hälsa syftar till 
att utveckla elevernas fysiska, psykiska och sociala förmåga” (Utbildningsdepartementet, 
1994:A, s. 1) och i den undersökta kommunens gemensamma arbetsplan belyses den sociala 
aspekten på följande sätt: ”Eleven ska bidra till att gruppaktiviteter fungerar självständigt 
och bidra till en positiv arbetsmiljö.” (Se bilaga 2, s. 1) Två av lärarna belyser den sociala 
delen, medan två endast nämner den delen kortfattat. En av lärarna tycker att det sociala ska 
genomsyra hela skoltiden, och inte bara idrottslektionerna, och menar att det är ett samspel 
mellan både klasskamrater och lärare. På idrotten ska eleverna lära sig att fungera socialt 
genom lagspel vilket senare kan hjälpa till i det vardagliga livet. ”Funkar idrotten så funkar 
mycket annat” menar denne och spekulerar i att ”om eleven blir accepterad på skolidrotten 
kanske den får en positiv kick”. Därför lägger de mycket tid på den sociala biten. Samma 
lärare vill få eleverna att känna sig trygga under idrottslektionerna och ser därför till att vara 
tillgänglig för eleverna utöver lektionerna, som till exempel på raster, för att bygga upp ett 
förtroende. En annan lärare berättar att det ingår mycket social träning på idrottslektionerna 
och menar att det är ”intressant att se eleverna ur ett grupperspektiv, hur de beter sig i 
grupp”.  
 
En lärare som nämnde den sociala biten i förbifarten: ”Det är bra om de kan hitta något de 
kan göra i grupp, det är ju kul med lagspel” och menar på att detta kan stärka den sociala 
sidan, när man är många. En annan lärare berättar att då idrottslektionerna fungerar bättre om 
det sociala umgänget flyter på, försöker de jobba extra hårt med att stärka elevernas 
klassgemenskap redan i årskurs sju.  

 
5.3.5. Från idrott till idrott och hälsa 

I och med läroplanen Lpo 94 ändrades idrottsämnets namn till idrott och hälsa 
(Utbildningsdepartementet, 1994:A). Lärarna tror att detta berodde på samhällsutvecklingen, 
då man idag är mer medveten om hälsans betydelse. En nämner också att samhället har börjat 
fokusera mer på ett helhetstänkande vad gäller hälsa och att detta kan ha bidragit till 



 35 

namnbytet. Andra tankar från en annan av lärarna är att ”Föräldrarna behöver mer hjälp. De 
kanske inte vet riktigt vad som behövs för att barnet ska må bra.” Denne menar vidare att 
skolidrotten tillsammans med hemkunskapen nog ansågs som bra arenor för att kunna påverka 
samhällsutvecklingen i rätt riktning. Samma lärare fortsätter att förklara att eftersom 
idrottslärare har väldigt mycket kunskap om hur man ska röra sig, är det därför självklart att 
de ska ansvara för dessa delar av hälsa i skolan. Läraren menar att idrottslärare är en 
undervärderad grupp som sitter på mycket kompetens. En annan tänker att bytet delvis kan ha 
berott på att det förra namnet, idrott, var missvisande då ämnet i sig inte var tillräckligt 
idrottsbaserat i den bemärkelsen som på elitnivå.  
 
Angående det nya namnet, idrott och hälsa, går åsikterna isär om det är ett passande namn för 
kursen eller inte. En säger: ”Det kan heta idrott och hälsa, men kanske göra det lite enklare. 
Inte ha de här jättebreda riktlinjerna, men inte vara för styrd heller i och för sig.” En annan 
tycker att idrott och hälsa är ett bra namn, då det har fokuserats mycket på motion de senaste 
åren. Ytterligare en lärare är också nöjd med namnet och förklarar: ”Jag tycker att det 
stämmer ganska bra överens att det står idrott först och hälsa sen. För någonstans är det 
ändå olika idrottsaktiviteter man ägnar sig åt huvudsakligen.” Dock tror denne att hälsa 
kommer få större utrymme i ämnet i framtiden. En motsatt åsikt är att ”visst kunde det vara 
bra med ett annat namn” med motiveringen att vissa elever kanske tycker att begreppet idrott 
ska innebära att man blir svettig och tränar, som till exempel vid ett fysiskt krävande pass.   
 
