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Abstract 

2008 lade regeringen fram sin proposition om en ny läroplan för gymnasieskolan, Gy11. 

Målet med den nya läroplanen, var att den skulle bli tydligare och konkretare än tidigare 

läroplaner. Vi vill med studien undersöka hur de utbildande lärarna, i Idrott och hälsa, som 

var med och utformande ämnesplanen i Idrott och hälsa, tolkar ämnesplanen samt hur de 

realiserar den i praktiken. I studien använder vi oss av en kvalitativ metod, för att verkligen 

kunna analysera vad dessa personer menar. Den tidigare forskningen klarlägger vad som 

tidigare har upplevts som ämnets syfte och olika påverkansfaktorer av innehållet i ämnet. Ett 

exempel på vad många lärare har ansett att syftet med idrott och hälsa var att det skulle vara 

roligt och en avkoppling till den övriga undervisningen. Vi kommer även lyfta vad som 

tidigare har upplevts som brister i ämnet Idrott och hälsa. 

I studien framkom det att ämnets huvudsakliga syfte skulle utgöras utav fysiskt görande med 

utgångspunkt från de fyra F:n, fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Detta fysiska 

görande ska avspeglas i hur andra perspektiv som till exempel hälsa, där det då är främst den 

fysiska hälsa som ska belysas i ämnet. Studien fick även fram en del begreppstolkningar som 

tydliggör hur det är tänkt att lärare ska förstå dessa, använda de i undervisningen och vid 

bedömning. Kroppslig förmåga var ett begrepp som har upplevts krångligt, men i studien fick 

vi fram en tydlig definition på begreppet.   

 

Nyckelord: Ämnesexperter, Gy11, Fysiskt görandet, Ämnesplanen, Idrott och hälsa.  
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Inledning 

 

När regeringen 2008 lade fram sin proposition om en ny läroplan för gymnasieskolan, Gy11, 

förmedlades bilden av att den skulle bli tydligare och konkretare (Utbildningsdepartementet, 

2008). Läro- och ämnesplanen ska även ligga till grund för att skapa förutsättningar till en 

likvärdig skola för alla Sveriges elever. Likvärdighet betyder i detta fall att läroplanen ska 

tolkas på ett likvärdigt vis, men behöver dock inte innebära att undervisningens innehåll ska 

vara identiskt över landet (Skolverket, 2011). Frågan är om läroplanen nu verkligen har blivit 

mer tydlig och konkret? Det vi har upplevt från vår utbildning och VFU (verksamhetsförlagd 

utbildning) är att många lärare, inom både grundskola, gymnasiet och universitet, vittnar om 

att de upplever en stor förändring av läroplanen. De tycker dock fortfarande att ämnesplanen 

är komplex, vilket skulle kunna betyda att tolkningen skiljer stort mellan olika lärare.  

 

Vi vill med denna studie undersöka hur utbildade idrottslärare som var med i utformandet av 

ämnesplanen i Idrott och hälsa tolkar ämnesplanen samt hur de anser att den ska realiserar i 

praktiken. Norén Bretzer (2011) har skrivit en utvärdering av arbetet med Gy11, där hon 

förklarar hur två lärare, i arbetet med ämnesplanen, blev utvalda till ämnesexperter, vilka satt i 

en projektgrupp. De blev utvalda av projektledaren, som arbetar för skolverket, och har under 

sig olika referensgrupper att förhålla sig till. En av referensgrupperna består av enbart 

verksamma lärare i ämnet Idrott och hälsa, en annan med lärarutbildare inom ämnet och det är 

dessa referensgrupper samt ämnesexperterna vi lägger fokus på i vår studie (Norén Bretzer, 

2011). Vi vill undersöka hur de tolkar ämnesplanen samt hur de realiserar den i praktiken. 

Genom att skapa oss en mer övergripande bild av lärarnas lektionsinnehåll vill vi komma 

fram till i vilken utsträckning de använder sig av ämnets sju förmågor, som är angivna i 

ämnets syfte (Skolverket, 2011). Personerna som deltog i projektgruppen och 

referensgrupperna anser vi är särkskilt intressanta, eftersom de torde ha en unik möjlighet och 

förståelse för hur ämnesplanen ska tolkas och genomföras i praktiken. De förutsätts ha 

särskild kunskap gällande ämnesplanen och är de mest insatta i hur ämnesplanen är tänkt att 

tolkas. Projektgruppen och referensgrupperna har haft större möjlighet att fördjupa sig i 

ämnesplanen och därmed anskaffat sig en högre kunskapsnivå inom området än vad övriga 

lärare i Idrott och hälsa har haft möjlighet till. Vi vill därför studera hur de tolkar och 

realiserar innehållet i ämnesplanen.  
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I studien tar vi utgångspunkt ur Bernsteins läroplansteori (1983), genom att använda oss av 

teorin kan vi behandla ämnesplanen utifrån olika perspektiv. Bernsteins teori utgår ifrån två 

huvudbegrepp, vilka är klassifikation och inramning. Arbetsgruppen har skapat en särgrupp 

bland yrkesutövarna vilket gör att de har fått en större möjlighet till fördjupad kunskap om 

ämnesplanen jämfört med övriga verksamma lärare i ämnet Idrott och hälsa. Genom 

intervjuerna av arbetsgruppen vill vi få fram hur dem använder sig av ämnesplanen i 

praktiken och vad som enligt dem bör vara innehållet i ämnet Idrott och hälsa. Detta för att 

skapa en empirisk syn på hur man förhåller sig till ämnesplanen i praktiken. 
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Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med vår studie är att belysa hur utbildade lärare i Idrott och hälsa med särskild 

förkunskap tolkar ämnesplanens innehåll. Genom att intervjua lärare i skolverkets 

projektgrupp och referensgrupp om vad de anser bör ingå i ämnet Idrott och hälsa utifrån 

tolkningar av ämnesplanen (Skolverket, 2011), ville vi också få fram hur de menar att de 

realiserar den i praktiken. Nedan står våra frågeställningar vilka studien kommer att utgå 

ifrån. 

 

För att förstå vilka faktorer som har spelat roll i ämnesplanens innehåll, är det viktigt att 

undersöka hur och vilka det är som har varit med i utformandet. Det kommer därför vara ett 

delsyfte i studien för att lättare se syftet i ett bredare sammanhang.  

 

 Hur tolkar intervjupersonerna, som alla har varit med i utformandet av ämnesplanen, 

den? 

 Hur menar de intervjuade yrkesverksamma lärarna att ämnesplanen ska användas i 

praktiken? 

 På vilket sätt har arbetsprocessen för utvecklandet av ämnesplanen påverkat 

slutresultatet av den? 
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Tidigare forskning 

Inledning  

Det finns en del tidigare forskning som handlar om det vi vill belysa, hur ämnesplanen ska 

tolkas i ämnet Idrott och hälsa. En stor del av den tidigare forskningen som vi använder är 

hämtad från grundskolan vilket är relevant för oss, då undervisningen går som en röd tråd 

genom utbildningsväsendet. Den tidigare forskningen klarlägger vad som har upplevts som 

ämnets syfte och olika påverkansfaktorer av innehållet i ämnet. Vi kommer även lyfta fram 

vad som tidigare har upplevts som brister i ämnet Idrott och hälsa. 

 

Lärares föreställningar om Idrott och hälsas innehåll 

Ett ständigt problem för ämnet Idrott och hälsa är de olika förväntningarna på vad innehållet i 

Idrott och hälsa är, men även hur viktigt ämnet är utifrån ett kunskapsbildande perspektiv. 

Idrott och hälsa är ett ämne som får hävda sin existensrätt gentemot övriga ämnen, vilket har 

gjort att fokus landat på att göra ämnet attraktivt för eleverna (Larsson, 2004). Det som 

ständigt återkommer i flertalet avhandlingar och artiklar som belyser begreppet om att ämnets 

syfte, är att eleverna ska ha roligt och att lektionerna ska vara ett avslappnade avbrott till den 

övriga undervisningen (Larsson, 2004; Thedin Jakobsson, 2005; Cothran & Ennis, 2001). I 

Thedin Jakobssons (2005) avhandling beskriver några lärare i Idrott och hälsas sin bild av 

ämnet. De intervjuade lärarna ansåg att deras uppdrag var att eleverna skulle ha roligt, vara 

lekfulla, anstränga sig, fungera i grupp och kunna behärska sina handlingar. Vid sidan av att 

ämnet ska leda till glädje och aktivitet lyfter lärarna fram viljan till att skapa ett livslångt 

intresse för idrott och rörelseglädje genom hela livet. På frågan vad lärarna tyckte om det som 

stod i styrdokumenten (Skolverket, 1994) ansågs att fokus inte skulle läggas på dess innehåll 

eftersom elevernas behov, enligt dem, var att ha roligt en stund, att få röra på sig skulle var 

det centrala i praktiken (2005). I viljan att göra ämnet attraktivt hos eleverna så vittnar både 

lärare och elever om att undervisningens innehåll förändrats för att eleverna ska tycka att det 

är kul. Det kan medföra att man faller ifrån sin ursprungliga planering och styrdokumentens 

egentliga syfte (Larsson, 2004; Thedin Jakobsson, 2005; Cothran & Ennis, 2001). Med åtanke 

på att fokus ligger på glädjen och den fysiska ansträngningen kan det få konsekvenser som att 

till exempel bollspel blivit ett vanligt lektionsinnehåll för ämnet, där killar har högst 
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genomsnittligt betyg, och hälsa, dans samt friluftsliv som är tydligt utskrivna i ämnesplanen 

hamnar i skymundan (Skolinspektionen, 2010).     

 

Elevernas föreställningar om ämnet 

Undervisningen i Idrott och hälsa präglas ofta av att eleverna själva får bestämma aktiviteter, 

utan att bli styrda att utöva en aktivitet som behandlar det som efterfrågas från ämnesplanen. 

Det gör att eleverna väljer aktiviteter som efterliknar föreningsidrotten i stor utsträckning. 

Enligt Larsson (2004) kan elever i väldigt liten omfattning redogöra för vad de ska lära sig i 

relation till ämnesplanen. Larsson intervjuade elever i årskurs fem där deras utsagor om vad 

de anser är syftet och vilken kunskap man ska lära sig i ämnet idrott och hälsa. De ansåg att 

ämnet fanns till för att skapa rörelseglädje och främja god hälsa för att undvika att bli tjock, 

som en av eleverna uttryckte sig.  

