
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ämnesinnehåll i idrott och hälsa 
 

– vad styr och vad är innehållet 
 

Subject Content of Physical Education 
– what controls and what is the content 

 
 
 
 
 
 
 
 

Linda Karlsson 
 
 
 
 
 
 
 

GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN 
Självständigt arbete (grundnivå) 15 hp  41:2011 

Studiegång Idrott, fritidskultur och hälsa för skolår F-6  Vt 2011 
Handledare: Rolf Carlson 

 



 
 

Sammanfattning 
 

Hur har ämnesinnehållet i ämnet idrott och hälsa sett ut ur ett historiskt perspektiv, vad är 

innehållet idag och hur kommer det att se ut i framtiden? Frågorna är flera och i den här 

studien undersöks fenomenet ämnesinnehåll i idrott och hälsa. Frågorna som ställdes var: vad 

kan man definiera som ett innehåll i idrott och hälsa? och vad styr valet av innehåll?. För att 

undersöka detta användes två metoder, observationer och intervjuer. Sammanlagt 

observerades 27 lektioner och dess innehåll i idrott och hälsa. I studien intervjuades också två 

idrottslärare, vilka var utvalda för studien.  

 

Resultatet som framgick visade att det är flera faktorer som styr valet av innehåll i ämnet och 

att styrdokumenten kan ses som en ram för vilket innehåll som ämnet ska innehålla. Gruppens 

sammansättning, lärarens kompetens, tillgång på material, olika miljöer är några exempel på 

de faktorer som har en viss inverkan i vilket innehåll som ämnet ska innehålla. Resultatet 

visade också att det var svårt att definiera ett visst innehåll i ämnet men att moment som lek, 

sport/idrott förekom mest under de gjorda observationerna i studien. 

 

För att kunna tolka och förstå mina resultat användes läroplansteori, där förklaras vad som 

menas med de olika arenorna, formuleringsarenan, transformeringsarenan och 

genomförandearenan. Några begrepp som också behandlas inom teorin är ramfaktorteorin, 

paradigmatiska och icke paradigmatiska ämnen.  

 

Slutsatserna som gick att dra utifrån resultatet i denna studie var att kursplanen som 

styrdokument är en inspelande faktor i vad som påverkar valet av idrott och hälsa. Även 

lärarens kompetens spelar en viktig roll för vilket innehåll som visar sig i undervisningen. 

Vad man kan definiera som innehåll däremot gick inte att dra någon slutsats av, men man kan 

se att i mina gjorda observationer var lek det mest frekventa momentet i undervisningen.  
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1. Inledning 
Min mamma berättade för mig att när hon gick i skolan på högstadiet hade hon mestadels 

orientering i undervisningen i idrott. Detta berodde på att hennes idrottslärare tävlade i 

orientering på hög nivå och det resulterade i att innehållet på hennes idrottslektioner bestod 

till stor del av orientering. Detta fick mig som blivande idrottslärare att fundera på vad det är 

som styr innehållet i skolämnet idrott och hälsa och kan man definiera ett innehåll som står 

för ämnet samt vad skulle det i sådana fall vara? Kan det vara så att vilket innehåll som helst 

är legitimt så länge man som lärare kan koppla det till kursplanen? Då kursplanen i sig lämnar 

utrymme för tolkning så kan innehållet i sig variera från skola till skola, vilket skulle kunna 

leda till att utbildningen inte blir likvärdig. Skulle man fråga en verksam lärare av idag i en 

skola skulle denne troligtvis svara att innehållet styrs av styrdokumenten, men är detta säkert? 

Då innehållet i ämnet är målstyrt lämnas åt den enskilde läraren tolkningsmöjligheter och ett 

innehåll kan få mer utrymme än något annat. Är det så att styrdokumenten fungerar som ett 

styrmedel av vilket innehåll ämnet ska ha. Eller finns det andra påverkande faktorer som t ex 

lärarens kompetens och hur denne tolkar styrdokumenten eller skolans lokaler, tid och 

utrustning? I mina funderingar kring min mammas berättelse slog också tanken mig, hur 

innehållet har sett ut och vad är innehållet idag samt hur kommer innehållet att se ut i 

framtiden med tanke på den nya kommande läroplanen.  

 

2. Bakgrund 
Detta avsnitt inleds med att först definiera vad styrning är eftersom det är en av 

frågeställningarna. Efter det beskrivs ämnets innehåll historiskt sett. Anledningen till varför 

just den delen är lite längre är för att se om det finns några kopplingar mellan, hur ämnets 

innehåll har sett ut och hur det ser ut idag. Det är viktigt att veta hur innehållet har sett ut ur 

ett historiskt perspektiv för att se hur och om det har utvecklats. Efter det försöks en tolkning 

göras av kursplanen i idrott och hälsa för att se om man kan utifrån den urskilja vad innehållet 

i ämnet är. Här beskrivs också kort hur andra valt att tolka vad innehållet i ämnet är. Därefter 

framställs ett avsnitt om kursplanen i den kommande läroplanen Lgr 11. Slutligen i detta 

avsnitt beskrivs kort olika kompetensnivåer som läraren kan besitta, vilka kan ha en viss 

påverkan för val av innehåll.  
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2.1 Vad är styrning? 
Larsson (2004, s. 205), ställer sig frågan vad styrning är och förklarar att det är ett fenomen, 

en process som sker uppifrån och ner. Att det är någon överordnad som styr någon, som då är 

underordnad. Denna typ av styrning kan man, enligt Larsson (2004, s. 205), kalla en direkt 

form av styrning, vilket kan också sägas att kursplanen är en form utav. Ett sätt för staten att 

få idrottslärare att följa deras direktiv (Larsson, 2004, s. 204). I den nuvarande nationella 

kursplanen går ämnet idrott och hälsa bort från innehållsstyrning till målstyrning. Larsson 

(2004) tolkar detta som att staten gett upp försöken på att styra idrottslärarna. Samtidigt säger 

Larsson (2004, s. 206) att ”idrottslärarna inte längre uppfattar sig finna någon vägledning i 

den nationella kursplanen om vad ämnet ska innehålla” (s.205). Styrning kan man också se 

på ett annat sätt. Larsson (2004, s. 206) talar för att en ny typ av styrning har växt fram istället 

för en form av direkt styrning som verkar mot någon, handlar det nu om en styrning som 

verkar indirekt med någon (eller genom). Denna typ av styrning är decentraliserad och 

fungerar självövervakande alltså inte kontrollerande och centraliserad. Det Larsson (2004) 

framhäver är att en sådan styrning kan ses som ett ”spel för gallerierna” att t ex en lokal 

arbetsplan/kursplan ska finnas på skolan men att den styrningen kontrolleras av skaparen själv 

alltså den lokala aktören (idrottsläraren). Larsson (2004, s.206) sammanfattar de olika typerna 

i två dimensioner nämligen att det finns två typer. Den ena utformningen av de lokala 

kursplanen och den andra handlar om arbetet med den. Man kan resonera om en innehållsligt 

och en formmässig dimension när det gäller utformningen. Den första dimensionen handlar 

om vad ämnet ska innehålla och hur ämnet idrott och hälsa gestaltas i texterna sett till 

innehållet (Larsson, 2004, s.206). Den andra dimensionen, den formmässiga, handlar om i 

vilken form idrott och hälsa utformas. 

 

2.2 Historisk tillbakablick – hur innehållet har sett ut 
I kursplanen för idrott och hälsa står det att ämnets innehåll är brett men så har det inte alltid 

varit. Den fysiska fostran tog sin början runt 1800-talet då man börjat väcka liv i pedagogiska 

frågor och olika kroppsövningar rekommenderades i de flesta pedagogiska program 

(Annerstedt, 1991, s. 99). Utbildning skulle nu bli tillgängligt för alla och detta hade sina 

rötter i 1700-talets medborgerlighetstanke om att samhället skulle bli mer jämlikt (Annerstedt, 

1991, s. 99). Det blev då naturligt att inkludera fysisk fostran i en allmän utbildning. De 

idrotter som fanns på den tiden var ridderliga och krävde dyr utrustning som t ex ridning och 
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fäktning. Det påkallades nu en ny form av kroppsövningar. Ett gymnastiksystem som alla 

kunde få tillgång till utformades. (Annerstedt, 1991,s . 99).  

 

2.2.1 Annerstedts sju faser 

Det är här den första fasen i idrottsämnets utveckling tar vid, nämligen Etableringsfasen, som 

varade mellan 1813-1860. Man försökte alltså införa en obligatorisk fysisk fostran. Det som 

dominerade denna fas var ett medicinskt/sjukgymnastiskt innehåll. (Quennerstedt, 2006, s. 

27). Den man som präglade denna period var Per Henrik Ling. Annerstedt (1991) skriver i sin 

avhandling att Per Henrik Ling ansåg att gymnastik var ett ”betydligt vidare begrepp än vad 

det är idag och omfattade i det närmaste det vi numera benämner ”idrott” (s.85). Den fysiska 

fostran skulle innehålla aktiviteter som lek, ridning, simning, skridskoåkning, skidåkning och 

voltige. Den militärgymnastik som han bedrev skulle kunna liknas med vapenövningar, vilket 

var främst fäktning, brottning, ridning och exercis. Enligt Annerstedt (1991, s. 85) var Ling 

införstådd med att hans gymnastik skulle komma att förändras. Enligt Annerstedt (1991, s. 