 

6. DISKUSSION  
 
Diskussionsavsnittet inleds med en metoddiskussion där för- och nackdelar med de valda 
metoderna och det egna tillvägagångssättet lyfts fram. Sedan följer en resultatdiskussion där 
resultaten av de båda undersökningarna kopplas till bakgrund och författarnas egna 
reflektioner. Slutligen tas förslag till vidare forskning upp. 

 
6.1. Metoddiskussion 

Vi anser att våra två undersökningar tillsammans leder fram till ett svar på undersökningens 
syfte. Vi har dels undersökt och analyserat kursplanen för idrott och hälsa, för att sedan 
komplettera analysen med intervjuer med idrottslärare för grundskolan. Detta för att 
tydliggöra några av de tolkningar som kursplanen möjliggör i praktiken. Textanalysen har 
också gått ut på att göra en historisk jämförelse av kurs- och läroplaner för att se hur detta 
tolkningsutrymme förändrats och vad som kan ha lett fram till dagens fria kursplan. Vi är 
medvetna om att inga generella slutsatser kan dras av den här studien, eftersom endast fyra 
intervjuer har utförts. Resultatet av intervjuerna visar därmed enbart de här idrottslärarnas 
individuella tankar och tolkningar av hälsa i kursplanen. Eftersom de intervjuade 
idrottslärarna går efter samma lokala arbetsplan kan också ifrågasättas huruvida resultatet är 
applicerbart ur ett nationellt perspektiv. Då vi kunnat urskönja liknande resultat genom både 
intervjuundersökning och textanalys anser vi dock att slutsatsen stärks. 
 
Givetvis kan både intervjuguidens utformning och vår egen intervjuteknik diskuteras eftersom 
vi anser oss vara nya inom forskningsområdet. Intervjuerna hade eventuellt kunnat gå ner mer 
på djupet för att verkligen kunna förstå hur idrottslärarna tänker, speciellt då ett 
fenomenografiskt angreppssätt går ut på att visa intervjupersonernas individuella 
uppfattningar om ett fenomen (Egidius, 1986). Dock är vi nöjda med det faktum att olika 
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följdfrågor uppstod som konsekvens av öppna intervjufrågor med tanke på att syftet var att få 
fram varje idrottslärares individuella tolkningar av hälsa. En mer styrd intervjumall hade 
kunnat begränsa dessa tolkningar.  
 
Två av intervjuerna utfördes av tidsmässiga skäl via telefon och har diskuterats i efterhand. 
Den fysiska frånvaron kan medföra att man går miste om faktorer som ansiktsmimik och 
kroppsspråk. Sådana faktorer kan kännas viktiga då det var de personliga tolkningarna som 
skulle speglas av intervjuerna. Intervjupersonerna kan också uppleva att de inte ”får ett 
ansikte på” intervjuaren och i med det uppleva distans. Kvale (1997) skriver till exempel att 
det är viktigt att bygga upp en atmosfär där den intervjuade känner sig trygg nog att tala om 
sina upplevelser och känslor. Det här är något att tänka på vid eventuella framtida intervjuer.  
 
Ingen av intervjuerna togs upp med bandspelare utan enbart på laptop vilket kan innebära 
både för- och nackdelar. Trost (2005) menar att bandspelare är positivt då intervjuaren kan 
koncentrera sig helt på intervjun och således finns risk för att vi gått miste om detaljer.  
Eftersom vi var två intervjuare upplevdes dock inte det här som ett problem och vi har kunnat 
komplettera varandras minnesbilder. Vidare har avsaknaden av missivbrev diskuterats. Vi 
anser att en god kontakt upprättades via telefon och att missivbrev därför inte föreföll sig 
nödvändigt. Intervjupersonerna var heller inte obekanta med uppsatsformen och de etiska 
aspekter som föreligger. I och med att varken namn på lärare eller kommun nämns i 
undersökningen kan heller inga kopplingar dras till intervjupersonerna. 
 
Inga svårigheter upplevdes vad gällde att hitta relevant forskningsmaterial för studien. 
Källorna anses tillförlitliga då majoriteten är av primär karaktär. Under skrivandets gång har 
flera uppsatser med liknande syfte kommits i kontakt med, vilket i viss utsträckning har 
underlättat sökandet efter just primärkällor. I bakgrunden hade vi eventuellt kunnat ha med ett 
kortare avsnitt om hur idrottslärarutbildningen är utformad. Vad ska till exempel idrottslärare 
ha för kunskaper om hälsa när de är färdigutbildade? Det här är en aspekt som skulle kunna 
påverka idrottslärarnas tolkningar av hälsa i kursplanen och vi anar att hälsa i 
lärarutbildningen är klart begränsad.  
 