 

Glädjen för idrotten är något som både eleverna och lärarna uttrycker som en av de viktigaste 

delarna i ämnets syfte, detta till trots att det i ämnes och kursplanerna inte uttryckligen står att 

det alltid ska vara kul på Idrott och hälsa lektionerna. Detta kan vara en följd av en krock som 

uppstått mellan skolidrotten och föreningsidrott där lärare och övriga samhället har blandat 

ihop de två olika idrottsformernas syfte (Larsson, 2004; Thedin Jakobsson, 2005; Cothran & 

Ennis, 2001; Larsson & Linnér, 2011; Skolverket, 2011).  

 

Hälsoundervisningen i ämnet  

Quennerstedt (2006) skriver att ämnet Idrott och hälsa präglas av en fysiologidiskurs men 

också utav en idrottsdiskurs. Med det menas, som vi skrivit tidigare, att det finns 

förväntningar på vad ämnet ska innehålla. Dessa förväntningar är till exempel att man ska få 

röra på sig eller att man ska ha roligt med mera. Förväntningarna gör att undervisningens 

innehåll till större delen består av idrottsaktiviteter så som bollsporter. Bristen av 

hälsoundervisning är där med ett faktum, vilket skrivs i en rad olika artiklar 

(Skolinspektionen, 2010; Thedin Jakobsson, 2005; Quennerstedt, 2006).  

Hälsa i ämnesplanen 

Ämnesplanen beskriver ett antal punkter inom de olika delarna som kan kopplas till begreppet 

hälsa. Nedan skrivs dess punkter: 
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Ämnets förmågor 

1. Förmåga att planera och genomföra fysiska aktiviteter som befäster och 

vidareutvecklar kroppslig förmåga och hälsa. 

2. Kunskaper om betydelsen av fysiska aktiviteter och naturupplevelser för kroppslig 

förmåga och hälsa. 

Centralt innehåll 

 Den fysiska aktivitetens och livsstilens betydelse för kroppslig förmåga och hälsa. 

 Motions-, idrotts- och friluftsaktiviteter som utvecklar en allsidig kroppslig förmåga. 

 Träningsmetoder och deras effekter, till exempel konditions- och 

koordinationsträning. 

 Kosthållning, droger och dopningspreparats betydelse för hälsa och prestation. 

 Spänningsreglering och mental träning. 

 Arbets- och studiemiljöer: samspel mellan situationens krav och människan utifrån 

ergonomiska aspekter, till exempel kroppslig balans och lyftteknik. 

(Skolverket, 2011). 

 

Även om det inte undervisas om hälsa i så stor utsträckning kan man ställa frågan om lärarna 

belyser alla de delarna som ämnesplanen tar upp. För att besvara de frågorna ska vi nu ta upp 

några olika tolkningarna som finns på vad hälsa är och hur det belyses i ämnets innehåll. I en 

studie av Quennerstedt (2006) framkommer det att undervisningen i hälsa ofta har bedrivits 

utifrån ett patogent perspektiv, vilket betyder att man har lagt fokus på det som anses vara 

ohälsosamt. Quennerstedt menar på att det salutogena perspektivet där man främjar det som är 

hälsosamt istället förekommer sällan. En annan vinkling på hur det bedrivs i undervisningen 

är att hälsa ses som teoretisk kunskap och att det sker genom traditionell katederundervisning. 

Lärarna tolkar dessutom hälsa ofta utifrån ett fysiologiskt perspektiv, vilket leder till att 

undervisningen utformas för att eleverna ska var aktiva och röra på sig. Det breda perspektivet 

som ämnesplanen tar upp syns väldigt sällan (Skolinspektionen, 2010; Thedin Jakobsson, 

2005; Quennerstedt, 2006). 

 

Lärarens bakgrund påverkar innehållet 

Ett faktum inom undervisningen för ämnet Idrott och hälsa är att aktiviteterna är inspirerade 

av föreningsidrotten. Vikten läggs alltså på idrotten i Idrott och hälsa med tanke på att man 

inom föreningsidrotten inte bedriver hälsa, i det breda perspektiv som ämnesplanen tar upp. 
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Enligt Larsson, H (2004) har lärarens idrottsliga bakgrund stor betydelse för vad som tränas 

på lektionerna i Idrott och hälsa. Många lärare inom Idrott och hälsa har en bakgrund inom 

föreningsidrotten (Larsson, L, 2009). Det finns ett antal artiklar på detta fenomen som 

beskriver hur lärarens eget föreningsidrottande påverkar undervisningen. Bourdieus begrepp 

om habitus är starkt förknippad som en påverkansfaktor till varför en lärares idrottsliga 

bakgrund kan styra vissa delar av det valda lektionsinnehållet. Redan under sin utbildning går 

lärarstudenter i ämnet Idrott och hälsa oftast in med ett starkt föreningsidrottshabitus, vilket 

påverkar studentens syn på vad ämnet Idrott och hälsa är och ska innehålla. Habitusen kan 

skapa en trångsynthet som försvårar för studenten att uppfatta bredden av ämnet. Studenten 

för med sig sitt habitus vidare ut i skolverksamhet när de är färdigutbildade och bedriver 

lektionerna med ett innehåll som speglas av deras personliga bakgrund inom föreningsidrotten 

samt deras syn på ämnet (Larsson, 2009). De skriver också om normerna och värderingarna 

som finns inom föreningsidrotten även syns tydligt inom ämnet Idrott och hälsa. Exempel på 

dessa normer och värderingar kan vara ”toppning” eller ”utslagning”, vilket gör att det sker en 

exkludering av de elever som inte utövar någon föreningsidrott. De elever som inte utövar den 

föreningsidrotten som läraren premierar har alltså inte samma möjlighet till att få ett bra betyg 

(Larsson & Linner, 2011).  

 

När vi skriver om föreningsidrott så menar vi alla idrotter, alltså att undervisningen hade 

präglats av friidrott om läraren hade hållit på med det och så vidare. Det som dock är mest 

förekommande är bollspel med tanke på att det är vanligast att lärarna har utövat. Ett exempel 

är fotboll, vilket är den största sporten i Sverige (Riksidrottsförbundet, 2011). Nedan skrivs 

fyra konsekvenser av att bedriva till större delen bollsporter och bollspel i undervisningen, det 

är taget ur ”Mycket idrott och lite hälsa” (Skolinspektionen, 2010). 

1. Bollspel gynnar de elever som på fritiden utövar detta och missgynnar de som 

ägnar sig åt andra idrotter eller som inte alls är idrottsaktiva. 

2. Ett begränsat utbud av aktiviteter kan medföra att elever väljer att inte delta i 

undervisningen och därmed går miste om kunskaper som kan vara av stort värde 

för framtiden. 

3. Undervisningen blir fokuserad på prestation och tävling, tvärtemot syftet med 

idrottsämnet. 

4. Betygsättningen riskerar att inte utgå från kursplanens betygskriterier. 
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Den dolda läroplanens påverkan av skolans undervisning 

Thedin Jakobsson (2005) skriver om lärarnas ovilja att ta utgångspunkt ifrån Skolverkets 

kursplan i ämnet Idrott och hälsa. Lärarna uttryckte att kursplanen inte skulle ligga till grund 

för lektionens syfte, de ansåg snarare att lektionernas syfte skulle vara att skapa ett avbrott 

från de andra ämnena. På liknade vis uttrycker Skolinspektionen (2010) att ett problem inom 

ämnet är att lärarna inte har ett tydligt syfte med innehållet de väljer i sin undervisning i 

relation till kursplanen. Ämnet Idrott och hälsa har historiskt varit ett ämne som inte har haft 

någon hög status när det handlar om att förmedla kunskaper till eleverna. Detta har lett till att 

ämnet setts som en paus från den övriga teoretiska undervisningen och eleverna får 

möjligheter att röra på sig. Trots att det hela tiden funnits styrdokument på hur undervisningen 

skall bedrivas har lärarna ofta tolkat dem väldigt fritt, vilket gjort att innehållet ofta har saknat 

ett tydligt syfte (Skolinspektionen, 2010). I ämnets historik kan man säga att det funnits en 

informell ämnesplan som man kan jämföra med Broadys dolda läroplan (2007). I den dolda 

läroplanen lyftes det fram olika faktorer som är med och styr skolverksamheten utan att dessa 

riktlinjer finns med i den formella läroplanen. Några av dessa punkter är både elevernas och 

lärarnas uppförande som inte är reglerat utan upp till verksamheten själv att ta fram regler för. 

Även elevers studieinställning är en faktor som påverkar resultatet för verksamhet, vilket inte 

kan regleras i läroplanen, och andra liknade faktorer som påverkar den dolda läroplanen. Det 

som kan sägas är att alla pedagogiska och didaktiska verktyg som läraren väljer att använda är 

saker som kopplas till den dolda läroplanen.  

 

 

 

Arbetsprocess för revideringen av gymnasieskolan 

Gymnasieskola i revidering (GIR), alltså det projektet som ligger bakom ämnesplanens 

förändring år 2011. Varför vi väljer att skriva ett stycke om projektets arbetsprocess är med 

tanke på att den har stor relevans vad det gäller hur ämnesplanen är utformad. Arbetet började 

med att Skolverket fick ett uppdrag från regeringen som de sedan tolkade och arbetade 

utifrån. De började med att tillfråga Håkan Larsson om att skriva ihop en promemoria om all 

forskning inom området Idrott och hälsa. Denna promemoria kom att ligga till grund för 

utformningen av ämnesplanen i Idrott och hälsa (Larsson, 2008). Skolverket har i sin tur 

anställt en programledningsgrupp och en kvalitetssäkringsgrupp, vilka ansvarar för direktiven 

till hur läroplanen ska utformas samt kvalitetssäkrar det som skrivs fram av programgruppen. 
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Programgruppen består av en programsamordnare, ett antal ämnesexperter samt en skrivare. 

Det är denna grupp som har grovarbetet i själva utformandet av ämnesplanen. 

Ämnesexperterna är verksamma lärare inom aktuellt ämne och de har haft stor kontroll över 

vad som står skrivet i ämnesplanen. De har i sin tur under sig ytterligare personer i olika 

referensgrupper. Det finns tre olika referensgrupper som har hjälpt experterna med tankar och 

idéer kring ämnet för att få fler perspektiv. Dessa referensgrupper består av olika typer av 

befattningar, en grupp bestod av lärarutbildare, en av verksamma lärare och en med forskare 

som har sammanställt tidigare forskning kring området. Direktiven som programgruppen hade 

att utgå ifrån ändrades vid olika tillfällen under processens gång, vilket gjorde arbetet svårare. 