85) gjorde hans son Hjalmar Fredrik Ling ett försök i att utveckla och klargöra faderns 

gymnastiska tänkande. Det som dominerade innehållet hos Hjalmar Ling var den fristående 

gymnastiken och denna utformade han inom dagövningens ram. I den gymnastisk Hjalmar 

Ling förespråkade infördes senare successivt lekar av olika slag, dessa var avsedda för de 

yngre barnen, men dominerade aldrig innehållet. (Annerstedt, 1991, s. 95). 

 

Andra fasen tog sin början 1860, som var den Militära fasen. Denna sträckte sig fram till 

1890. Det var i denna fas som Hjalmar Lings gymnastik fick ett ökat intresse och denna skulle 

följas till punkt och pricka. Innehållet dominerades av soldatträning och detta skedde genom 

gymnastiken. Skolgymnastiken kom att kopplas till soldatträning och av detta följde 

konsekvensen att man försummade flickors undervisning. Stabiliseringsfasen 1890-1912, 

ämnet blev legitimt och stabiliserades. Innehållet ändrades då de militära inslagen minskade, 

dock fanns fäktning kvar i realskolans högre klasser fram till 1928. Det som bidrog till 

flickors gymnastik var de kvinnliga gymnastikpedagogerna som blev fler i antalet. 

(Annerstedt, 2001, s. 106-108). 

 

Runt sekelskiftet 1900 menar Quennerstedt (2006, s. 27) att någonting trotsar den 

pedagogiska gymnastiken av tre traditioner, som också medför skilda fokus i innehållet. En av 

riktningarna var av militärisk art där skjutövningar och exercis var en viktig del av innehållet. 
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I den andra var innehållet fysiologiskt grundat, här ser man på kroppen som en motor som ska 

trimmas och sparas på kraft. Den sista var den moderna sporten med olika idrottsgrenar.  

 

Nästa fas i Annerstedts (2001, s. 106-107) sju faser innebar en brytning med den pedagogiska 

gymnastiken och kallas därav för Brytningsfasen, 1912-1950. Det som fortfarande utgjorde 

ämnesinnehållet var de Lingska övningarna men dessa började alltmer ifrågasättas och detta 

kom speciellt från fysiologiska håll. Ämnet bytte också namn i folkskolan från gymnastik till 

gymnastik med lek och idrott. Idrott, lek och spel kom att ta över innehållet istället för 

gymnastik. (Annerstedt, 2001, s. 106). Ifrågasättandet från det fysiologiska hållet i 

brytningsfasen kom att slå igenom senare då den Fysiologiska fasen trädde in 1950-1970, dess 

forskning utgjorde ämnets vetenskapliga bas. Det som dominerade ämnesinnehållet var 

konditionsbefrämjande övningar. Fokus flyttade från att utföra övningar med precision och 

exakthet till ett mer ledigt utförande med friare former och man gick ifrån att ha en hårt styrd 

gymnastik till mer dagens lek och idrott.  

 

Efter denna fas följde Osäkerhetsfasen, som inföll 1970-1994, då fanns det inte några direktiv 

eller några centrala anvisningar. Ämnet bytte nu namn från gymnastik till idrott. Innehållet 

expanderades också kraftigt och innehöll alltifrån färdigheter i idrott till ekologiska 

anknytningar. Det infördes också en samundervisning, vilken motiverades genom att den 

skulle öka jämställdheten mellan könen. Allt som allt ledde detta till att lärarna i idrott blev 

mer osäkra på ämnets målsättning och innehåll, enligt Annerstedt (2001, s. 108). Den sista 

fasen nämligen Hälsofasen, som etablerades 1994, innebar att ämnet ytterligare ändrade namn 

och hälsa lades till. Ämnet kom nu att heta idrott och hälsa. En ny läroplan kom att 

presenteras som gäller även i dagens skola, Lpo 94. Detta innebar även att ämnet fick ett 

tydligare hälsoperspektiv och man skulle se på hälsa ur ett mer holistiskt perspektiv, vilket 

innebar att man framhöll ett samband mellan livsstil, livsmiljö, hälsa och livskvalité samt att 

man lyfte fram elevens eget ställningstagande i hälsofrågor. 

 

Det som har ökat väsentligt enligt Annerstedt (2001, s. 108) vad gäller innehåll, arbetssätt och 

tidstilldelning till ämnet är den lokala friheten, alltså den enskilde aktörens tolkningsfrihet 

vilket har resulterat i att ämnesformuleringen varierar starkt mellan olika skolor.  
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2.3 Kursplanens beskrivning av ämnet idrott och hälsa 
Det som kan konstateras är att ämnets innehåll har sett olika ut under dess historia, men hur 

ser innehållet ut idag? I detta avsnitt studeras kursplanen i idrott och hälsa lite närmare för att 

se vad den säger om ämnets innehåll samt se hur andra tolkat och definierat ämnets innehåll.  

 

I kursplanen för idrott och hälsa står det, som nämnt tidigare, att ämnet har ett brett innehåll. 

Det står också att ämnets kärna är idrott, lek och allsidiga rörelser. Något som ska vara 

grundläggande enligt kursplanen är ett hälsoperspektiv och detta ska inkludera fysiskt, 

psykiskt och socialt välbefinnande. (Skolverket, 2000 s. 23). Ämnet ska också förmedla 

kunskaper om hur god hälsa och livs – och arbetsmiljö kan främjas. Enligt kursplanen ska 

ämnet också ge utbildning för nödsituationer som livräddning och första hjälpen vid 

olycksfall. Man strävar efter att förmedla en helhetssyn på människan. Centralt för ämnet är 

att utveckla allsidiga rörelseaktiviteter. (Skolverket, 2000 s. 23).  

 

Tholin (2006, s. 151) menar på i sin avhandling att ämnesinnehållet avgörs av eleverna och 

lärare men att skolverket understryker att kursplaner ska gå att applicera på olika 

ämnesinnehåll. Kursplanerna beskrivs av skolverket där de lämnar stort utrymme för lärare 

och elever att välja innehåll och arbetsmetod. I skolverkets beskrivning betonas att 

kursplanerna anger en ram inom vilket val av innehåll och metoder som skall göras lokalt. Det 

är också så att varje lärare i varje klass måste tolka de nationella kursplanerna och 

tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen. (Skolverket, 2000, s. 5). Det 

som ska ligga som grund för undervisningen är både läroplan och kursplaner. Något specifik 

beskrivning om vad själva innehållet är står inte definierat i kursplanen, däremot beskrivs det 

mål som eleverna ska uppnå det femte respektive det nionde skolåret och målen. I uppnående 

målen kan man läsa vad ämnet ska innehålla, men då handlar det förstås om en viss 

tolkningsförmåga. Några som har försökt sig på att definiera och tolka ett innehåll i ämnet är 

Meckbach och Söderström (2005) som beskriver ämnets innehåll så här;  

– ett brett innehåll av olika rörelseaktiviteter 

– livsstils -, miljö – och ekologiska frågor 

– musik och rörelse 

– friluftslivaktiviteter (s.213) 

 

Tholin (2006, s. 152) har i sin avhandling studerat olika skolors lokala kursplaner och det han 

kom fram till var att det oftast i ämnet idrott och hälsa beskriver ämnesinnehållet som mycket 
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traditionellt. Tholin (2006, s. 153) fann att fyra ämnesmoment, som orientering, dans, fri 

idrott och simning har en mycket stark ställning inom ämnet. Han upptäckte även att det 

verkade som om de flesta skolor han undersökt hade idrott och hälsa, ett hårt cementerat 

ämnesinnehåll. (Tholin 2006, s. 155). De ämnesmoment som hade stark position inom ämnet 

återfinns även i de mål som eleverna ska ha uppnått i slutet på årskurs 5 och 9 förutom fri 

idrott.  

 
2.4 Kommande kursplan Lgr 11 om ämnets innehåll 
I höst träder en ny kursplan i kraft, Lgr 11. I den kommande kursplanen (Lgr 11) för idrott 

och hälsa kan man läsa till skillnad från den nu gällande kursplanen (Lpo 94) att ämnet 

kommer att få centralt innehåll uppdelat på årskurserna 1-3, 4-6 och 7-9. (Skolverket, 2011, s. 

28-30). I denna kursplan är innehållet indelat i tre delar som är rörelse, hälsa och livsstil samt 

friluftsliv och utevistelse. Innehållet är definierat under varje rubrik där man förklarar vad 

begreppen innebär. Innehållet är mer utvecklat och detaljerat för varje årskurs indelning. Man 

skulle kunna säga att innehållet i den kommande kursplanen är tydligare utvecklat men att det 

utgår från den nuvarande gällande kursplanen. Just innehållet friluftsliv har fått en starkare 

och tydligare plats i och med att det har fått en av tre huvuddelar i varje kategorisering av 

årskurserna. Man kan urskilja en tydligare definiering i avsnittet hälsa och livsstil, vilket är 

själva kärnan i kursplanen av idag, att det ska finnas ett hälsoperspektiv.  