I övrigt anser vi att valet att redovisa kursplansanalysen i tabellform var lämpligt då en 
redovisning i text hade kunnat uppfattas som väldigt tung och oöverskådlig. Att redovisa 
läroplansanalysen i text bedömdes däremot som godtagbart då så pass få kategorier skapades. 
Slutligen kan nämnas att arbetet har underlättats genom kontinuerliga veckoplaneringar.    

 
6.2. Resultatdiskussion 

Genom den här undersökningen har vi fått fram att tolkningsutrymmet vad gäller hälsa i 
kursplanen för idrott och hälsa är mycket stort. Idrottslärarnas individuella tankar om hälsa 
styr tolkningen av kursplanen, och eftersom kursplanen i sig saknar metodiska anvisningar 
blir tolkningsvariationen stor. Genom en textanalys av kursplaner för idrottsämnet har vissa 
slutsatser kunnat dras angående hälsans utveckling över tid samt hur styrda respektive fria de 
är i sina mål och riktlinjer.  
 
Samtliga idrottslärare beskrev hälsa som att må bra men uppfattningarna om hur man uppnår 
detta välmående skilde sig. Några utgick från den enskilda individen medan andra såg hälsa 
som ett samspel mellan individen och dennes omgivning. Alla verkade dock överrens om att 
hälsa är individuellt och att det som är hälsa för läraren inte behöver upplevas som hälsa för 
eleven. Quennerstedt (2006) talar om det ekologiska perspektivet av hälsa vilket utgår från 
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alla de faktorer som inverkar på en persons hälsa, nämligen personens fysiska, psykiska och 
sociala omgivning. Det här synsättet framgår redan i Lgr 80 och har breddats i och med Lpo 
94 till att även inkludera en helhetssyn på människan (Skolöverstyrelsen, 1980; 
Utbildningsdepartementet, 1994:A). Över huvud taget hade inte lärarna ett enskilt och konkret 
svar på vad hälsa innebar för dem, utan lämnade snarare flera olika möjligheter på vad som 
kan leda fram till hälsa. Det här är inte förvånande då hälsa sällan är klart definierat och 
varierar kraftigt beroende på vilket synsätt man utgår ifrån (Alexandersson & Medin, 2000). 
Hälsa kan exempelvis ses utifrån ett patogenskt eller salutogenskt synsätt, där det patogenska 
utgår från det sjuka eller onormala och det salutogena utgår från det friska (Quennerstedt, 
2006).  
 
Genom vår textanalys vilken inleddes med Lgr 62 har vi kunnat se att hälsa i kurs- och 
läroplaner har gått från ett patogenskt synsätt med fokus på hygien och kroppshållning till ett 
salutogenskt synsätt med fokus på att främja hälsa. Det är ganska tydligt att läroplanerna har 
följt med samhällsutvecklingen och man kan tänka sig att välfärdssjukdomar vid tiden för 
grundskolereformen inte var ett folkhälsoproblem i den bemärkelsen det är nu. Antagligen 
ansågs det inte nödvändigt för hälsofrämjande aspekter att ha en lika central roll som i dagens 
läroplan. Det verkar snarare som att gymnastikämnet skulle förbereda för ett fysiskt arbetsliv 
och att hälsa sågs ur ett biomedicinskt synsätt. Hälsa var nog inget man diskuterade förrän 
man väl var sjuk. Med tanke på hur folkhälsan har utvecklats de senaste åren med bland annat 
fysisk inaktivitet och följdsjukdomar som fetma och diabetes (Socialstyrelsen, 2005; Bokedal 
et al., 2004), tror vi att tillkomsten av hälsa i idrottsämnet innebar en intervention för att 
hämma den negativa utvecklingen. Detta styrks av Marklund (1987) och Richardssons (1999) 
teori om att läroplaner både är ett resultat av samhällsutvecklingen och ett försök till att i sin 
tur påverka samhället i stort. Skolreform, läroplansreform och samhällsreform påverkar alltså 
varandra (ibid.). Det kan dock tänkas att ansvaret blev för stort för detta enskilda skolämne 
som dessutom skurits ner i lektionstid det senaste decenniet (Utbildningsdepartementet, 
1994:A). Eftersom ingen konkret definition av hälsa förekommer i kursplanen, styrs 
idrottsämnet av idrottslärarnas individuella uppfattningar om hälsa. Det innebär ett stort 
ansvar på den enskilde idrottsläraren att tolka kursplanen på ett så bra sätt som möjligt för att 
kunna påverka eleven till ett hälsosamt leverne.  
 