Det var även vissa som tyckte att det var för stor tidspress under arbetets gång (Norén Bretzer, 

2011). Nedan beskriver vi hur vi har tolkat arbetsprocessen med en schematisk bild. 

   

 

Figur 1 Schematisk bild över arbetsprocessen för utformandet av ämnesplanen för ämnet 

Idrott och hälsa.  
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Teoretiskt perspektiv 

Inledning  

I studien utgår vi från två olika teorier, dels kommer vi att utgå ifrån Basil Bernsteins (1971; 

1983) läroplansteori, dels Cothran & Ennis (2001) nyckelfaktorer som teoretiskt perspektiv. 

Detta kapitlets huvudsakliga syfte är att beskriva teorierna samt hur de används i studien. 

Första teorin som vi tar utgångspunkt ifrån är Bernsteins läroplansteori som handlar om hur 

arbetet i skolor och deras styrdokument ser ut på i relationen mellan olika maktnivåer, 

klassifikationer, samt hur de förhåller sig till olika inramningsstyrande faktorer (Bernstein, 

1971; 1983). Vår andra teori är hämtad ifrån Cothran & Ennis (2001) artikel där de utgår ifrån 

en ämnesplans förändring på Marshall High. Författarna lyfter fram fyra nyckelfaktorer som 

de utgår ifrån som kommer ifrån deras tidigare forskning. Deras resultat är att de anser att det 

finns en femte nyckel också som har med elevernas förståelse för förändring. I vår studie vill 

vi undersöka hur ämnesplanen tolkas och används utav verksamma lärare i ämnet Idrott och 

hälsa, som var med och utformade den nya ämnesplanen från 2011. 

 

Bernsteins läroplansteori 

Bernsteins teori utgår ifrån två huvudbegrepp, vilka är klassifikation och inramning. Han 

använder sig av dessa begrepp för att komma fram till hur undervisningen bedrivs i praktiken. 

Bernstein analyserar begreppen på olika samhällsnivåer eller olika nivåer inom skolan för att 

beskriva maktkoncentrationen i utbildningsväsendet samt samhällets kontroll av den 

medborgerliga fostran och kunskapsinhämtningen som eleverna erbjuds från 

utbildningsväsendet. Beroende på hur starka eller svaga klassifikationen och inramningen är 

kan det bildas olika typer av koder. Två huvudkoder är sammansatt och integrerad kod, där 

det sedan finns olika underkoder (Bernstein, 1971; 1983). 

Klassifikation 

Begreppet klassifikation handlar om förhållanden mellan olika kategorier, så som skolor på 

olika nivåer, lärare och elever. Mellan dessa olika kategorier finns det vissa bakomliggande 

principer som bestämmer hur maktfördelningen ser ut. Det är dessa principer som 

klassifikationen syftar till att maktfördelning upprätthålls i olika grupperingarna samt hur 

grupperingarn väljs ut. Dessa maktförhållanden behövs för att lärarna ska kunna utveckla 
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eleverna så bra som möjligt. För att beskriva begreppet klassifikation lite tydligare ska nu ges 

några exempel på maktpositionens påverkandemöjligheter. Om man beskådar det utifrån ett 

statsperspektiv så skulle en sak kunna vara att staten har bestämt hur skolorna ska organiseras. 

Med det menas vilka åldrar eleverna ska eller kan byta mellan grundskola, gymnasium och 

högre utbildning eller om det ska få finnas privata skolor. På skolnivå så får varje rektor 

makten att bestämma över hur arbetslag/ ämneslag ska organiseras. Är skolan uppdelad i 

ämneslag innebär det att ämneskunskapen är hög inom detta lag och det medför att 

klassifikationen också är hög. Är istället skolan organiserad utifrån arbetslag med andra slag 

av ämneslärare, så kan man få en bredare syn men dock inte ett lika stort djup inom sitt ämne, 

vilket gör klassifikationen svag. Lärarna har en typ av makt över eleverna som de kan utöva i 

olika utsträckning och på olika sätt. Med andra ord bildas en typ av hierarki genom hela 

utbilningsväsendet, vilket kan vara både till fördel och nackdel för undervisningen. Lärare 

behöver en viss makt över eleven, vilket behövs för att elever ska bete sig som elever och 

följa lärarens instruktioner, men blir den makten för hög kan det ha motsatt effekt av 

utvecklingen för eleverna (Bernstein, 1971; 1983). 

Inramningen 

Begreppet inramning utgår från perspektivet om kontroll och ska ange de förutsättningarna 

för undervisningen som skolan och lärarna har att förhålla sig till för att uppnå önskvärda 

resultat. Det handlar om att uppnå en förmedling av kunskaper till eleverna genom olika 

styrfunktioner och miljöer. Möjligheten för staten att kontrollera skolväsendet är att skapa 

skollagar och läroplaner som blir riktlinjer för skolverksamheten runtom i landet. För varje 

skola finns det sedan olika förutsättningar att bedriva den önskvärda verksamhet, det kan 

handla om allt ifrån skollokaler, gruppstorlekar och yttermiljöer. Relationen mellan läraren 

och eleven skapar olika premisser för hur läraren kontrollerar vad och i vilken hastighet 

eleven tar till sig av den förmedlade kunskapen. Denna typ av kontroll förändras beroende på 

hur varje enskild lärare väljer att bemöta och förhålla sig till sina elever samt ger olika 

möjligheter för läraren att kunna bedöma elevernas inlärningstakt och kunskaps nivåer. De 

påverkansfaktorer som angivits ovan kan variera beroende på vilket synsätt staten väljer att 

använda för sätt upp rammar för skolverksamheten. Bernstein (1971) menar att om staten 

väljer att ha tydliga gränser och där med har en stark kontroll över vad som förmedlas är 

inramningen stark, detta begränsar lärarens möjlighet till att påverka innehållet av sin 

undervisning. Är gränsdragningen istället luddig och svårtolkad skapar det stor förutsättning 
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för läraren att själv styra i större utsträckning vad dem väljer att förmedla (Bernstein, 1971; 

1983).     

Nyckelfaktorer  

Med en ny läroplan och nya ämnesriktlinjer som Sveriges gymnasieskola fick år 2011, var 

tanken att skolan skulle få mer tydliga mål och ett tydligare fokus på kunskaper. Denna 

förändring av läroplanen var väldigt omfattade och skulle höja kvalitén på utbildningen 

(Utbildningsdepartementet, 2008). Cothran & Ennis (2001) skriver om nyckelfaktorer som 

bör finnas för att nå en lyckad förändring av ämnesplanen och ger exempel ifrån Marshall 

High, en high school i utkanten av Washington, som förändrar innehållet i ämnet idrott och 

hälsa. Den förändring som genomfördes på Marshall High kan till viss del jämföras med den 

förändring som görs i Sverige på ämnet Idrott och hälsa, där fokus i större omfattning läggs på 

kunskaper. De fyra nyckelfaktorerna som Cothran & Ennis (2001) anser är viktiga för en 

lyckad förändring, är för det första att det måste finnas ett 1) upplevt behov av förändring hos 

lärarna, som ska tycka det är relevant att göra om ämnesplanen. Den andra faktorn är att 2) 

förändringens mål och syfte måste var tydligt för att skapa en känsla av relevans hos lärarna 

som ska implementera den nya ämnesplanen. För det tredje 3) komplexitet, där handlar det 

om att det sker en fördjupning av ämneskunskap som ska förmedlas, är en aspekt för att 

lärarna ska ta till sig av förändringen. Och den fjärde nyckeln för en lyckad förändring är att 

4) ämnesplanen anses vara kvalitativ och har en hög genomförbarhet i praktiken. En 

ytterligare faktor, som senare i studien visade sig vara en betydelsefull del för att nå 

framgång, är att 5) eleverna aktivt påverkar vad de tar till sig för kunskaper, vilket är något 

som måste tas i beaktande för att nå ett lyckat resultat i en ämnesplansförändring. Om lärarna 

vill ha med eleverna på nytt innehåll i kurserna måste man se till att de får en insyn i och 

förståelse för varför förändringarna görs samt vilka ändringar som kommer att ske i 

ämnesplanerna. Denna förståelse för och insyn i ämnesplanen skapas genom att eleverna vet 

vad det är man ska undervisa i. Eleverna accepterar där med i större utsträckning det tilltänkta 

innehållet i kursen utifrån styrdokumenten (Cothran & Ennis, 2001; Svärd, 2012).  

 

Teoriernas användning i studien 

Teorierna kommer att vara användbara på olika sätt i vår studie, då de ger oss möjlighet att 

diskutera vår insamlade empiri utifrån olika perspektiv. Nedan kommer vi att belysa hur 

teorierna används i vår analys.  
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Bernsteins (1971; 1983) begrepp om klassifikationen och inramning kommer i studien att 

kunna belysa olika klassifikationer utifrån relationer mellan olika kategorier, t.ex. relationen 

mellan lärare och sina elever. Inramningsgraden av ämnesplanen kommer att analyseras, där 

en jämförelse mellan Lpf94 och Gy11 kommer stå i fokus för att beskriva utvecklingen för 

den nya planen. Men vi kommer även att påvisa olika exempel på ytterligheter för att sätta in i 

det svenska skolsystemet på en sorts skala inramningsgrad. 

 

Cothran & Ennis (2001) teori kommer i studien att jämföras med intervjupersonernas 

upplevelser om hur förändringen av ämnesplanen gått till väga. Vi utgår ifrån de olika 

nyckelfaktorerna för att analysera de utbildade lärarnas tankar kring läroplansförändringarna. 

I intervjuguiden kan frågor ställas för att kunna spegla de fem nyckelfaktorerna för att se hur 

intervjupersonerna har upplevt förändringen av ämnesplanen genom hela processen(Cothran 

& Ennis, 2001). 
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Metod 

Val av metod 

Det stora valet av metod stod mellan att göra en kvalitativ eller en kvantitativ studie. 