 
2.5 Lärarens ämneskompetens 

Lärarens kompetens har betydelse när det kommer till frågan om vad som styr ämnet idrott 

och hälsas innehåll. Rønholt (2001, s. 218-219) beskriver tre kompetensnivåer där den första 

handlar om läroplanens formaliserade förväntningar och lärarens praktiska tolkning av denna. 

Fokus inom den andra kompetensnivån är att utveckla lokala kursplaner och att konstruera 

undervisningsprogram och planeringar. (Rønholt, 2001, s. 218-219). I Sverige är läroplanen 

utformad så som den är, med relativt få centrala styrande direktiv och stort lokalt oberoende, 

detta leder till en större plats att formulera en egen lokal kursplan med egna perspektiv och 

innehåll. På denna nivå menar Rønholt (2001, s. 218-219) att det handlar om hur läroplanen 

kan realiseras lokalt och vilka av de övergripande målen man prioriterar. Rønholt (2001, s. 

218-219) poängterar att kommunikation mellan kollegier är väsentligt. Jag ska också nämna 

kort, eftersom den här nivån inte är aktuell för denna studie, att den tredje kompetensnivån 

handlar om att kommunicera och konstruera didaktisk teori.    
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3. Syfte 
Syftet med den här studien är att undersöka vad innehållet i ämnet idrott och hälsa är och vad 

det är som styr innehållet.  

 

Detta gav mig följande frågeställningar: 

Vad kan man definiera som ett innehåll i ämnet idrott och hälsa? 

Vad styr valet av innehåll? 

 

4. Teoretiskt perspektiv 
Utgångspunkten i denna studie är att undersöka vad det är som styr innehållet i ämnet idrott 

och hälsa och försöka definiera vad innehållet är. I detta avsnitt beskrivs läroplansteori utifrån 

Göran Lindes (2006) perspektiv och med hjälp av hans begrepp analyseras det resultat som 

framgick från datainsamlingen senare i diskussionsavsnittet.  

 

4.1 Läroplansteori 
Linde (2006, s. 9) hävdar att mycket liten uppmärksamhet har givits just de faktorer som 

påverkar valet av innehåll, förutom föreskrifterna, som fokus legat på till största delen. 

Läroplansteori från 1960-talets mitt och framåt har varit mer empiriskt förankrad, det som 

växt fram då är insikterna om att det faktiska innehållet påverkas av andra faktorer än 

föreskrifterna. (Linde, 2006, s. 10). Fokus har flyttats till att studera det verkliga innehållet i 

undervisningen och vilka faktorer som påverkar detta. Undervisningsformerna och innehållet 

varierar i olika skolämnen vilket också kräver olika behandlingar. Linde (2006, s. 10) menar 

att vissa ämnen är paradigmatiska, vilket innebär att tidigare aktörer inom ämnet har lagt 

grunden för de begrepp och teorier som är accepterade inom ämnet. Motsatsen handlar om 

icke paradigmatiska ämnen vilket betyder att här finns det gott om utrymme för lärarens 

personliga val av perspektiv för undervisning. Vidare menar Linde (2006, s. 6) att i och med 

Lpo 94 blev aktuell, gick man också över till målstyrning. Vilket också innebar en stor lokal 

frihet. Denna frihet i sin tur ställer också höga krav på lärare och skolledare. Något som 

begränsar tolkningen av läroplaner är tiden som Linde (2006, s. 15) anser är en viktig faktor. 

Andra faktorer som begränsar lärarens handlingsutrymme är antalet elever i klassen, 

utrustning såsom laboratorier, bibliotek etc. Dessa yttre begränsningar eller fysiska ramar 

kallas för ramfaktorteorin. Här studerar man relationerna mellan resultat, 
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undervisningsförlopp och begränsande yttre betingelser. Annat som påverkar innehållet är 

bland annat betygsystemet och formella kompetens krav på lärarna. ”Det faktiskt realiserade 

stoffurvalet visar sig genom ramfaktorteoretiskt orienterad forskning bero på flera andra 

offentliga beslut än beslut om innehåll enligt läroplanen.” (Linde, 2006, s. 15).  

 

4.1.1 Ämnesinnehåll - olika arenor 

Linde (2006, s. 18) menar att den föreskrivna läroplanen inte är detsamma som innehållet i 

undervisningen. Utan att detta tolkas med från och tillägg och detta beroende på lärares 

rutiner, programförråd och intentioner men också genom praktiska premisser och genom 

begränsande ramar. Linde (2006, s. 18) delar in besluten om ämnesinnehållet i tre arenor 

formuleringsarenan, transformeringsarenan och till sist genomförandearenan. I praktiken är 

dessa processer inte uppdelade i kategorier från varandra men för tydlighetens skull har han 

valt att dela in dem i olika stycken. Det som avses med den formulerade läroplan är de 

föreskrifter som gäller i ett skolsystem för vilka ämnen som ska studeras, vilka mål som gäller 

för undervisningen, hur stor del av tiden varje ämne ska tilldelas och vilket innehåll ämnena 

ska ha. I samband med att uppfostran och undervisning separerades från imitationsinlärning i 

dagligt liv och arbete uppkom behovet att formulera texter, som reglerar innehåll och former 

för undervisning. Behovet av att reglera verksamheten och föreskrivande texter uppstod när 

undervisning och uppfostran lyftes ut ur det dagliga och förflyttas till särskilda hus och 

skolor. Formulerade läroplaner uppstår. (Linde, 2006, s. 19). Det faktiska ämnesinnehållet i 

undervisningen kan vara långt ifrån vad man kan läsa om i den formulerade läroplanen.  

 

Kommande arena handlar om läroplanens transformering, vilket innebär tolkningen av den, 

tillägg och fråndrag, alltigenom de faktorer som verkar i uppkomsten av ett materialiserat 

innehåll i undervisning. (Linde, 2006, s. 48). Inom den här beskrivs två sätt att se på 

förhållandet mellan formulerad läroplan och genomfört undervisningsinnehåll. Man kan 

antingen utgå helt ifrån läroplansformuleringen och se det som uppstår, som avvikande 

händelser i undervisningen alltså enligt Linde, (2006, s. 48), betrakta dem som icke önskvärda 

händelser. Ett annat alternativ är att betrakta den formulerade läroplanen som en av många 

faktorer som påverkar undervisningsinnehållet. Det kan alltså vara andra faktorer än den 

formulerade läroplanen som har förmågan att styra innehållet. Linde (2006) uttrycker det 

”Läroplanen är vad som sätts på pränt om det önskvärda.” (s. 48). Dessa två förhållanden får 

olika konsekvenser för hur man skulle analysera genomförandet av läroplanen. I det första 

fallet skulle man utgå ifrån läroplanstexten och sedan finna de faktorer som hindrat ett riktigt 
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genomförande men om man utgår ifrån att studera själva undervisningsinnehållet genom t ex 

observationer i klassrummet och på det viset ta reda på det faktiska innehållet. Frågan är då 

hur detta innehåll uppstår, man kan titta på olika inflytelserika faktorer.  

 

Några faktorer Linde (2006, s.49) tar upp är bland annat läroböckernas styrande inverkan. Det 

man funnit är att boken som läromedel har en stark styrande roll vad gäller innehållet i skolan 

men att det är lärarna som sorterar bort de läromedel där de inte gillar innehållet eller hur det 

framställs. Något som är betydande för idrott och hälsa då inga direkta läromedel finns. 

Arbetsuppgifterna styr innehållet, inte bara läroböckerna. En annan faktor som påverkar 

innehållet kan vara ett ämnes traditioner, ett historiskt ursprung är tilldelat ämnet vilket ger en 

formad tradition. (Linde, 2006, s. 50). Innehållet påverkas också av läraren som individ, då 

denne har tolkningsmöjligheter vad avser läroplanen och beroende på vilket ämne läraren 

undervisar i.  

 

Linde (2006, s.50) beskriver att vissa ämnen är starkt avgränsade och inramade. Det finns 

tydliga gränser för vad som tillhör ämnet och är dess huvudmoment samt vad som är legitimt 

att undervisa om. Andra ämnen har mer diffusa gränser vad gäller ämnets huvudmoment och 

detta ger läraren en friare och mer personlig ämnestolkning. Ramfaktorteorin, som nämnt 

tidigare är också en faktor som kan påverka innehållet, genom att den behandlar vad som är 

möjligt att göra i undervisningen med tanke på rådande begränsningar. Hur de begränsade 

ramarna formar undervisningsprocessen och hur detta påverkar resultatet. Den sista av Lindes 

(2006, s.65) tre arenor är realiseringsarenan, här handlar det om vad som sker i klassrummet, 

när det valda innehållet blir förverkligat i en undervisningssituation. Fokus inom denna arena 

ligger i kommunikationen och aktiviteten i klassrummet. Det som förverkligandet består av är 

dels lärarnas lektionshållande och dels elevernas verksamhet under lektioner. (Linde, 2006, s. 

65). Elevernas mentala processer tillhör också aktiviteten vad avser tillägnandet av innehållet.     