Genom intervjuer med idrottslärare märktes en frustration över hur mycket som nu ska ingå i 
idrottsämnet. Att ämnet till exempel ska sträva efter att eleven ska må bra fysiskt, psykiskt 
och emotionellt kan tyckas som väl tunga delar att ansvara för. Att innehållet i kursplanen för 
idrott och hälsa har breddats ser vi som en handling åt rätt håll, men vi ställer oss skeptiska till 
att de tillkomna delarna ska ligga enbart i idrottsämnets intresse. Lärarna nämnde en önskan 
om bättre samverkan skolämnena emellan och speciellt när det kommer till hälsoaspekterna: 
”Det är ju inte bara på idrotten man ska må bra, utan det hänger på allt”, sa en lärare. 
Ambitionerna till samverkan verkar finnas hos idrottslärarna men resurser som tid och pengar 
står i vägen. I Lpo 94s kursplan för idrott och hälsa framgår inte heller något om att samverka 
med andra skolämnen, till skillnad från tidigare kursplaner (Skolöverstyrelsen, 1962; 1969; 
1980; Utbildningsdepartementet, 1994). I en av Skolverkets (1998) utvärderingar av Lpo 94 
framgick just den här aspekten, att man bör hitta bättre metoder så att eleverna kan se 
samband och dra paralleller från olika skolämnen till en helhet. Det här anser vi i allra högsta 
grad borde gälla hälsa, speciellt då begreppet hela tiden läggs fram som en helhet. Det skulle 
behöva vara något som genomsyrar alla skolämnen.  
 
Samtidigt som hälsa som begrepp har utvecklats i läroplanerna har även tolkningsutrymmet i 
kursplanerna förändrats. Genom textanalysen framgår att de två tidigaste kursplanerna för 
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grundskolan, Lgr 62 och Lgr 69, var mycket styrda till sin utformning med specifika 
metodiska anvisningar (Skolöverstyrelsen, 1962; 1969). Det fanns därav inte mycket rum för 
egna tolkningar eller idéer. När Lgr 80 kom innebar det att idrottslärarna blev mer osäkra på 
ämnets innehåll och målsättning som nu hade breddats till att innehålla ekologiska aspekter 
(Annerstedt, 2001). Då Lpo 94 saknar metodiska riktlinjer antar vi att tolkningsutrymmet är 
mycket stort. Och eftersom hälsa, som redan nämnts, inte är klart definierat i kursplanen 
tänker vi att detta utrymme i och med det breddas ytterligare. Detta är något som Marklund 
(1987) beskriver som ett problem vid utformning av läroplaner, nämligen hur styrda de ska 
vara. Han menar att detaljerade mål, riktlinjer och anvisningar både kan fungera som en hjälp 
men också kan få lärarna att känna sig allt för styrda (ibid.). Tre av idrottslärarna poängterade 
att kursplanen för idrott och hälsa är alldeles för bred och diffus, och tydligare riktlinjer var ett 
uppenbart önskemål. En av lärarna, som även varit med under Lgr 80s tid, var däremot nöjd 
med kursplanens frihet men ansåg att strävansmålen nästan var en omöjlighet. Med detta sagt 
tänker vi att det kan vara svårare att gå efter en fri kursplan om man är nyexaminerad. Har 
man däremot viss yrkeserfarenhet har man eventuellt lättare att hantera ett stort 
tolkningsutrymme och hitta egna lösningar och metoder för att uppnå målen. I 
undersökningen togs dock ingen direkt hänsyn till idrottslärarnas tidigare yrkeserfarenheter, 
men det här är en tanke som uppstått under skrivandets gång. Man kan även anta att ett allt för 
fritt tolkningsutrymme med få direktiv, gör det lätt att luta sig på tidigare strukturer. Det vill 
säga att idrottslärarna tillämpar de traditionella momenten så som bollspel och orientering på 
lektionerna och försöker sätta dessa i samband med hälsoaspekten, istället för att tänka i nya 
banor.  
 