Skillnaden mellan dessa begrepp är att en kvantitativ studie visar vad ett större antal personer 

till exempel gör på lektionerna i Idrott och hälsa eller hur många gånger de utövar en viss sak 

(Bryman, 2008). I en kvalitativ studie menar Bryman (2008) att man analyserar istället 

mycket tydligare innebörden i den intervjuades ord och förklaringar. Det går att göra utifrån 

många olika perspektiv, alltså till exempel vad läraren anser, eleven uppfattar eller elevens 

föräldrar tror ämnets innehåll är. Tidigt bestämde vi oss för att använda av en kvalitativ 

metod, med utbildade lärare. Det gjorde vi för att få fram hur just de utvalda personerna anser 

ämnesplanen ska tolkas samt realiseras i praktiken. Vad man missar i vår studie, genom att 

använda ett kvalitativt förhållningssätt, är det att man inte får en generell bild över hur de 

flesta lärare i Idrott och hälsa tänker kring ämnesplanen. Men istället får vi ett unikt värde 

genom att undersöka hur projektgruppen har tänkt att ämnesplanen ska tolkas. I studien 

användes den mest förekommande undersökningsmetoden i kvalitativa studier, vilket är 

intervjuer. När intervjuerna gjordes försökte vi skapa en diskussion med den intervjuade för 

att verkligen sätta sig in i hur personen i fråga menar och tänker. För att få långa utvecklade 

svar på intervjun är det väldigt viktigt hur man lägger upp och ställer intervjufrågorna. Vårt 

tillvägagångssätt under intervjun är att inleda med uppvärmande samt relationsbyggande 

frågor för att den intervjuade ska känna sig så trygg som möjligt med att förmedla sina åsikter. 

Frågorna får heller inte vara ledande, utan ska istället vara väldigt öppna så att 

intervjupersonen svarar precis som den tycker (Bryman, 2008; Kvale, 1997).  

 

Urval 

Tidigt var det tydligt att studien skulle inriktas till dem som på något vis har varit med och 

påverkat vad som står i ämnesplanen. Tidigt begränsade vi oss dessutom till de utbildade 

lärare som har varit med och påverkat ämnesplanen. När vi sedan var i kontakt med en av 

projektledarna för den nya läroplanen, berättade han om arbetsprocessen för utformandet av 

ämnesplanen och det var då vi fick en klarare bild över hur de hade arbetat. Han förklarade 

även hur programgruppen för Idrott och hälsa arbetade med två ämnesexperter, verksamma 
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lärare, som i sin tur hade olika referensgrupper att förhålla sig till. Vi mötte dock ett stort 

problem genom att det var väldigt svårt att få tag på vilka som verkligen satt i de här 

referensgrupperna. Urvalet var tydligt målinriktat på vilka personer som skulle intervjuas 

(Bryman, 2008). Intervjupersonerna i studien hade olika funktioner i arbetet med den nya 

kursplanen, två av personerna var så kallade ämnesexperter som var med i programgruppen 

och som i sin tur var i kontakt olika personer i deras nätverk som bildar en referensgrupp på 

en person. Dessutom valdes två personer ifrån referensgruppen, lärarutbildare, för att de också 

haft möjlighet till att påverka ämnesplanen samt deras roll att förmedla en tolkning av 

ämnesplanen till blivande lärare som gör dessa intressanta för vår studie. De två ifrån 

referensgruppen lärarutbildare valdes ut ur ett bekvämlighetsperspektiv då dessa fanns i vår 

närhet. Vi insåg att enbart intervjua tre personer skulle kunna ge en skev bild i tolkningen av 

ämnesplanen. Dessa personer valdes ut för att de ansågs att i sin roll som framtagare av 

ämnesplanen är intressanta att intervjua för att få deras bild på hur ämnesplanen ska tolkas. 

Eftersom de verksamma lärarna i Idrott och hälsa använder ämnesplanen som grund i det 

vardagliga arbetet och fått arbeta med den på ett mer fördjupat vis än andra lärare i Idrott och 

hälsa så skapar de ett unikt värde. Med det menas att denna projektgrupp har en specifik 

kunskap kring hur det är tänkt att man ska tolka ämnesplanen (Bryman, 2008). 

 

Beskrivning av arbetsprocessen  

Bryman (2008) beskriver hur en kvalitativ undersökning bör gå till steg för steg. Han menar 

på att man ska börja med att komma på en frågeställning och sedan bestämma vilka man ska 

intervjua. När det är gjort fortsätter man med att samla in data som tolkas samt göra 

begreppsligt och teoretiskt arbete, alltså skriva ner det man har tagit fram. För att sedan gå 

vidare i studien kan man göra en specificering av frågeställningarna och samla in ytterligare 

data eller gå direkt på resultat och slutsatser. Vårt tillvägagångssätt under studien har varit 

inspirerat av detta.  Nedan beskrivs hur arbetsprocessen fortlöpte. 

Innan intervjun 

Tankarna kring vad vi skulle ha för ämne att skriva om började redan under hösten 2012. 

Anledningen till att vi var ute i så god tid med det var att en av experterna i programgruppen 

var och föreläste för oss om vad ämnets kärna är för något. Först kom vi fram till frågan ”vad 

ska ingå i ämnet Idrott och hälsa?” vilket lät som ett intressant ämne att arbeta utifrån. Själva 

ämnet har fortfarande inte ändrats särskilt mycket. Det var samma personer som skulle 

intervjuas, vilket hela tiden varit utbildade lärare i programgruppen som skrev ämnesplanen. 
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Arbetet inleds med att skriva fram studiens syfte och frågeställningar. Därefter övergick 

arbetet till att samla in tidigare forskning som kunde kopplas till vårt ämne för att ge oss en 

bild av olika infallsvinklar på ämnet som redan var utforskat. Samt att finna ett lämpligt 

teoretiskt perspektiv som hjälper oss att nå vårt resultat med våra insamlade data. Sedan tog vi 

fram vår metod för hur vi skulle genomföra studien på bästa sätt. 

Intervjun 

Studiens undersökningsverktyg är kvalitativa intervjuer utav de två ämnesexperterna samt 

referenspersoner. Intervjupersonerna fick utifrån intervjuguidens frågor möjlighet till att delge 

sin personliga tolkning av ämnesplanen samt hur dem väljer att applicera den i praktiken. Vi 

valde att använda semistrukturerade intervjuer (Bryman, 2008). Detta för att ge utrymme för 

deltagarna tydligt kan sätta sin prägel på intervjun samtidigt som att det fanns en grundplan 

för vad som ska svaras på (Kvale, 1997). Intervjuerna sker dels genom fysiska möten men 

även via telefon. Under intervjun ville vi uppnå en diskussion med intervjupersonen som 

högst fick pågå i en och en halv timme. Tidslängden på intervjuerna är uppsatt till en nivå 

som gör det insamlade empiri ska vara hanterbart. Dessa intervjuer spelades in för att sedan 

transkribera texten efter de genomförda intervjuerna. Intervjuerna genomfördes via både 

fysiska möten samt telefonintervjuer i en ostörd miljö där vi kunde i lugn och ro gå genom 

våra frågor. Efter varje genomförd intervju valde vi att reflektera över intervjun för att 

utveckla oss samt veta att vi ställer ungefär samma frågor till alla. I bifogad fil 1 finns 

intervjufrågorna.  

Efter intervjun 

När intervjuerna var genomförda så gjorde vi transkriberingsprotokoll där allt som sades 

skrevs ner. Efter att materialet var strukturerat påbörjades arbetet med att klarlägga vårt 

nedskrivna material under olika rubriker och sorterade där med ut vad som var relevant för 

studien. Utifrån den mindre mängden material valdes sedan speciella citat ut som vi skulle ha 

att utgå ifrån när resultatet skrevs (Kvale, 1997). Bryman (2008) skriver om olika typer av 

analysmetoder där vi har valt att ta utgångspunkt ifrån en tematisk analysmetod. I vårt 

analysarbete valde vi att leta upp olika teman, till exempel hur de blev utvalda och ämnets 

syfte med mera, som fick vara utgångspunkt för vårt resultat och analyskapitel. Under de 

olika temana beskrivs intervjupersonernas gemensamma syn på till exempel händelser och 

begrepp (Bryman, 2008). 
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Bortfall 

I studien var vår urvalsgrupp redan från början en liten mängd personer, vilket ledde till att vi 

helt fick anpassa oss efter när våra intervjupersoner hade tid att bli intervjuade. Det enda 

bortfallet var att vi inte kunde intervjua den ena lärarutbildaren som inte hade möjlighet när vi 

behövde göra vår intervju för att få klart uppsatsen i tid. Eftersom det var så få verksamma 

lärare som hade varit med och påverkat ämnesplanen valde vi i ett sent skede att också 

intervjua lärarutbildare, detta medförde att vår framförhållning till de personerna var 

begränsad och fick inte till en intervju (Kvale, 1997). 

 

Överförbarhet och trovärdighet  

I vår kvalitativa studie måste vi fastställa att vår intervjuguide efterfrågar det som vi vill 

undersöka. För att uppnå detta mål med vår metod i studien utgår vi från begreppen, validitet 

och reliabilitet. Bryman (2008) menar att de två begreppen reliabilitet och validitet bör 

modifieras för att fungera i en kvalitativ undersökning som exempelvis vår studie. Reliabilitet 

innefattar tanken om att undersökningen ska vara möjlig att upprepa. Det innebär om 

beskrivningen av genomförde undersökningen är tydlig och detaljerade, ökar chansen för att 

andra studenter/forskare kan undersöka samma moment eller enkät. Det görs för att på ett 

trovärdigt sätt kunna jämföra de olika studiernas resultat. Validitet rör sig om 

undersökningens grad att ställa de frågor som besvarar studiens frågeställningar och syfte. Om 

man tar utgångspunkt i denna studie med en kvalitativ syn på begreppen menar Bryman 

(2008) att det istället bör vara ordet tillförlitlighet som är det centrala för denna typ av studie. 

Tillförlitligheten för en studie kretsar i sin tur på några underrubriker, trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera, som gemensamt skapar 

andelen för hur stor tillförlitligheten är för studien. För denna studie som innefattar en 

kvalitativ undersökning med semistrukturerade intervjuer som undersökningsverktyg, har det 

under arbetets gång varit oerhört viktigt att ställa rätt frågeställningar som matchar studiens 

syfte. Våra intervjuer transkriberas och redovisas i sin helhet för att det ska gå att kontrollera 

så vi inte vinklar eller förvanskar det insamlade empiri. Kritik som framförts mot kvalitativa 

studier i det här slaget gällande reliabiliteten, samt pålitligheten som kan jämställas med 

reliabiliteten, är att det är svårt att reproducera studierna på likvärdigt vis och jämföra 

resultaten. Studien måste återberätta vårt tillvägagångssätt genom hela arbetsprocessens olika 

delar fram till slutprodukten på ett tydligt och detaljerat vis. Detta för att möjliggöra 

upprepningsbarheten eller åtminstone skapar en sådan fördjupad förståelse för vårt arbete som 
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gör det möjligt för andra att ta utgångspunkt till liknade studier. Under rubriken beskrivning 

av arbetsprocessen redogörs det för vårt tillväga gångsätt som ska möjlig göra för upprepning 

för framtida studier. Validitet eller trovärdighet och överförbarhet som det också kan kallas i 

kvalitativa termer uppnår vi genom att följa riktlinjer för denna slags undersökande studie. 