 
5. Metod 
I detta avsnitt avses att beskriva hur jag gått tillväga när metoderna valdes det vill säga, 

tillvägagångssättet för att ta reda på det som skulle undersökas. Efter det beskrivs vilket 

urvalet var för denna studie och hur undersökningen genomfördes. Därefter beskrivs hur 

databearbetningen gick till. Slutligen lyfts studiens tillförlitlighet fram och de etiska 

aspekterna.    
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5.1 Val av metod 
För att ta reda på vad man kan definiera som ett innehåll i idrott och hälsa och dels vad det är 

som styr innehållet i ämnet var forskningsansatsen kvalitativ. För att undersöka vad innehållet 

i ämnet är har jag valt att använda mig av observationer. Den observations typ som användes 

var observationer av första ordningen, vilket innebar att jag som forskare observerade den 

pedagogiska situationen och hade detta som min primära uppgift (Bjørndal, 2002, s. 26). 

Anledningen till att jag använde mig av observationer av första ordningen var att det gav en 

högre kvalité i observationerna därför att jag inte behövde splittra min uppmärksamhet mellan 

flera uppgifter. Bjørndal (2002, s. 26) beskriver att en observation av andra ordningen innebär 

att det är läraren eller handledaren som utför en observation av den pedagogiska situation som 

han/hon är en del av, vilket var svårt att genomföra då det i denna studie har undersöks vad 

som styr valet av innehåll och då behövdes situationen studeras utifrån. För strukturens skull 

användes ett observationsschema (se exempel bilaga 3). Där antecknades vilken situation som 

observerades, vilket i detta fall var idrottslektionerna. Beskrivningen handlade om vilket tema 

som observationen gällde, det vill säga att ha fokus på vad innehållet var. Fördelen med 

metoden var att jag såg vad innehållet var på lektionerna och det blev också lättare när 

observationsmetoden var strukturerad i och med att ett schemat användes. Detta innebar att ett 

avgränsat fokus fanns i observationerna som strukturerade mina registreringar i 

observerandet. I en strukturerad observation har man ett mer brett och öppet fokus, i högre 

grad utforskande syfte men i praktiken pendlar man mellan dessa två tillvägagångssätt då all 

observation är mer eller mindre strukturerad (Bjørndal, 2002, s. 50).  Nackdelen var i detta 

fall att det tog tid av datainsamlingen då samtliga idrottslektioner observeras under de nio 

dagar som fanns till förfogande. Detta var dock nödvändigt då studiens syfte var att se ämnets 

innehåll.  

 

Den kvalitativa ansatsen återspeglar sig också i den andra valda metoden för undersökningen 

som var intervjuer. För att förankra vad som styr innehållet valdes att intervjua idrottslärarna 

på skolan. Detta var för att undersöka vad det är som styr deras val av innehåll i ämnet idrott 

och hälsa. Fördelen med denna metod, som är kvalitativ, är att man kan komma fram till en 

djupare förståelse av det som studerats. (Bjørndal 2002, s. 22-23). I intervjuerna användes 

intervjufrågor med öppna svar för att få så djupa svar som möjligt i min undersökning. 

Intervjuerna var således av låg grad av standardisering eftersom anpassningen kunde ske efter 

den intervjuade. Det gjorde att variationsmöjligheterna var stora. (Trost, 2005, s. 19). 
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5.2 Urval 
Urvalet har från början varit förutbestämt i och med att datainsamlingen ska ske på den 

verksamhetsförlagda utbildnings (VFU) skolan som jag är placerad på. Urvalet var relativt 

litet då det på skolan går ungefär 150 elever i årskurserna F-6. Dock skedde övervägande att 

jämföra med en annan skola på samma ort men då tidsaspekten spelat in som en viktig faktor i 

frågan valde jag att endast undersöka en skola. Det som också påverkade urvalet var inte bara 

att datainsamlingen var bunden till den VFU skola man är placerad på utan också för att jag är 

nyfiken på att undersöka skolan av den anledning att det är en hälso – och idrottsprofilerad 

skola. Detta innebär att skolan samarbetar med olika föreningar i närområdet, vilket jag 

trodde kunde ha en viss inverkan på hur innehållet ser ut och utformas och att det är annat 

som avgör valet av innehållet än styrdokumenten. För att få svar på vad det är som styr 

innehållet i ämnet idrott och hälsa, valdes att intervjua två idrottslärare på skolan. I 

observationerna valde jag att studera samtliga idrottslektioner vilket blev 27 lektioner.  

 

5.3 Genomförande    

Datainsamlingen genomfördes till största delen på skolan men ett observationstillfälle 

inträffade på ortens badhus. Några undervisningstillfällen som observerades ägde rum 

utomhus men då på skolgården. Hela datainsamlingen hade en period på nio dagar. Inför 

intervjuerna togs kontakt med de två idrottslärarna för att få tid till en intervju. Den fjärde 

dagen på datainsamlingsperioden gjordes första intervjun med lärare A. Den andra intervjun 

ägde rum den åttonde dagen med lärare B. Vid intervjuerna användes Mp3 spelare. 

Intervjupersonerna tillfrågades även om deras samtycke, vilket medgavs. Innan intervjuerna 

konstruerades frågorna på följande vis (se exempel i bilaga 2). Först delades intervjun in i två 

delar, där den första delen hade temat ”vägen från kursplan till undervisningsinnehåll” och 

innefattade frågor gällande hur läraren tillämpar kursplanen, hur denne väljer ut innehåll, 

vilka faktorer som påverkar, hur transformeringen går till från kursplanen till aktuellt 

undervisningsinnehåll och om samarbete finns mellan lärarna på skolan. Den andra delen 

hade temat profilerad skola och innefattade frågor som vad det innebär att skolan är hälso och 

idrottsprofilerad, hur innehållet ser ut med tanke på samverkan med föreningarna, vad syftet 

med samarbetet med föreningarna är, vilket innehåll som erbjuds och om man kan koppla 

innehållet på en föreningsledd aktivitet till kursplanen. Den första intervjun med lärare A tog 

15:32 minuter och den andra intervjun med lärare B tog 26:55 minuter. Båda intervjuerna 

ägde rum i ett grupprum på skolan.  
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Under varje idrottslektion antecknades vilket innehåll som studerades. I observationsschemat 

användes olika kolumner, vilka hade teman om vad som skulle antecknas. Dels beskrivningen 

av själva aktiviteten och dels en kolumn för anteckningar där det kunde skrivas t ex ifall 

innehållet var bestämt sedan tidigare, om eleverna får tycka till om innehållet, vilket innehåll 

varje lektion innehöll, vilken årskurs eleverna gick i och om det förekom någon reflektion 

under eller efter en viss aktivitet. De kontakterna som togs var dels med eleverna eftersom de 

blev informerade om dels studiens syfte och dels vad det var som observerades. Varje 

observationstillfälle varade mellan 40-60 minuter. Det blev totalt 27 observationer av 32 

möjliga. Det blev alltså fem bortfall. Detta berodde på att vissa av idrottslektionerna uteblev 

på grund av att andra aktiviteter ägde rum under dessa lektionstillfällen och på grund av 

sjukdom.  

 

5.4 Databearbetning 
Efter datainsamlingen var avklarad lyssnades inspelningen av intervjuerna igenom och 

transkriberades till text, ordagrant. Sedan skrevs den transkriberade texten om till löpande 

text. Där plockades det viktigaste delarna ut för den här studien till resultatdelen. Vissa delar 

av de transkriberade intervjuerna valdes ut till resultatet för att de var av intresse för studien. I 

transkriberingen av observationerna, som utgick ifrån observationsschemat, gjordes en tabell 

över vilka innehåll som varit mest frekventa. Bearbetningen började med att definiera och 

kategorisera innehållen ifrån varje observationstillfälle. Här försöktes urskilja mönster i 

undervisningsinnehåll så färdiga teman kunde göras i den färdigställda tabellen där innehållet 

delades in i två huvudkategorier såsom uppvärmningsdel och huvudaktivitet. 

Kategoriseringarna blev lek, spel, idrott/sport, hinderbana, stafett, redskapsövningar och 

övrigt. Beskrivningen sker närmare i resultatdelen vad de olika kategoriseringarna innebär för 

aktivitet.  
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5.5 Tillförlighetsfrågor och etiska aspekter 

I frågan om i vilken utsträckning som studien har undersökt det den beskriver att avse att 

undersöka kan man prata om validitet dvs. om undersökningen i studien är trovärdig. Man 

brukar också tala om reliabilitet, som man kan säga betyder tillförlitlighet. Med detta avses att 

undersökningen inte lider av slumpmässiga fel (Ekengren och Hinnfors, 2006, s. 79-80). Med  

stor noggrannhet har det undersökts dels vad ämnet idrott och hälsa innehåller genom att 

använda metoden observationer har jag också försökt att gå på djupet vad avser frågan om 

vad som styr innehållet i ämnet genom intervjuerna. Metoderna jag valde, anser jag har 

undersökt det fenomen som studerats. Att en undersökning har en hög reliabilitet förutsätter 

att författaren är noggrann (Ekengren och Hinnfors, 2006, s. 79-80). Genom att använda mig 

av MP3-spelare vid intervjuerna så finns det som är transkriberat både på ljudfil och i utskrift 

i ett dokument, vilket gör att man kan kontrollera min noggrannhet. Vad gäller 

observationerna var dessa noga strukturerade i ett observationsschema, vilket också är en del 

av mitt insamlade material. Observationsschemat struktur är också en fråga om validitet. Här 

kan man också understryka en viss noggrannhet då alla observationerna är dokumenterade 

och kan precis som intervjuerna granskas. När det kommer till framställningen av materialet 

har jag utgått ifrån observationsschemat med precision, objektivitet och exakthet. Även i 

transkriberingen av intervjuerna har jag endast beskrivit de intervjuade personernas åsikter 

och framföranden och därmed undvikt oriktiga beskrivningar.  