Vi upplever en tvetydighet vad gäller tillämpningen av hälsa i idrottsämnet. Å ena sidan pratar 
lärarna om att de ska fungera som inspiratörer för eleverna. Eleverna ska få prova på olika 
rörelsesätt som kan leda till ett framtida intresse, de ska förstå vad de gör och koppla ihop 
hälsa med den totala livsstilen. Å andra sidan vill lärarna utnyttja lektionstiden maximalt för 
ren kroppsrörelse då de upplever att barn rör sig alldeles för lite. Även här ställer 
tolkningsutrymmet till det för lärarna anser vi, då deras målsättningar angående hälsodelen 
känns kluvna. Det framgår ingenstans hur stor del av lektionstiden som ska utgå till hälsa och 
hur stor del som ska utgå till idrott. Vi märker en stor ambition från lärarnas sida både vad 
gäller att främja hälsa på lång sikt och att ta tag i problemet ”här och nu”. Naidoo och Wills 
(2000) anser att skolan utgör en bred arena för att nå en stor population vad gäller 
hälsofrämjande arbete, men att ekonomiska resurser och akademiska prioriteringar ofta står i 
vägen. Enligt Bailey (2006) stödjer dock fysisk aktivitet den intellektuella utvecklingen hos 
barn, och detta är något som vi anser bör tas i beaktning. Att bredda idrottsämnet samtidigt 
som lektionstiden skärs ner ser vi som mycket motsägelsefullt. Om hälsa ska kunna få fäste i 
skolvärlden krävs nog antingen klarare målsättningar och kanske framför allt, klarare direktiv. 
Eller att hälsa blir en naturlig del i alla skolämnen. Ett annat sätt att föra in hälsa ytterligare 
kan vara genom ett samarbete mellan skolhälsovården och professionella yrkesutövare som 
till exempel hälsopedagoger. Hälsopedagogers kompetens kring hälsa kan tänkas vara ett bra 
komplement till idrottslärarnas kunskapsområde.  
 
Genom textanalysen märks att både läroplaner och kursplaner är föränderliga, vilket stärks av 
Marklund (1987) som beskriver läroplaner som en hela tiden pågående process. Detta märks 
bland annat genom att dagens kursplan för idrott och hälsa reviderades 2000 och därmed fick 
ännu större hälsofokus än när kursplanen först presenterades (Skolverket, 2004). När den här 
undersökningen genomfördes var det 14 år sedan Lpo 94 började gälla och därför kan man 
spekulera i hur kommande läroplan kommer att utformas. En lärare trodde till exempel att 
hälsa kommer att få mer fäste eftersom det är något som ligger i tiden. Om lärarens 
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spekulationer stämmer tänker vi även att kursplanen möjligen kommer att fokusera mer på 
återhämtning och vila på grund av en tilltagande problematik med stress och utbrändhet i 
samhället. Som vi tolkar kursplanen idag propagerar den för aktivitet och rörelse och 
momentet som inkluderade vila, sömn och avslappning i Lgr 80 har försvunnit.  
 
Genom en analys av läroplanerna i stort har vi kunnat urskönja en strävan efter att eleverna 
ska se ett sammanhang i undervisningen och att den ska upplevas som meningsfull 
(Skolöverstyrelsen, 1962; 1969; 1980; Utbildningsdepartementet, 1994). I och med detta har 
paralleller till Antonovskys (1991) KASAM-begrepp där begriplighet, hanterbarhet och 
meningsfullhet står i centrum, kunnat dras. En av lärarna ville att eleverna skulle komma till 
insikt genom de olika momenten i idrottsundervisningen och förstå ”varför gör vi det här och 
hur gör vi det här”, varvid en koppling till att eleven ska uppleva begriplighet kan göras. En 
viktig aspekt i dagens kursplan för idrott och hälsa är att individen nu ska ta ett personligt 
ansvar för sin egen hälsa. Genom det personliga ansvaret tror vi att eleverna lättare kan få 
kontroll över sin livsstil och kan göra medvetna val. Den här tanken stärks av WHO (1986) 
som menar att människan erövrar hälsa genom att ha kontroll över sin livssituation. På så sätt 
blir Antonovskys (1991) hanterbarhet också synligt i läroplanerna. Det här är intressant 
eftersom det enligt vår textanalys inte framgått något i tidigare kursplaner om individens 
ansvar. Det tydliggör alltså ännu en aspekt av utvecklingen.  
 