Vidare är urvalsgrupp i studien utplockade för att skapa den unika egenskap, som Bryman 

(2008) beskriver som en viktig tungpunkt för överförbarheten, och kunskap kring ämnesplane 

som de två ämnesexperterna och deras referensgrupp.  

 

Etiska aspekter 

I Vetenskapsrådet (2002) och Bryman (2008) beskrivs fyra etiska principer som man ska 

förhålla sig till när man gör en studie. Det första kravet är att vi är skyldiga till att informera 

intervjudeltagarna i vår undersökning om vad studien har för syfte samt att de ska bli 

informerade om att det är frivilligt att delta. Det andra är att de själva ska få bestämma över 

sin medverkan. Det tredje handlar om att personuppgifter om intervjudelagarna måste bevaras 

säkert och oåtkomligt för obehöriga. Till sist så får materialet endast användas i 

forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002). Vi upplyste intervjudeltagarna om att det är 

frivilligt att delta i intervjun och att de har rätt att avbryta sin medverkan. Alla uppgifter om 

de medverkande deltagarna antecknades, sparades och avrapporterades på ett sätt att ingen av 

deltagarna ska kunna identifieras av utomstående. Det var extra svårt för oss med tanke på att 

målgruppen vi vänder oss mot är så pass få, vilket gör att man måste vara extra noga med att 

tänka på detta. En konkret sak är att vi aldrig använder deras namn utan använder oss av deras 

yrkesmässiga position vid utformandet av ämnesplanen.  
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Resultat och Analys  

Varför blev de utvalda? 

Att just de personer som var ämnesexperter eller referenspersoner, för ämnesplanen i Idrott 

och hälsa, blev utvalda har lite olika förklaringar. Den huvudsakliga orsaken har med hur 

aktiva för ämnets utveckling de har varit vid sidan av sin tjänst som lärare i Idrott och hälsa. 

Det skulle kunna vara att man driver eller diskuterar diverse frågor i olika föreningar, arbeten 

eller projekt inom ramen för Idrott och hälsa. Några har varit med i tidigare revideringar för 

kurs- eller ämnesplaner, alla var till exempel med som verksamma lärare vid 

implementeringen efter Lpf94, någon var med i en revidering som gjordes år 2000 och någon 

var med när det skulle komma en reform år 2007.  

 

”… mycket av de synpunkterna lämnade vi in då på implementeringen -94. Sen 

gjordes en revidering 2000, och då 2000 togs man in som då för jag hade jobbat rätt 

mycket som olika saker, när det gäller Sätt Sverige i rörelse, hälsofrämjade arbete 

och hälso… dem bitarna plus att jag var idrottslärare här” 

 

”Jag satt ju i den där första mer närmare dom som skrev ämnesplanen och hela 

ämnet Gy07” 

 

Som skrivs ovan så kan olika hälsofrämjande arbeten på nationell nivå ha haft betydelse för 

att man blev utvald. Vi har även hittat ett gemensamt spår i vad de har valt ut personerna 

ifrån. Tre av fyra personer som vi har intervjuat sa att de har varit aktiva i Svenska 

Idrottslärarföreningen (il) där de har suttit med i styrelsen eller liknande. Genom il så har de 

fått komma till Skolverket och förklara hur de ser på ämnet i helhet, så då har ju namnen 

spridits på det viset.  

 

”Jag blev tillfrågad av Skolverket… då jag i det fackliga arbete, så jag har träffat 

många av de här på Skolverket under många år”.  

 

”Från början var det mitt arbete i il som gjorde att man kom på tal och att man har 

varit så aktiv i ämnet i så många frågor och skrivit allt ifrån artiklar till att vi i 

föreningen har drivit vissa frågor och så”. 

 

”Jag blev tillfrågad av ett undervisningsråd, kanske därför att vi hade suttit med som 

remissinstans från Svenska Idrottslärarföreningen, så vi hade fått komma till 

skolverket många gånger o berättat hur vi som förening såg på ämnet”. 
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Att referenspersonen blev utvald har dels också att göra med den vänskapsliknande relation 

till en av ämnesexperterna, vilken de har fått genom olika gemensamma arbeten på till 

exempel il.  

Analys 

Analysen kring varför de blev utvalda kommer till stor del att handla om för- och nackdelar 

med att de utvalda personerna har arbetat ihop tidigare, vilket gör att gruppen har blivit 

relativt homogen. De bör ha haft relativt enkelt att arbeta fram något som de själva tycker de 

är nöjda med, då de i den här gruppen har fått en högre klassifikation i förhållande till övriga 

lärare i Idrott och hälsa. För att förklara det på ett annat sätt kan man säga att de har bildat en 

egen kategori som gör att de fått en annan klassifikation än övriga lärare inom Idrott och 

hälsa. Denna kategori har fått en större möjlighet till högre kunskaper inom ämnet (Bernstein, 

1983; Bernstein, 1971). Den höga klassifikationen har gjort att det är relativt få personer med 

liknande bakgrund som har haft makten att påverka resultatet utifrån de direktiv som kom från 

regeringen. Det gör då att man får fram ett resultat som dessa experter tycker är bra, men 

frågan är om det blir en spridd bild över vad de flesta verksamma lärarna tycker. Alltså kan 

det vara både negativt och positivt att det var en homogen grupp som utformade ämnesplanen. 

Fördelarna kan vara att man får fram ett kvalitativt bra dokument som innehållsmässigt är vad 

det bör vara. Nackdelen skulle kunna vara att man inte får med sig de verksamma lärarna att 

tycka samma sak, vilket inte är i linje med vad Cothran & Ennis (2001) skriver om, som anser 

att en av nyckelfaktorerna är att lärarna ska känna att det är ett kvalitativt dokument. Med 

kvalitativt dokument menas alltså att det ska vara smidigt att arbeta utifrån dokumentet och 

samtidigt att det ska vara tydligt kunskapande syfte med mer fördjupade kunskaper som ska 

förmedlas. Läraren får då större lust att ta till sig av de nya förrändringarna av ämnesplanen 

(Cothran & Ennis, 2001).  

 

Arbetsprocessen 

Arbetsprocessen för ämnesexperterna började när Håkan Larsson, professor vid Gymnastik- 

och idrotthögskolan (GIH) i Stockholm, hade sammanställt en promemoria på all den tidigare 

forskning som fanns kring ämnet. Det var sedan den promemorian som ämnesexperterna hade 

att förhålla sig till, när de sedan diskuterade vad ämnesplanen skulle innehålla.  

”… fick vi också ett material från Håkan Larsson, GIH Stockholm, som mer på det 

beteendevetenskapliga planet, som vi skulle titta igenom, hur har ämnet sett ut över 

tid, hur ser allmänheten på vårat ämne, vad var det vi skulle våga skriva fram…” 
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Vad ämnesexperterna dessutom hade att förhålla sig väldigt mycket till under hela 

arbetsprocessen var direktiven som de fick från regeringen på hur de skulle skriva och lägga 

upp hela ämnesplanen. De direktiven som alla ämnesexperter fick var samma för alla ämnen, 

för att ämnesplanen skulle en likadan struktur med samma värdeord som alla andra 

ämnesplaner. Det tyckte vissa intervjupersoner till en början var väldigt dumt, för de ville 

skriva så den passade så bra som möjligt in på ämnet. Efterhand blev de mera positiva till det 

och tyckte till slut att det var en bra idé, för att kunna diskutera ämnesplanen med flera olika 

ämneslärare. De fick även ett antal deadlines under arbetets gång, vilket gjorde att de tyckte 

arbetet kändes stressigt. De upplevde också att de hade allt för lite tid till att få fram ett bra 

resultat, då de arbetade med ämnesplanen endast i 1,5 till 2 år.  

”Det pågick i nästan två år o det började med att vi fick direktiv och mallar på hur vi 

skulle skriva, så att vi skulle alltså skriva en syftestext, vi skulle skriva mål, det där 

ändrades för att målen skulle från början vara numrerade o det tog man bort så då 

vart det punkter som skulle vara onumrerade, det var mycket sånt att det bara skulle 

in i en mall…” 

 

”Den gick för snabbt, det är det många som säger, jag hade 40 procents nedsättning 

för att jobba med det här o ibland var det att jag satt halva nätterna, för det var 

deadlines hela tiden…” 

 

”… om ni har läst planerna i matte eller samhällskunskap så ser ni att de ju skrivna 

enligt samma mall när det gäller gymnasieskolan…” 

 

Vissa av de intervjuade som hade varit med tidigare sa att sådana här processer går alltid 

snabbt och ska gå snabbt, men de vet inte om de hade fått fram något annat resultat om de haft 

längre tid på sig. Det kan finnas lite olika anledningar till varför det skulle gå så snabbt och 

det kan vara till exempel att ämnesplanen skulle vara klar ett bra tag innan den skulle tas i 

bruk. Det är dels för att man helst skulle ha hunnit göra ett kommentarmaterial samt att 

lärarna skulle få en chans att läsa i sig på den nya ämnesplanen innan de skulle börja använda 

den. Ämnesplanen kom ut i tid så lärarna hade en möjlighet att läsa in sig, dock så kom inte 

kommentarmaterialet för än ett bra tag efter ämnesplanen skulle började användas. En annan 

anledning till varför det går så snabbt med sådana här processer är det politiska rävspel som 

uppstår då man vill att reformen skall ske under sin mandatperiod med tanke på att de alldrig 

kan vara säkra på att de får sitta kvar en mandatperiod till. Väntar man till efter valet finns det 

stor risk om det byter regering att förslaget bryts och processen måste börja om relativt från 

grunden.  
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”Det var ju väldigt snabbt det skulle gå, det var tidsbrist tack vare att han (vår anm. 