 

När det gäller de forskningsetiska reglerna har jag tagit hänsyn till de fyra huvudkraven 

informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

När det kommer till det första kravet, informationskravet, har jag informerat dels eleverna 

som deltog under observationstillfällena att det var endast själva aktiviteten jag observerade 

och inte eleverna. Jag informerade också idrottslärarna, som jag intervjuade, att deras 

medverkan var frivillig. Vad gäller samtyckekravet fick jag båda intervjupersonernas 

samtycke till att använda MP3-spelare vid intervjun och de var båda medvetna om att de 

kunde avbryta intervjun när som helst. Båda lärarna fick information om att deras medverkan 

i studien är anonym, detta avser konfidentialitetskravet. Det sista kravet, nyttjandekravet, så 

kommer mitt material endast att användas i denna studie, alltså kommer materialet enbart 

behandlas i forskningssyfte (Vetenskapsrådet, 2002). 
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6. Resultat  
I detta avsnitt beskrivs resultatet från datainsamlingen, först redovisas resultatet från intervjun 

med lärare A därefter resultatet från intervjun med lärare B. Intervjun är uppdelad i tre delar 

där den första och andra delen handlar om vad som styr valet av innehåll i undervisningen. 

Där presenteras lärarnas utsagor var för sig. Den tredje delen handlar om när lärarna berättar 

om vad det innebär att skolan är profilerad som hälso – och idrotts skola. Sedan beskrivs den 

lokala kursplanen, som de arbetar med på skolan. Slutligen presenteras resultatet från 

observationerna där också sammanställningen redovisas från datainsamlingen i en tabell och 

den utgår från observationsschemat. Då det handlar om mål som eleverna ska ha uppnått så 

ligger fokus på målen i årskurs fem eftersom skolan i undersökningen är en F-6 skola.   

 
6.1 Intervju med lärare A (LA) 

I inklippet från den transkriberade intervjun med lärare A står I för intervjuaren som i det här 

fallet är jag och La är den intervjuade lärare A.  

 

6.1.1 Vad styr valet av innehåll  

Det som framgick under intervjun med lärare A var att denne lärare använder sig utav 

kursplanen när han/hon planerar lektioner, vad målet är med en lektion. Läraren vill också att 

målet ska nå ut till eleverna. LA talar också för Lokal pedagogisk planering, LPP, där läraren 

anser att målet kan tydliggöras för eleverna, vad de ska lära sig eller pröva på. Lärare A tyckte 

att läroplanen är lätt att förstå dels för lärare och föräldrar och dels för eleverna men menar på 

att man får bryta ner den i mindre bitar som man gör i LPP, vilket LA beskriver att de gjort i 

deras lokala kursplan. I frågan om vad LA tänker på när han/hon väljer ut 

undervisningsinnehåll blev svaret att: 

 
I: ee, vad tänker du på när du väljer ut undervisningsinnehåll? 

La: I pedagogiskt syfte tänker du då? 

I: Aa, du får tänka precis som du vill där 

La: Ja, alltså idrotten ska ju vara rolig man ska träna olika saker som samarbete strategi och 

att det ska vara bollspel ibland, det ska vara motoriska övningar redskap hinderbanor, var det 

din fråga?  

I: Mm precis, vad har du för tanke bakom ett visst innehåll? Varför du väljer ett visst 

innehåll? 
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La: Det är för att eleverna ska få chans och träna och bli bättre…eller stärka sitt 

självförtroende det är ju också jätteviktig grej i det hela  

 

De faktorer som påverkar valet av innehåll ansåg LA att elevernas ålder påverkar och även 

hur sammansättningen i gruppen ser ut och han/hon nämner även att eleverna ska ha alla 

saker som ingår i kursplanen samt också att skolans utrustning påverkar valet av innehåll. När 

de ska transformera Lpo94 och kursplanerna till den lokala kursplanen så arbetar lärarna på 

skolan med varsitt ämne i olika grupper och när han/hon sedan väljer undervisningsinnehåll 

så tittar han/hon i skolans lokala kursplan men nämner samtidigt att man måste titta i Lgr 11 

som kommer att komma. LA berättar att de har börjat titta lite på den kommande läroplanen 

och att de kommer att bryta ner den likadant som Lpo 94 blev nerbruten till den lokala 

kursplanen. I frågan om vad LA tycker om läroplanens tolkningsmöjligheter anser han/hon att 

det är både och men att deras lokala kursplan är tydlig. Sedan säger han/hon att de har varit på 

föreläsningar om Lgr 11 och att de säger att Lgr 11 har blivit mycket tydligare mot Lpo94 och 

att han/hon kommer att fördjupa sig mer i Lgr 11. LA tror också att det kommer att bli lättare 

som idrottslärare att välja innehåll när det i den nya Lgr11 finns ett centralt innehåll och att 

arbetet pågår för fullt med att implementera Lgr 11.  

 

6.2 Intervju lärare B (LB) 

I den inklippta delen från intervjun står I för intervjuaren vilket i det här fallet är jag och den 

intervjuade är Lb som är lärare B.  

 

6.2.1 Vad styr valet av innehåll 

Lärare B använder den lokala kursplanen som gäller för skolan där de brutit ned Lpo94 med 

konkreta moment för varje årskurs. Som användningsområde går han/hon efter den hela tiden 

och att det är basen i undervisningen som han/hon bedriver. LB berättar att de sitter i olika 

grupper när de bryter ned kursplanen till deras lokala kursplan och att man transformerar i det 

ämne man är behörig i. Svaret på frågan, vilket innehåll som väljs ut blev svaret följande:  

 
I: Hur väljs innehåll ut ur Lpo 94 till kursplanen, den lokala? 

Lb: ja alltså till den lokala kursplanen? 

I: mm 

Lb: Lpo 94 är ju…det är ju precis som alla läroplaner ganska fria för tolkningar  

I: mm 
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Lb: så att det är ju dels vad man vet… olika moment… så att man vet att alla barn går enligt 

en viss struktur att man får liksom i den årskursen gör vi det här och det kommer följas av det 

här…när det gäller idrottsämnet så har du ju också vissa hållhakar med mål i simning där du 

har mål i årskurs tre och årskurs fem.  

 

Målen har betydelse för vad som väljs ut i ämnet idrott och hälsa som innehåll, dels beror det 

på att man ska främja måluppfyllelsen men valet av innehållet beror också på enligt LB 

gruppens dynamik och att man är beroende av yttre ramar och fyrkantig inramning. Innehållet 

påverkas av vad han/hon känner passar vissa klasser och väljer bort sådana aktiviteter som 

inte skulle fungera då det inträffar finner han/hon ett annat innehåll som fyller samma syfte. 

Andra faktorer som påverkar valet av innehåll nämnde LB gruppens sammansättning, 

måluppfyllelse, och försök om att få ett blandat innehåll genom urval och mängd så att inte 

bollsporter ska vara ett dominerande innehåll. Yttre faktorer nämner LB som utrymme och 

antal elever i klasserna, material och miljön utomhus även vädret kan vara en faktor och 

skolans resurser när det kommer till idrottsbudgeten. Att eleverna ska ha tillgång till 

utrustning är också en inspelande faktor i planeringen av innehållet i ämnet. Aktiviteter som 

LB nämner vad avser utrustningen är skridskor och skidåkning, vilket kräver lite planering 

vid ett sådant innehåll. LB samarbetar med andra idrottslärare vad gäller utbyte av tankar och 

idéer eller om man hittar nytt material eller aktiviteter och att det kan påverka val av innehåll 

om någon kollega tipsar om något. LB anser också att lärarens kompetens påverkar valet av 

innehåll, han/hon tror att man i början har svårt att utkristallisera mönster i material för vad 

som kommer att fungera och inte och att det kommer med magkänslan allt eftersom samt att 

man ser vilket innehåll som passar vilken klass.  