I den här kommunen har idrottslärarna i de olika skolorna arbetat fram den lokala 
arbetsplanen tillsammans. På Skolverkets hemsida framgår att kursplanerna ”är utformade så 
att de lämnar stort utrymme för en lokal och professionell tolkning” (Skolverket, 2008:C) 
vilket visar ännu mer att kursplanen blir vad man gör den till. Vi anser att 
Utbildningsdepartementet (1994:A) har tagit fram en mall och att det sedan är upp till 
idrottslärare på lokalnivå att färdigställa den. Genom de båda undersökningarna har vi kommit 
fram till slutsatsen att tolkningsutrymmet vad gäller hälsa i idrottsämnet kan anses vara för 
stort och att tolkningarna av hälsa skiljer sig både individuellt och lokalt.  
 
Slutligen ställer vi oss dock frågan om det verkligen hade varit optimalt med en enskild 
definition av hälsa i kursplanen, eftersom samtliga idrottslärare i den här undersökningen 
uppgav att hälsa är något individuellt. Hur hälsa uppnås anser vi varierar från person till 
person och frågan är då om konkreta metodiska anvisningar i kursplanen skulle kunna leda 
varje enskild elev till en bättre hälsa.  

 
6.3. Vidare forskning 

En önskan hos lärarna var att få en bättre samverkan mellan skolämnena. Det här är något 
som hade varit intressant att studera vidare, hur man skulle kunna integrera hälsa i de olika 
skolämnena på ett naturligt sätt. Över huvud taget kunde det vara positivt om skolämnena 
gick in mer på varandras ämnesområden så att eleverna kan sätta sina kunskaper i ett 
sammanhang. Vi tror att en sådan helhetssyn leder till större begriplighet hos eleverna vilket i 
sin tur kan bidra till större chans att påverka sin egen livsstil. Genom arbetet har vi också 
kommit i kontakt med några av Skolverkets (1998) utvärderingar av Lpo 94, vilka också dem 
tar upp vikten av bättre metoder för samverkan. En sådan samverkan skulle inte bara hjälpa 
eleverna utan även underlätta för lärarna genom att ta del av varandras ansvars- och 
kunskapsområden.  
 
Den här undersökningen begränsades till att enbart studera kursplaner för idrottsämnet ur ett 
hälsoperspektiv, och det hade därför varit intressant att även titta på en eventuell 
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hälsoutveckling i övriga kursplaner. Hur ser tolkningsutrymmet ut i andra kursplaner? 
Framgår hälsa på samma sätt i kursplanen för exempelvis biologi eller hemkunskap? Det här 
är aspekter som skulle kunna komplettera den här studien  
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Intervjumall 
 

1. Vad har du för bakgrund? Utbildning, ledarskap, intressen? 
2. Vad innebär hälsa för dig? 
3. Vad innebär skolämnet idrott och hälsa för dig? 
4. Hur tolkar du hälsa utifrån kursplanen? (Vad tror du man menar med hälsa egentligen 

i kursplanen?) 
5. Hur stor del av dina idrottslektioner skulle du säga utgår till hälsa? 
6. Hur ser du på kursplanen? För- och nackdelar? För styrd eller för få riktlinjer? 
7. Vilka faktorer påverkar idrottslektionernas innehåll? (förutom kursplanen) 
8. Hur ser den lokala arbetsplanen/styrdokumentet ut? Hur har den arbetats fram? Vad 

säger den om hälsa? 
9. Vilka kunskaper vill du att eleverna ska ha om hälsa när de slutar nian? 
10. I kursplanen nämns att ämnet ”står för en helhetssyn på människan dvs. att kropp, 

känslor, intellekt och tankar är beroende av varandra” – anser du att ämnet täcker 
upp de här delarna? 

11. Stämmer kursens namn, idrott och hälsa, överens med det praktiska innehållet i 
kursen? Om inte, hur skulle du vilja benämna kursen och varför? 

12. Varför tror du att kursen bytte namn från idrott till idrott och hälsa? 
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