Björklund) avbröt Gy07, sen tog det väldigt snabbt. Så detta gjordes på rekord tid, 

jag tror man plocka fram allt på 1,5 år eller nåt sånt där” 

 

”… såna här processer går snabbt alltså o sen är det mycket politiskt rävspel, Gy07 

då vart det ju regimskifte så då kanske det många gånger stannar för att en annan 

regeringskonstellation vill säga att det var dem som plockade fram… då var väl de 

måna om att det skulle bli färdigt under deras mandatperiod…” 

Analys 

Som tidigare beskrivits var det väldigt få lärare i Idrott och hälsa som var med och påverkade 

resultatet av ämnesplanen. Det var ämnesexperterna som till stor del hade makten att påverka 

vad innehållet till slut blev. En annan person som påverkade mycket var Håkan Larsson och 

promemorian som han skrev, vilken låg till grund för ämnesexperternas arbete och den 

påverkade i stor grad arbetsprocessen för ämnesplanen. Detta gör att det ställer höga krav på 

att ämnesexperterna har en väldigt hög ämneskompetens och det bör därmed vara en hög 

klassifikation rent kunskapsmässigt hos ämnesexperterna. En annan sak som dock sänker 

klassifikationen i framtagandet av ämnesplanen är att regeringen har kommit med så mycket 

direktiv på hur strukturen av ämnesplanen ska se ut. Att dessa direktiv har varit samma över 

alla ämnen har gjort att ämnesplanerna fått samma struktur, vilket gör att gemenskapen över 

hela skolan kan stärkas (Bernstein 1971; 1983). Att de arbetade under stress när de utvecklade 

ämnesplanen gjorde att de började fundera på om det verkligen var ett kvalitativt dokument 

som hade arbetats fram. Cothran & Ennis (2001) skriver om att en av nyckelfaktorerna för en 

lyckad läroplansförändring är att ämnesplanen ska vara kvalitativ och genomarbetad. Under 

arbetets gång kände de sig stressade vilket man kan tänka sig leder till ett resultat som inte är 

särskilt kvalitativt. När de väl såg resultatet så var de ändå mycket nöjda och de kände att det 

var ett kvalitativt dokument, då det är ett tydligt kunskapsämne, som har hög genomförbarhet 

över hela landet (Cothran & Ennis, 2001).  

 

Behovet av en förändring av ämnesplanen 

Den samlade bilden som intervjupersonerna ger är att de upplevde att behovet av en 

förändring av ämnesplanen var stort. Det flera trycker på var att problemet för ämnet Idrott 

och hälsa uppstod redan under implementeringen av den tidigare läroplanen från 1994, Lpf94. 

När Lpf94 skulle sjösättas var det ett helt nytt system som skulle användas vilket de ansåg var 

en del i problemet. 
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”Ja, jag tror att man eller min upplevelse var att Lpf94 egentligen var en ganska stor 

omställning från hur det var på 80-talet då idrotten dominerade, där blev det tydligt 

att det var andra värden som skulle lyftas fram.” 

 

Ett annat var det politiska systemskiftet av det offentliga skolväsendet bytte huvudman och 

blev kommunaliserad. Tanken var då att skolorna själv i varje kommun skulle utifrån 

läroplanen ta fram sina egna lokala kursplaner, det var bara det att lärarna runt om i landet 

inte hade så mycket hjälp att tillgå när de skulle tolka och skriva de lokala planerna. 

 

”När den infördes redan -94 då fanns där inte mycket material runtom den, den 

publicerades in princip på webben av Skolverket.” 

 

Det blev väldigt många lokala kursplaner som arbetades fram i Sveriges 290 kommuner. När 

arbetet med Gy11 påbörjades lästes de igenom för att skapa en bild över hur skolorna då 

arbetade med i ämnet Idrott och hälsa. Man fann att det hade funnits en väldigt stor spridning 

på hur de hade tolkat läroplanen i sina lokala kursplaner.  

 

”… det fanns ju då otroligt många lokala kursplaner. Bara inom ämnet Idrott och 

hälsa, ja ungefär 1000 lokala ämnesplaner. Kan ni tänka er 1000 lokala 

ämnesplaner i Idrott och hälsa i Sverige!”  

 

”Det blev väldigt mycket egna tolkningar på den lokala skolan då, då skulle vi 

dessutom då skriva lokala kursbeskrivningar och såna saker, och det blev väldigt 

spretigt.  

Den var svår tolkad till viss del tycker jag, den uppfattades utav väldigt många som 

itu delad att praktiskt var idrottsdelen och teoretiskt var hälsodelen.” 

 

När den nya läroplanen Gy11 kom och med de nya ämnesplanerna var det många lärare som 

upplevde en stor förändring av ämnet. Men intervjupersonerna väljer att ge en liten annan bild 

av vad anledningen är till att så många upplevde att det var en stor förändring från Lpf94.  

 

”Om jag säger så här att själva dokumenten, det brukar jag säga när jag är ute o 

pratar med lärare, så är det egentligen inte så stora förändringar om man ska läsa 

det som står, det är bara det att vi idrottslärare har väldigt dåliga på att lyfta fram 

ämnet som ett kunskapsämne, det har mer varit ett göraämne.”  

 

”Jag tror att skrivningarna som var i den gamla kursplanen tycker jag var 

innehållsmässigt bra, men de efterlevdes inte, så därför kände jag att man var 

tvungen att förtydliga och konkretisera mer vad det var som var idrottslärarnas 

uppdrag.” 

 

Enligt intervjupersonerna fanns det ytterligare en anledning till varför lärarna var ganska 

villiga till förändringen och det var att de tidigare hade fått kritik för hur de undervisade i 
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ämnet. Både från Skolinspektionen och media kom kritiska rapporter om att lärarna i Idrott 

och hälsa inte följde styrdokumenten.  

 

”Då har vi varit så rädda för att vi ska hamna i den här nischen där man tror att vi 

ska stå med klocka o måttband, hela tiden o tvingar ungar att ramla över plintar hela 

dagarna, på så sätt fanns det nog ett behov av att förändra, det som har varit bra 

med en ny ämnesplan det har varit att det statat massa diskussioner kring varför 

finns vi i skolan, vad är syftet i ämnet, vad är det vi lär våra barn o ungdomar inom 

ämnet.” 

Analys 

Cothran & Ennis (2001) beskriver fem faktorer som bör finnas för att en förändring av 

ämnesplanen ska bli lyckad.  Den första faktorn är att lärarna måste uppleva att det finns ett 

behov av en förändring, för att de ska ta till sig och arbeta utifrån den. Intervjupersonerna 

ansåg att och genom deras intryck, som de fått i möten med andra lärare i Idrott och hälsa 

runtom i landet att behovet var relativt stort. Flera av intervjupersonerna ansåg att de tidigare 

problemen för ämnet var starkt kopplade tillbaks till när den förra läroplanen, Lpf94, skulle 

implementeras.  

 

Vid införandet av Lpf94 skedde flera typer av systemskiften i utbildningsväsendet, det 

handlade både om att skolorna kommunaliserades och att ett nytt betygsystem infördes. Det 

gjorde att varje kommun skulle skriva egna lokala kursplaner till sina skolor. Flera av de 

intervjuade vittnade om att de lokala planerna blev väldigt spretiga och att det inte blev någon 

bra och gemensam bild för hur man skulle bedriva ämnet Idrott och hälsa. Man kan koppla 

vittnesmålen till Bernsteins läroplansteori (1971; 1983) när det handlar om inramningen för 

ämnet. Bernstein (1971; 1983) menar att inramning utgår ifrån hur detaljrik och styrande 

läroplanen är för resultatet för hur ämnet bedrivs, detta medför att staten kan ha god kontroll 

på utbildningsväsendet. Med det slaget av implementering som låg till grund för Lpf94 där det 

från centralt håll, i detta fall Staten, gavs styrdokument till skolorna för att ge riktlinjer i 

arbetet med den nya läroplanen. Inramningen blir då i grunden relativt hög när lärarna ska 

utgå ifrån samma skrivning. Men när det sedan handlar om att det var upptill varje skola att 

skriva sin egen tolkning i en lokal kursbeskrivning blir styrningen mindre. Inramningen blir 

då svagare och statens möjlighet att kontrollera hur ämnena bedrivs minskar. Däremot ökar 

skolornas och lärarnas egen makt för hur skolans verksamhet bedriver undervisningen i 

ämnena (Bernstein, 1971; 1983).  
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I intervjuerna framkom det att meningen med att låta skolorna och lärarna arbeta med lokala 

kursplaner, få en diskussion om vad som stod i de centrala texterna och på det viset få en mer 

likvärdig skola. Ett exempel för hur resultatet blev att skolor som låg med två mils mellanrum 

kunde bedriva ämnena relativt olika i ämnet Idrott och hälsa. Enligt intervjupersonerna ansågs 

att det inte fanns något större behov av att förändra innehållet i ämnesplanen i jämförelse med 

den gamla Lpf94. Behovet som fanns var att förtydliga och få en mer enhetlig bild av vad som 

i ämnet skall förmedlas till eleverna. Det var därför den nya Gy11, med helt centrala 

ämnesplaner, sjösattes och ledde till en tydligare styrning och starkare inramning av ämnena.  

Skapa en tydligare ämnesplan 

2008 gick regeringen ut med en proposition som därefter klubbades i Riksdagen med en 

betydligt mindre majoritet än tidigare. Denna gång var det enbart allianspartiernas ledamöter 

som röstade för framtagandet av en ny grundskola och gymnasieskola. Det regeringen tryckte 

hårdast på var att läroplanen och dess ämnesplaner skulle var mer tydliga och skapa en mer 

likvärdig utbildning i landets skolor. Det ledde till att det fanns med i ämnesexperternas 

uppdrag att fokusera på att skapa tydliga och mer lättolkade dokument.  

 

”Det var ett i uppdraget att vi skulle försöka tydliggöra, och det var det enda som 

jag kan hålla med om att det behövdes göras tydligare kursplaner med vissa ramar.” 

 

I den nya läroplanen handlar det mycket om att förtydliga ämnets syfte och trycka på att Idrott 

och hälsa är ett kunskapsämne. Det som genomsyrade hela arbetsprocessen av ämnesplanerna 

var att de pekade ut ämnenas unika värde och sorterade in dem i olika kunskapsområde, så att 

rätt ämne förmedlade den kunskap som gör ämnet unikt.  