 

6.3  Lärare A och lärare B om profilerad skola  
Att skolan är hälso- och idrottsprofilerad sedan två år tillbaka innebär att de arbetar ihop med 

SISU lärarlyftet. De får bidrag därifrån och att det är föreningar ifrån kommunen som 

kommer och har lektioner på skolan eller så åker eleverna till föreningarna och har lektion 

där. Det innebär också en positiv hälsa och livsstil och att skolan vill ge eleverna en bredare 

hälsokompetens. Skolan har två huvudsakliga mål som är att ge eleverna mer rörelse under 

skoldagen och att stärka deras självkänsla så att de kan få en förförståelse för vad en god hälsa 

är. Syftet med samarbetet med föreningarna är att eleverna ska fortsätta med idrott på sin 

fritid och därför samarbetar skolan med föreningarna i närmiljön, vilket ska göra att det då 

blir lättare för eleverna att fortsätta på egen hand. Med tanke på samverkan med föreningarna 
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berättade LA och LB att innehållet ser olika ut och att det växlar allt ifrån BMX, fotboll, 

ishockey, fridykning i badhuset för de äldre eleverna, minigolf för de yngre, långgolf, ridning, 

friidrott, skridskoåkning, handboll, skidåkning, innebandy, längdskidåkning och springskytte 

samt spinning och knatte gympa med Friskis och Svettis. Sedan har de även utökat 

simundervisningen från 12 tillfällen i årskurs två till 24 tillfällen. Annat som föreningarna 

bidragit med är föreläsningar inom idrott och hälsa, då är det BMX- klubben som kommit och 

föreläst för de äldre eleverna i årskurs 4-6. Dessutom har skolan gemensamma avslutningar 

med föreningarna och idrottschefen för kommunen har deltagit. LA anser att man kan koppla 

kursplanen och dess innehåll till en föreningsledd aktivitet. Han/hon ger ett exempel att 

BMX- klubben har hinderbana och styrka men säger samtidigt att de har önskat mer 

kullerbyttor och balansövningar för de yngre barnen. LA tror att eleverna får tillgång till annat 

innehåll än det som räknas som traditionellt i kursplanen, i och med samarbetet med 

föreningarna. LB anser också att man kan koppla innehållet på en föreningsledd aktivitet till 

kursplanen dels genom en stor variation och att det ingår grovmotoriska och finmotoriska 

övningar i föreningarnas verksamhet. Ett exempel som LB ger är springskytte, där tränar de 

koordination, grovmotorik, springa, hoppa, klättra och finmotorik genom att skjuta med 

geväret. I BMX då är det balans. LB tycker även att samarbetet ger eleverna möjlighet till 

annat innehåll än det som anses vara traditionellt enligt den nationella kursplanen och att 

ledarna för aktiviteterna är experter och specialiserade på det de gör och ger eleverna nya 

intryck samt att de får prova på saker. LB berättade också att skolan arbetar tematiskt kring 

hälsa biten genom ett projekt som syftar till att stärka självkänslan. 

 

6.4 Beskrivning av lokal kursplan  

I den lokala kursplanen står för ämnet idrott och hälsa beskrivet både målen att sträva mot och 

målen som eleverna ska ha uppnått i slutet av femte skolåret som också återfinns i den 

nationella kursplanen. Därefter har de delat in målen i olika delmål för förskoleklass till år 3 

och årskurs 4-6. Sedan är det indelat i olika stycken där man kan urskilja simning som ett 

delmoment, rörelse till musik respektive dans för de högre årskurserna. Orientering finns som 

ett stycke i båda kategorierna och dessa idrotter nämns som några vanliga idrottsaktiviteter 

samt friluftsliv, skidåkning och skridskoåkning. I de lägre årskurserna ligger en viss betoning 

på lek, spel, redskap och teknik. Sista meningen är den som man kan urskilja en viss betoning 

på hälsa där det står att eleven skall vidareutveckla sina kunskaper om hygien, kost, kläder 

samt utrustning. I båda kategorierna skall även eleven ta del av regelkunskaper som Fairplay 

och grundläggande teknik. Skillnaden mellan de yngre klasserna och de äldre vad gäller 
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bollspel är att de yngre skall delta i olika former av bollspel medan de äldre skall förstå och 

tillämpa mer avancerade bollspel. Står också i stycket under år 4-6 att eleven skall veta något 

om skaderisker och förebygga dessa, ha synpunkter om arbetsmiljön i skolan samt känna till 

grundläggande träningslära (se bilaga 1). 

 

6.5 Resultat från observationerna 
Till största del har lektionerna bestått av en uppvärmningsdel och ett huvudmoment, någon 

enstaka lektion har innehållit en avslutande aktivitet. Innehållet har bestämts dels av läraren 

sen tidigare i dennes planering dels också utav eleverna samt av de föreningar som lett några 

lektioner som observerats. Sammanställningen av observationerna visas i tabell 1.   

 
 Tabell 1 – Undervisningsinnehåll i ämnet idrott och hälsa 

Innehåll Uppvärmning EV år F-3 år 4-6 Huvudaktivitet EV år F-3 år 4-6     R 
Lek 14 6 8 6 6 4 5 1 5 
Spel 3 1 2 1 3 1 1 2 0 
Idrott/Sport 0 0 0 0 8 1 2 6 2 
Föreningslett 5 0 2 3 5 0 2 3 0 
Stafetter 2 1 1 1 1 0 1 0 0 
Redskap 0 0 0 0 2 1 1 1 1 
Hinderbana 0 0 0 0 2 1 2 0 2 
Övrigt 2 1 0 2 0 0 0 0 1 

 (EV= Elev valt innehåll) 
 (R= innehåll med reflektion) 

  

Innehållet är uppdelat i några valda kategorier utifrån de som var mest frekventa i 

observationsschemat som datainsamlingen utgick ifrån. Som man kan se i tabellen är 

innehållet från varje observation uppdelat i två delar en uppvärmningsdel och en 

huvudaktivitet. Sedan delades också årskurserna in i två kategorier, en för de yngre eleverna 

och en för de äldre. I tabellen kan man se vilken aktivitet som förekom mest frekvent för de 

yngre respektive de äldre eleverna. En kolumn som också togs med var om det förekom 

någon sorts reflektion under lektionstiden och denna gäller för hela observationstillfället alltså 

både för uppvärmningen och huvudaktiviteten. I det innehåll som benämns lek är aktiviteter 

som olika kull lekar och leken skepp hav och land. Spel är aktiviteter som konboll, jägarboll, 

killerboll och popcorn. Aktiviteter som handboll, innebandy, fotboll och racketsporter 

kategoriserades som idrott/sport. När föreningarna ledde aktiviteterna fick det hamna under 

innehåll som var föreningslett. Olika sorters stafetter fick ingå under kategorin stafetter. 

Redskapskategorin omfattar aktivteter som tivoli och bockhoppning. Hinderbana är en 
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kategori där aktiviteten var just hinderbana. Övrigt är det innehåll som bara förekom en till 

två observationstillfällen och då var det aktiviteter som springa fram och tillbaka i salen eller 

springa runt i salen tio varv. Ett elevvalt innehåll definieras som ett innehåll där antingen 

eleverna som grupp var med och röstat fram ett förslag på en aktivitet eller om det varit 

flickornas respektive pojkarnas val. Det är också om det varit en elevledd lektion. 

Anledningen till att det blev sammanlagt 26 aktiviteter på uppvärmningsdelen var, att på två 

observationer så förekom ingen uppvärmning, däremot under ett observationstillfälle uppstod 

två uppvärmningar. Samtliga observationer bestod av en huvuddel.  

 
7. Diskussion 
Syftet med den här studien var att undersöka vad innehållet i ämnet och hälsa är och vad det 

är som styr innehållet. Jag har valt att dela upp diskussionen i flera delar. Först har jag tänkt 

att i en analys av resultatet försöka förstå och koppla resultatet med hjälp av min valda teori.  

För klarhetens skull har jag valt att dela upp analysen av resultatet i två delar. I den första 

delen försöker jag förstå vägen från kursplan till undervisningsinnehåll och med hjälp av 

läroplansteorin förklara de faktorer som har inverkan på valet av innehåll. I del två analyserar 

jag det faktum att skolan har en uttalad profil och vad den har för inverkande roll i hur valet 

av innehåll utformas. Därefter studerar jag beskrivningen av skolans lokala kursplan och tittar 

samtidigt på hur innehållet har sett ut under de gjorda observationstillfällena som jag 

sammanfattat i tabell 1. Efter analysdelarna har jag tänkt besvara och diskutera mina 

frågeställningar var för sig, sedan övergår jag i en resultatdiskussion där jag diskuterar 

resultatet och föreslår eventuell fortsatt forskning. Därefter diskuterar jag hur datainsamlingen 

gick och försöker kritiskt granska mitt val av metod och tillvägagångssätt i en 

metoddiskussion. Slutligen försöker jag dra slutsatser av vad jag kom fram till i denna studie.  
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7.1 Analys av resultat  

7.1.1 Analysdel ett 

Båda de intervjuade lärarna uppger att transformeringen från den nationella kursplanen till 

deras lokala, sker i små grupper där de arbetar med ett ämne var. LA uppger även att när det 

kommer till planering av undervisningsinnehåll använder han/hon sig av kursplanen, men 

också av en LPP för att kunna tydliggöra målen för eleverna. LB uppger också att tolkningen 

är ganska fri när det gäller att välja ut innehåll från den nationella kursplanen till skolans 

lokala. Något som också Linde (2006, s. 10) tar upp är att det faktiska ämnesinnehållet i 

undervisningen kan vara långt ifrån vad man kan läsa om i den formulerade läroplanen. 