 

”Man skulle vara tydligare med den fysiska delen men att det skulle fortfarande vara 

det här med hälsa och vi det här med att många inte var med på idrotten som skulle 

tittas på. Också den med att inte hamna i fysiska görandet hela utan att det var en 

reflektion.” 

 

”Det skulle vara tydliga kunskapsområden, man skulle försöka hålla 

kunskapsområden inom ett ämne, vad är det som är unikt med ett ämne.” 

 

Intervjupersonerna lyfter fram en enad bild om att de upplever de nya styrdokumenten som 

mer tydliga än föregångaren Lpf94 var. Det de lyfter fram är att ämnesplanen har en bättre 

struktur och en röd tråd som håller ihop planen och skapar en bättre helhetsbild av ämnet 

Idrott och hälsa.  
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”Mycket tydligare tycker jag, än vad det var i Lpf94, strukturen är då att det 

kommer en liten inledande text med syfte sen målen och sen de olika kurserna och 

deras centrala innehåll till varje kurs.” 

 

”Det finns en tydligare koppling nu mellan de olika områdena på ett bättre sätt så 

man kan tydliggöra det här, nu ser så här är det beskrivet, så det hänger ihop på ett 

bättre sätt nu, strävansmål och mål att uppnå.”  

 

”… däremot det här med syfte, förmågor och centralt innehåll som har blivit väldigt 

mycket mer tydliga…” 

 

Ämnesplan Gy11 har även blivit lättare att följa när det handlar om bedömning, att det är 

samma kunskapskrav på alla nivåer med enbart förändringar i läroplanens gemensamma 

värdeord.  

 

”Kunskapskraven… är lättare att följa idag och hade inte samma tydliga 

progressionsord som vi har idag, vi hade kunskapskrav som fanns på en nivå som 

inte återkom och vi hade kunskapskrav som uppstod på en högre nivå jämfört med 

godkänd nivån då.” 

 

Intervjupersonerna som har jobbat och pratat med kolleger uppfattar ämnesplanen som ett 

bättre verktyg att använda än vad Lpf94 var. Samtidigt som de ger en bild av att ämnesplanen 

har blivit bättre och lättare, lyfter de även upp att det fortfarande går att tolka dem olika på 

vissa punkter. Mer om det i kommande stycken. 

   

”Jag som har jobbat med det och många som har läst tycker att kursplanen är 

betydligt tydligare idag.”  

 

”Men det är mycket som fortfarande är väldigt otydligt som man känner att det 

kanske behöver förstärkas.” 

 

Analys  

I denna analys skall det framhållas att de vi intervjuat mer eller mindre har arbetat fram 

ämnesplanen på olika nivåer. Det är främst de som har varit ämnesexperter, som man bör ha i 

åtanke att de kan var partiska i sin bedömning av att ämnesplanen blivit tydligare. De lyfter ett 

intressant argument kring vad det är som har blivit tydligare. Intervjupersonerna lyfte fram 

aspekter som återigen härstammar ifrån de upplevda behoven av en mer strukturerad och 

lättförståelig central ämnesplan som kom med Gy11. I och med att gymnasieskolreformen 

2011, i en jämförelse med Lpf94 kan man använda begreppen ifrån Bernsteins (1971; 1983) 

teorier, blev inramning starkare genom de mer strukturerade ämnesplanerna ger det den 

enskilde läraren mindre tolkningsmöjligheter för hur ämnet ska vara upplagt (Bernstein, 1971; 
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1983). Den önskade effekten är att ämnet ska bli bättre på att efterleva de krav som finns i 

ämnesplanen, samt uppnå en större likvärdighet i ämnet idrott och hälsa. Intervjupersonerna 

framhöll att ett par faktorer angående strukturen som kan kopplas till Cothran & Ennis (2001) 

fjärde nyckelfaktor, som handlar om att lärarna måste uppleva att de nya förändringarna är av 

hög kvalitet och är överförbara till praktiken. De tryckte på att ämnesplanen är uppdelade med 

tydliga rubriker, vilka är ämnets syfte, förmågorna, centralt innehåll och kunskapskrav. Av 

dem som intervjuades och i dagsläget arbetar ute på skolor beskrev att de nya styrdokumenten 

var lättare att följa och hade en tydligare röd tråd i sig. Det gör att det upplevs som en höjning 

av kvaliteten och en hög realiseringsnivå med Gy11:s ämnesplan i Idrott och hälsa (Cothran 

& Ennis, 2001).   

 

Tolkningsbar ämnesplan 

Som det nämndes ovan så upplevs den nya ämnesplanen som betydligt tydligare än den gamla 

ämnesplanen, men ännu finns det formuleringar och begrepp som gör texten i sig svår att 

tolka. En intervjuperson förde fram en viktig aspekt när det gäller hur man ska läsa och tolka 

Skolverkets styrdokument. 

 

”Som all förordningstext måste dem läsas med bakgrundstext och 

kommentarsmaterial annars går det inte att läsa dem, förordningstext är speciell, 

Sveriges rikes lag om man bara läser lagen som får man inte så mycket hjälp för 

man måste läsa alla domar som finns och allt förarbete då blir de tydligare” 

 

Att Sverige är ett avlångt land med varierande landskap och årstider är aspekter som 

intervjupersonerna påtalar att det måste tas i beaktande när styrdokument skrivs fram. De 

pratar om att det kanske är så att ämnesplanerna måste vara tolkningsbara för att kunna 

efterlevas av alla. Olika skolor har olika förutsättningar för att bedriva skolverksamhet i 

ämnet Idrott och hälsa, både när det gäller utomhus- och inomhusmiljö.  

 

”jag tycker det var en svår process överhuvudtaget att hur mycket kan man skriva 

utan att bli för styrande då, det är lite skolverkets dilemma det då, de ska skriva fram 

en ämnesplan och kommentar material som ska passa er nere i Växjö och de uppe i 

Kiruna… båda ska jobba med friluftsaktiviteter då skriver man så allmänt så det 

passar alla” 

  

”Eftersom att lärare idag har så otroligt olika förutsättningar på en skola, med både 

det skolsystem som vi har i Sverige idag med friskolor kontra kommunala skolor, där 

man ju har väldigt mycket lokalmässigt olika förutsättningar” 
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En annan infallsvinkel till varför ämnesplanen inte bör var för styrande och detaljerad kring 

hur ämnet undervisas. Lärare bör ha möjlighet att använda sina personliga kompetenser i sin 

undervisning så länge det kan kopplas till gällande styrdokument.   

 

”… det är ju också viktigt att du som lärare kan presentera ett kunskapsområde på 

ett bra sätt och har du då även möjlighet att kunna välja område själv där du kanske 

är mer byxad att välja för att du har en egenkompetens i det som ändå håller sig 

inom ramen för vad som står.” 

 

Flera talar om de läroplansgemensamma värdeorden som återfinns i samtliga ämnesplaner för 

gymnasieskolan, att de är lite svåra att tolka och att de kan kännas lite trubbiga att använda för 

ämnet Idrott och hälsa. Dock ser intervjupersonerna att det finns klara fördelar med att ha 

gemensamma värdeord i alla ämnena, dels för att ha möjlighet att diskutera med lärare från 

andra ämnen och ha en grundförståelse för deras bedömningskrav. Att förenkla och minska 

mängden begrepp som eleverna måste förstå, medför att de lättare får en bild över vad 

eleverna förväntas kunna vid kursernas slut för att nå de olika betygen.  

 

”… men det här är jättesvårt, betygskriterierna vad är nyanserna och vad är 

skillnaderna.” 

 

”Från början tyckte jag det var jätte knasigt vi fick ju dom här orden så skulle vi 

skriva då att eleven orienterar, men nu skrev vi inte det på gymnasiet, men hade 

kunnat blivit så. Eleven simmar med viss säkerhet, vad betyder det att den drunknar 

ibland när den simmar?” 

 

”om man är lite modig och diskuterar med andra kollegor än bara sina 

idrottslärarkollegor så tror jag att vi kan hitta en massa crossovers. Om eleven löser 

ett matematiskt problem med en viss säkerhet, vad betyder det för en mattelärare, 

finns det något du som idrottslärare kan ta med dig eller finns det något som matte 

läraren kan ta till sig genom det sättet vi resonerar kring begreppet” 

 

Analys  

En av intervjupersonerna belyser väl att läroplanen är en förordningstext och skall läsas med 

tillhörande texter för att som myndighetsutövare kunna göra en riktig tolkning. Det blev ett 

problem eftersom stödunderlagen kom först en tid efter att arbetet med implementeringen av 

Gy11 var påbörjat och att bedömningsunderlaget för Idrott och hälsa fortfarande är under 

uppbyggnad. Bernstein (1971; 1983) åsyftar en stark inramning innebär att ämnesplanen är 

tydlig med hur den ska användas. Innan stödmaterialet fanns för att underlätta tolkningen av 

ämnesplanen var inramningen försvagad och lärarens egen tolkning hade större inflytande 

vilket kunde leda till olika syn på ämnet. För att motverka en ojämlikhet menar 
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intervjupersonerna att de olika stödunderlag som kommentarmaterial och senare även 

bedömningsstöd, vilka beräknas publiceras under hösten 2013, ska stävja problematiken som 

de upplever. Utifrån teorin gör sådana tilläggsförändringar att, med förhoppningen av 

läroplanens styrande effekt ökar, inramningen förstärks (Bernstein, 1971; 1983).   

 

Intervjupersonerna anser att det finns ett behov av att ämnesplanerna ger en viss 

tolkningsfrihet för lärarna när det handlar om lektionsinnehållet. De menar att på i våra 

intervjuer att med en något starkare inramning är det i själva lektionsinnehållet som lärarna 

kan ge sin unika prägel på ämnet (Bernstein, 1971; 1983). Skolorna har också olika 

förutsättningar, när det gäller utemiljöer och sorter av inomhushallar, som kommer att 

påverka valet av aktiviteter för att uppnå kunskapskraven. Dessa ovan nämnda aspekter gör 

att ämnesplanens inramningsgrad sätter en tydlig ytterram för ämnet, men ger läraren en 

ganska vit duk att måla sina verktyg för att elever ska nå upp till de angivna kunskapskraven 

som ligger som tunna skisser på den annars blanka duken (Bernstein, 1971; 1983).  

 

Genom att i Gy11 används samma värdeord för de olika betygstegen minskar varje ämnes 

klassifikation, då lärarnas unika ämneskompetens minskar i förhållande till varandra då det 

ges ökade förutsättningar för ingående diskussioner över ämnesgränserna.  Detta är något som 

lyfts upp som något positivt och kan skapa en större gemensam vilja att bedriva en väl 

fungerande skola (Bernstein, 1971; 1983). 