Något som LA har i tanken när han/hon väljer ut innehåll till själva undervisningen är att 

idrotten ska vara rolig och att man ska träna olika saker.  

   

Linde (2006, s. 15) hävdar att det finns faktorer, som påverkar valet av innehåll förutom det 

som står skrivet i kursplanerna. Det som framgick av båda intervjuerna var att lärarna ansåg 

att gruppens sammansättning och antalet elever har en påverkan på det val av innehåll man 

väljer. LB säger till och med att för vissa klasser passar ett visst innehåll och andra väljs bort. 

Målen är också någonting som har en inverkan på valet av innehåll. Gruppens dynamik, yttre 

ramar, material, miljön och väder har även en viss påverkan och kan styra valet av innehåll 

enligt LB. Något som Linde (2006, s. 15) beskriver som en faktor är just de ramar som LB 

nämner. Detta skulle kunna förklaras med ramfaktorteorin. Att det finns en relation mellan 

undervisningsförloppet och de begränsande yttre ramarna. Just ämnet idrott och hälsa är 

komplicerat i det avseendet att ämnet sker i olika miljöer såsom utomhus och inomhus. Visst 

innehåll lämpar sig bättre under vissa perioder än andra, som ett exempel skidåkning är 

knappast lämpligt på vårterminen.  

 

Precis som Linde (2006, s. 10) förklarar att i alla skolämnen varierar undervisningsformen 

samt innehållet, vilket gör att det kräver olika tillvägagångssätt. Detta leder i sin tur till vilka 

tolkningsmöjligheter läraren har som individ och i vilket ämne läraren undervisar i. Vilket LB 

anser att lärarens kompetens också påverkar valet av innehåll, då man i början har svårt att se 

vilka material som kommer att fungera och vilka som inte fungerar. Linde (2006, s. 50) 

beskriver också att vissa ämnen är starkt avgränsade och inramade än andra och det finns 

tydliga gränser för vad som tillhör ämnet och inte. Andra ämnen ger läraren friare och mer 

personlig ämnestolkning. Något som LB håller med om är att alla läroplaner är ganska fria för 
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tolkning. Samtidigt strävar LB efter att planera innehållet efter målen och att man har vissa 

moment som eleverna ska ha klarat av i vissa årskurser. En faktor som är intressant som 

Linde (2006, s. 49) tar upp är att läromedel har en styrande roll vad avser innehållet i 

undervisningen. Man kan tänka sig att det har en betydande faktor, att det i just idrott och 

hälsa inte finns någon direkt litteratur att förhålla sig till då det är sett som ett praktiskt ämne.  

 

7.1.2 Analysdel två 

Det som Linde (2006, s. 18) beskriver att innehållet inte är detsamma som den föreskrivna 

läroplanen kan man koppla samman med resultatet från de gjorda intervjuerna då skolan är 

profilerad som en hälso – och idrottsprofil så skiljer sig innehållet ifrån den nationella 

kursplanen. Med aktiviteter som fridykning, ridning, golf och BMX är utbudet annat än det 

man kan tolka skulle vara ett visst innehåll i ämnet från skolans lokala kursplan. Både LB och 

LA anser att det föreningsledda innehållet går att koppla till kursplanen men ger samtidigt inte 

mer än två exempel på hur man kan applicera innehållet till en föreningsledd aktivitet. LA 

uppger dessutom att de önskat ett annat innehåll än det som de fått av BMX – klubben. Något 

som Linde (2006, s. 18) menar med att läroplanen inte är detsamma som valet av innehåll i 

undervisningen är att den kan tolkas och det sker med från och tillägg, detta beroende på 

lärarens rutiner, programförråd och intentioner men också genom praktiska premisser och 

genom begränsande ramar. Kan det vara så att dessa praktiska premisser är att skolan 

samarbetar med föreningar i närområdet och att det blir på ett sätt en begränsande ram för vad 

man väljer ut som innehåll. För de föreningar de samarbetar med är också det innehåll som 

gäller för undervisningen.  

 
I frågan vad innehållet är i idrott och hälsa gjorde jag observationer av undervisningen på 

skolan. Jag kom då fram till åtta kategorier för vad innehållet visade sig vara. Det allra 

vanligaste var lek i uppvärmningen. Både för de yngre och äldre eleverna och som 

huvudaktivitet var det även där, lek för de yngre men idrott/sport för de äldre. I den lokala 

kursplanen framhävs lek, spel, redskap och teknik för de yngre eleverna. Det som framgick av 

min observation var att lek var det innehåll som fick mest utrymme. Detta går att tolka genom 

läroplansteorin på två sätt. Antingen utgår man ifrån läroplansformuleringen, som i detta fall 

är den lokala kursplanen och sedan granskar man undervisningen och det som uppstår som 

avvikande händelser betraktar man som icke önskvärda. Eller så utgår man ifrån att den lokala 

kursplanen är en av de faktorerna som påverkar undervisningsinnehållet. Alltså innebär det att 
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utgår man från den första så skulle redskap, spel och teknik tillåtas mer utrymme i de lägre 

åldrarna för att de ska följa den föreskrivna kursplanen. Eller ser man att den ger ett visst 

avtryck på innehållet om man ser till antalet undervisningstillfällen, där lek förekommer som 

ett vanligt innehåll. Ett intressant innehåll visade sig vid observation 24 där innehållet var 

tärningen bestämmer, vilken jag valde att placera in i kategorin idrott/sport. I detta innehåll är 

det två tärningar som bestämmer vilken idrott det blir och antalet spelare på planen. Det 

visade sig således att mellan de tre aktiviteterna (fotboll, innebandy och basket) förekom 

endast två av dem. Vilket också visar att själva innehållet kan styra vilket innehåll som 

exponeras. 

 

Vidare beskrivs att fem av 27 gjorda observationstillfällen var innehållet föreningslett, vilket 

inte alls är en sådan stor del med tanke på det utbud som anges i intervjuerna. Detta kan ha sin 

förklaring i att just denna period är det inte så många föreningsledda aktiviteter utan att det 

kommer längre fram på vårterminen. Bland de äldre elevernas undervisning var det vanligast 

att innehållet var någon form av idrott/sport. Vilket också kan urskiljas ur beskrivningen av 

den lokala kursplanen där de ska förstå och tillämpa mer avancerade bollspel. Något innehåll 

som inte kunde delas in som en kategori är hälsa delen, då ämnet heter idrott och hälsa så 

förväntas det att innehållet innefattar den biten med. LB anger att skolan arbetar med den 

biten tematiskt, det verkar alltså som om att det sker utanför ramarna av lektionstid för idrott 

och hälsa.    

 

7.2 Resultatdiskussion  
I min undersökning fick jag svar på dels vad ämnet innehåller och dels på vad som styr valet 

av innehåll i ämnet idrott och hälsa. Dessa resultat innebär att man kan säga att lek och 

idrott/sport är de dominerande innehållen på idrottslektionerna, men jag är medveten om att 

undersökningen är liten och skulle behöva göras i en större omfattning för att få ett större 

urval. Däremot kan jag tro att lek är ett ganska vanligt innehåll i undervisningen av år F-6 i 

idrott och hälsa, speciellt att använda det i uppvärmnings syfte. Oftast är det så i ämnet att 

momenten är planerade i perioder. Ett visst innehåll kan urskiljas under en period än den som 

jag observerade. Fler intervjuer och ännu djupare skulle kunna göras för att få ytterligare 

förståelse för vad det är egentligen som styr valet av innehållet, då det framkommit av 

intervjuerna att det är flera faktorer som i en samverkan påverkar valet.  
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7.3 Metoddiskussion 
För att undersöka vad innehållet är och vad som styr det var mitt tillvägagångssätt i den här 

studien att dels använda mig utav observationer och dels intervjuer. Det jag fann vara en 

svårighet var att genomföra intervjuerna. I efterhand hade det varit lämpligt ifall jag hade 

gjort en eller två pilotintervjuer för att verkligen komma åt de frågor som skulle precisera 

studiens syfte. Även om jag fick svar i det stora hela på det jag sökte i studien anser jag ändå 

att göra intervjuer är svårt och kräver erfarenhet för att kunna undersöka ett fenomen på 

djupet. Med tanke på urvalet och att det var relativt litet fanns det inte så många informanter 

att välja emellan vilket jag kan tycka begränsade min undersökning till en viss del.  

Observationerna som metod anser jag gav det resultat som jag var ute efter att undersöka dock 

kan jag tycka i efterhand att det var ganska tidskrävande arbete med att både observera och att 

sammanställa det rådata jag fick fram. Att jag använde mig av observationsschemat 

underlättade dock sammanställningen och gjorde det enklare att urskilja ett mönster.     

Tanken bakom valet av metod baserades på studiens omfattning. Då jag valde att t ex inte 

göra någon omfattande enkätundersökning eller att intervjua fler personer berodde till största 

delen på att studiens omfattning var begränsad. Även om man kanske skulle få fram ett större 

urval i en enkätundersökning anser jag att just i mitt fall passade observationer och intervjuer 

bättre. Däremot som jag förslår i den fortsatta forskningen kan man göra undersökningen i 

större skala och då kanske få ett mer omfattande material och utifrån det se mönster på vad 

innehållet är och vad som styr det.  
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7.4 Vad kan man definiera som ett innehåll i ämnet idrott och hälsa? 

I början av idrottsämnets historia dominerade medicinskt/sjukgymnastiskt innehåll. Syftet var 

att införa en fysisk fostran genom att använda sig av kroppsövningar. Ämnet förändrades allt 

eftersom och innehållet varierade med tiden. Genom Annerstedts (2001, s. 106-108) sju faser 

genomgick ämnet förändringar både vad gäller utformning och karaktär. Spår utav det 

innehåll som dominerade under första fasen var aktiviteter som lek, ridning, simning, 

skridskoåkning och skidåkning, vilka man även kan se finns i dagens undervisning. Leken 

fick också ett dominerande genomslag även under mina gjorda observationer. Kategorin 

idrott/sport var det dominerade innehållet hos både de yngre och de äldre eleverna som 

huvudaktivitet, vilket man också kan se på ämnets historia att idrott kom att ta över innehållet 

i etableringsfasen men senare också kom att bli en del utav ämnets namn.  

I mina observationer noterade jag även ifall lektionen innehöll någon reflektion. De lektioner 

som hade flest reflektioner som innehåll visade sig vara just de som innehöll lek vilket kan 

bero på, om jag ska spekulera i frågan, att lärarna vill förankra en viss kunskap, att även leken 

är ett redskap för att nå målen. 

Man kan tänka sig att ämnets osäkerhet i att definiera ett innehåll kan ha sitt ursprung i 

osäkerhetsfasen, att det var just där som ämnet expanderade till sitt innehåll, vilket ledde fram 

till en större osäkerhet vad gäller målsättningen och vad ämnet skulle innehålla. Hälsofasen 

gav ämnet en ny tappning vilket resulterade i ett hälsoperspektiv, dock kan jag utifrån mina 

gjorda observationer inte definiera något innehåll som jag kan koppla till just hälsa delen. 

Detta kan bero på att skolan arbetar tematiskt med hälsa och att den delen utav ämnet sker 

utanför ämnets ramar.  

Det som man kan utgå ifrån när man läser den nationella kursplanen är att kärnan i ämnet 

består utav idrott och lek samt allsidiga rörelser, vilket också visade sig vara så tolkat utifrån 

tabell 1. Samtidigt som detta då lämnar tolkningsfrihet åt vad idrott och lek är för något.  

De fyra ämnesmoment som har funnits ha en stark ställning inom ämnet fick jag endast se 

under ett tillfälle under de gjorda observationerna. Det var fridykning, vilket jag kopplar till 

momentet simning. Detta var dessutom en föreningsledd aktivitet, alltså ett innehåll som 

idrottslärarna själva inte direkt hade bestämt. Man kan också titta på själva innehållet, som 

skolan får del utav med tanke på samarbetet med föreningarna. Ett ganska, enligt mig, brett 

innehåll. Vilket jag tror beror på skolans närområde, de har möjligheten till att utöka 

ämnesinnehållet i idrott och hälsa.   
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7.5 Vad styr valet av innehåll? 
Kursplanen kan vara en form utav direkt styrning vilket jag inledde bakgrunds avsnittet med 

att förklara vad styrning är för något. Där också Larsson (2004, s. 205) menar på att 

idrottslärarna inte längre uppfattar sig finna någon vägledning i kursplanen om vad ämnet ska 

innehålla. Den styrning man kan prata om i detta fall skulle jag påstå att det är en 

decentraliserad alltså självövervakande. Då skolan har en lokal kursplan som ska stå för vilket 

innehåll som gäller i ämnet men att den som kontrollerar styrningen är den lokala aktören 

vilken är i detta fall idrottslärarna själva. Jag hade från början en tanke i inledningen att om 

man frågar en verksam lärare av idag så skulle denne svara att det är styrdokumenten som styr 

innehållet, men så har utfallet av mitt resultat visats sig att så är inte fallet.   

 

Flera faktorer har visats sig vara av betydelse när det gäller olika val av 

undervisningsinnehåll. Faktorerna har varit dels gruppens sammansättning, läraren som 

individ vad gäller formella kompetens krav och lärarens handlingsutrymme, yttre 

begränsningar, tillgång på material, olika miljöer och måluppfyllelsekrav. När det har handlat 

om gruppens sammansättning har jag pratat om åldern på eleverna och antalet elever i 

klasserna. Denna faktor kan också härledas till de yttre begränsningarna eller som man också 

kan tala om en begränsad yta. Har man många elever i en klass kan det vara svårt att utföra ett 

visst innehåll om salen man befinner sig i är begränsad till utrymmet. Det har visats sig att 

lärarens kompetens är en påverkande faktor på vad som styr innehållet i idrott och hälsa. Som 

jag talat om i bakgrunden är det på den andra kompetensnivån som valet av innehåll sker. När 

läraren ska konstruera undervisningsprogram och planeringar. På denna nivå väljs sedan det 

innehåll ut som ska realiseras till det faktiska undervisningsinnehållet. Även den första 

kompetensnivån är av vikt då det är där lärarens egen tolkning av läroplanen sker.   

Kanske är det de diffusa gränserna som gör att det finns flera faktorer som påverkar valet av 

innehåll i ämnet och att man som idrottslärare inte riktigt vet vad det definierade innehållet är 

och bör vara. Det kan också vara så att ämnet följer en tradition av ett visst innehåll som lever 

kvar och är svårt att förändra. Även måluppfyllelsen har en inverkan på hur läraren tolkar 

kursplanen och ämnets innehåll. Det faktum att ämnet undervisas i olika miljöer är också en 

påverkande faktor på val av innehåll, då man i ett flertal aktiviteter bör ha en viss 

framförhållning vad gäller planeringen ett visst moment, som ibland kräver att eleverna har en 

speciell utrustning.  

Det är också så att hur innehållet visar sig i undervisningen beror på vilken synvinkel man 

intar när man studerar undervisningsinnehållet. Att utgå ifrån styrdokumenten å ena sidan 
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som utgångspunkt och sedan leta efter avvikande innehåll. Man kan säga att det är den som 

styr innehållet. Å andra sidan kan man välja att studera undervisningen och upptäcka det 

faktiska innehållet och se styrdokumenten som en faktor som påverkar valet av innehåll. 

 
7.6 Slutsatser  
De slutsatser jag kan dra utifrån min gjorda undersökning är att man kan se på kursplanen 

som ett styrande dokument men att detta bara är en av de inspelande faktorerna i vad som 

egentligen påverkar och styr valet av innehåll i idrott och hälsa. Det kan ses som en ram som 

skolverket beskriver kursplanen att vara och att det ligger i lärarens egen tolkning att planera 

för det innehåll som denne anser vara av vikt för ämnet. Därmed kan man också säga att 

lärarens kompetens spelar en viktig roll för valet av innehåll, hur denne går tillväga när 

planeringar av undervisningsinnehåll sker. Vad man kan definiera vara ämnets innehåll vill 

jag däremot inte dra någon slutsats av då innehållet i ämnet varierar beroende på årstider och 

olika perioder men det resultat jag fick fram i denna studie visar att lek och idrott/sport är 

aktiviteter som är genomslående innehåll.  

 

7.7 Fortsatt forskning 
I den här studien har jag ställt mig frågan vad innehållet är och vad styr det. I en fortsatt 

forskning skulle jag vilja expandera undersökningen och ställa frågan hur utformas innehållet. 

Då skulle jag ställa frågan hur utförs innehållet och vad är syftet med just det innehållet, går 

det att välja ett annat? Jag tror man skulle finna intressanta resultat med att ta denna studie till 

en annan omfattande nivå och observera flera tillfällen men under flera perioder och årstider. 

Man skulle också kunna jämföra en skola som har en speciell profil med en som inte har det 

och se hur innehållet skiljer/liknar varandra.  
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Bilaga 1 Utdrag ur skolans lokala kursplan 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2 Intervjufrågor 
– Hur använder du kursplanen? 

– Hur tillämpar du kursplanen 

– Hur ser du på kursplanen som användningsområde? 

– Hur väljer du ut innehåll? 

– Tanken bakom undervisningsinnehåll? 

– Vilka faktorer anser du påverkar valet av innehåll? 

– Hur går transformeringen till från kursplanen som skolverket skrivit till er lokala kursplan? 

– Samarbetar du som idrottslärare med andra lärare när innehåll väljs ut? 

   På vilket sätt? 

– Skolan är hälso – och idrottsprofilerad, berätta vad det innebär? 

– Hur ser innehållet ut med tanke på samverkan med föreningarna? 

– Ger detta eleverna möjlighet till annat innehåll än det som räknas som ”traditionellt” i     

kursplanen? 

– Vad är syftet med samverkan med föreningar? 

– Vilket innehålls erbjuds av föreningarna? 

- Kan man koppla innehållet på en föreningsledd aktivitet till kursplanen? 

Hur? 



 

 

Bilaga 3 Utdrag ur observationsschemat 
 

 