 

Ämnets syfte 

De intervjuade fick ge sin bild över hur de sammanfattar stycket i ämnesplanen som handlar 

om ämnets syfte. Det fanns självklart lite olika tolkningar på det men en gemensam bild som 

vi hittade var att det fysiska görandet bör hamna i fokus för undervisningen. Det är alltså det 

fysiska görandet som ska ges kunskaper om och förtrogenhet i, hos eleverna, hur de ska 

behålla eller utveckla sin kroppsliga förmåga och hälsa. Det är dock viktigt att skilja på fysisk 

förmåga och kroppslig förmåga, då det är den kroppsliga förmågan vi ska rikta in oss mot. 

Med det menas att det inte bara är en fysisk förmåga att kunna utföra en fysisk aktivitet utan 

att dessutom kunna reflektera och analysera rörelsen, om den är bra, vad det i sådana fall är 

som gör den bra eller vad det är som händer i kroppen när man gör rörelsen.  

 

”Syftet är ju tydligt mot det fysiska görandet, mot den fysiska delen av eleven då men 

mot en kroppslig förmåga o inte mot en fysisk förmåga” 
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”Det är ju på nått sätt att man ska utveckla färdigheter och kunskaper om att fysisk 

aktivitet, sen ska vi titta hur de olika livstilar, hur det på påverkar vår hälsa, målet 

för mig är de ska kunna ta ansvar för sin hälsa” 

 

”Ämnets kärna är att man ska lära sig metoder att antingen bibehålla eller utveckla 

den kroppsliga förmågan, man ska lära sig eller man ska se idrotten eller den fysiska 

aktiviteten i ett större samanhang, i ett socialt perspektiv, i ett kulturellt, man ska 

kunna planera, genomföra fysisk aktivitet som gör att du bibehåller en god hälsa 

men framframförallt då den kroppsliga förmågan, det är ämnets kärna” 

 

 

Det är alltså det fysiska görandet som ska vara i fokus för att befästa eller vidareutveckla den 

kroppsliga förmågan och hälsan. Frågan är då varför eleverna ska befästa eller vidareutveckla 

det? Det har att göra med att eleverna i sitt framtida liv ska kunna ta ansvar för sin kropp och 

hälsa för att kunna leva ett så bra liv som möjligt. Man ska alltså ha ett livslångt tänkande i 

det allra mesta som görs i undervisningen.  

 

”Ämnets syfte är ju att ge eleverna så mycket kunskap om sig själva, idrott, 

friluftsliv, fysisk aktivitet så att de i framtiden kan göra medvetna val för att behålla 

sin hälsa” 

 

- Så det ska vara hälsofrämjande idrott då så att säga? 

 

”Ja! Det är ju det som är målet ju, det står det ju, hälsa o välbefinnande som en 

viktig del, det är ju därför ämnet finns ju, ämnet finns ju inte för att vi ska skapa 

idrottstalanger” 

 

Hälsa 

Utifrån ämnesplanen kan man belysa en bred bild av vad hälsa är för något. Pratar man till 

exempel om könsmönster, jämställdhet eller identitet så kan man enkelt lägga ett psykiskt 

hälsoperspektiv på det. Det som dock framkom och är tydligast beskrivet i ämnesplanen är 

egentligen den fysiska hälsan. Med tanke på att ämnets syfte är tydligt kopplat till det fysiska 

görandet så hamnar den fysiska hälsan därmed även i fokus.  

 

”… när vi pratar hälsa så är det tydligt att vi bara ska jobba med den fysiska 

hälsan…” 

 

”Det är den fysiska hälsa som är tydligt framskriven i ämnesplanen och fysisk 

aktivitet används hela tiden och den är tydligt kopplad till den fysiska hälsan…” 
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Det är alltså genom det fysiska görandet som man ska komma fram till hälsa. Ofta så har 

hälsan tolkats av lärare som att det är det teoretiska i ämnet och idrott är det praktiska. Tanken 

kring hur man bör tolka det är dock att både Idrott och hälsa ska tolkas som praktiskt, 

görande, begrepp.  

 

”ofta blir det ju i ämnet att idrotten är praktiken och hälsan är teorin för väldigt 

många lärare” 

 

”inte att man sitter o läser i en bok om vad är en god hälsa, utan det som är 

ämnesspecifikt, därför har man ju tonat ner hälsobegreppet lite gran, för man vill att 

man ska komma fram till en god hälsa genom att rör på sig” 

 

Man behöver dock ha lite teori för att vet hur eller varför man utför olika fysiska aktiviteter. 

Det är viktigt att ha kunskaper om varför och hur man ska träna för att bedriva en livslång 

hälsosam träning och inte elitträning.  

 

”I elevens lärande av teorier och modeller kring t.ex. konditionsträning så är det inte 

tänkt att det skall vara ett "elittänkande" i dessa modeller utan det har ett perspektiv 

på att utveckla kroppslig förmåga (...ett hälsoperspektiv)” 

 

Rangordning av målen 

Det finns sju mål där fyra är förmåga att och tre är kunskaper om. Målen är skrivna som 

punkter från ett-sju, vilket gör att det ska inte vara någon rangordning av förmågorna.  

”om vi säger så här att meningen när vi skrev dem, för man ville från början inte 

skulle ha siffror utan att man skulle ha punkter, det var för att när vi läser dem så 

ska man inte tycka att ett är viktigare än sju, däremot varför siffrorna sen kom 

tillbaks var för att kursen idrott och hälsa två innehåller då punkterna ett-sju” 

 

Verkligheten ser dock lite annorlunda ut, då det egentligen sker en form av rangordning utav 

målen. Det har att göra med uppdelningen av förmåga att och kunskaper om, där man inom 

förmåga att behöver ha alla de fyra F:n. Med det menas att man ska ha fakta om hur man ska 

träna, förståelse för hur man ska träna, färdighet genom att faktiskt träna och förtrogenhet 

genom att träna flera gånger så att man blir bra på det. Är det kunskaper om så behöver man 

istället enbart de två första F:n. Detta gör att det självklart kommer att ta längre tid att 

undervisa och lära eleverna i förmåga att än i kunskaper om. Det är egentligen ingen 

rangordning, men just att det tar olika lång tid att träna de olika målen gör att det blir en typ 

av rangordning kan man säga.  

 

”däremot så ska man ju skilja på förmåga att och kunskaper om, förmåga att 

innebär att eleven har alla de fyra F:n, den har faktakunskaper, den förstår varför 
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det är bra att träna, den kan läsa i en bok varför det är bra att träna, sen har vi 

dessutom färdighet i att den tränar o förtrogenhet att den tränar regelbundet, när 

alla de fyra är med så har man förmåga att, så om ni läser där det står förmåga att 

så förstår man ju att de kräver ju mera tid, kunskaper om är mer ett teoretiskt 

begrepp, det är att eleven har fakta och att den förstår” 

 

 

”det centrala innehållet är väldigt detaljerat och förmågorna lite större och då har 

vi ju fem som är förståelse för och två som är kunskaper om, där kunskaperna om är 

det mer teoretiska, lite mer att man känner till o kan resonera om det men man 

behöver kanske inte använda det” 

 

Som vi kom fram till i ämnets syfte så har det fysiska görandet en central roll i ämnet, för att 

utveckla eller behålla sin kroppsliga förmåga och hälsa. Man är då även tvungen att kunna 

värdera och analysera, vilket blir en typ av förmåga i sig. Den analytiska förmågan blir 

därmed mycket viktig.  

 

”du ska ju ge alla elever möjligheter att få de här förmågorna och kunskaperna om. 

Och det är ju klart om du tittar på, jag kan ju tycka att jag förstår varför de står som 

de gör. För det handlar ju väldigt mycket om att göra fysisk aktivitet och det är ju det 

som signalerar grunden för vårt ämne och sen gör man ju det i relation till att 

utveckla den kroppsliga förmågan och hälsan och det är ju det som är huvudsyftet 

med ett livslångt lärande perspektiv och då ska man få prova många olika saker” 

 

”man kunde fått ett bra betyg i idrott o hälsa genom att ha en god kroppslig 

förmåga, det kan du få idag också men du måste ha ytterligare en ganska så uttalad 

intellektuell förmåga, kunna formulera dig, kunna reflektera i tal o skrift, det handlar 

ju också om din förmåga i att hantera det svenska språket till exempel” 

 

Analys 

En nyckelfaktor som Cothran & Ennis (2001) skriver om, är att för att en förändring av 

ämnesplanen ska bli lyckad så måste ämnesplanen var kvalitativ och ha en hög 

genomförbarhet i praktiken, vilket är den fjärde nyckelfaktorn. Med det syftet och målen har 

de lyckats bra med hög kvalité och genomförbarhet i praktiken. Det kvalitativa är att det har i 

syftet blivit tydligare att det är ett kunskapsämne och inte bara ett göraämne utan det är 

genom det fysiska görandet som man får kunskaperna och förmågorna.  Det är tydligt att 

ämnet är ett kunskapsämne, men jämförs det med hur föreställningarna kring vad ämnets syfte 

varit traditionellt sett, så kan man se skillnader (Cothran & Ennis, 2001). Den traditionella 

synen på vad ämnets syfte enligt Larsson (2004) & Thedin Jakobsson (2005) är att det ska 

vara roligt och ett avbrott från den andra undervisningen. Det är meningen att det fysiska 

görandet enligt ämnesplanen ska utgöra det främsta medlet för kunskapsinlärning. Ämnet ska 
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alltså inte vara i tudelat på en teoridel och en praktikdel, utan eleven ska kunna läsa för att 

uppnå en kunskap i att träna på rätt sätt och även genom att praktiskt genomföra träning. Båda 

de här sätten är lika rätt, men man kommer aldrig att kunna läsa för att se resultat i träningen 

utan enbart för att lära sig fakta. En annan av Cothran & Ennis (2001) nyckelfaktorer handlar 

om att syftet och målet med ämnesplanen skapa en känsla av relevans hos lärarna som ska 

implementera den. Den känslan av relevans får lärarna genom att det ska vara ett livslångt 

perspektiv, då de borde känna att ämnet därmed får ett starkare värde i att bilda framtidens 

medborgare.  

Bilden över hur hälsa ska speglas i ämnet Idrott och hälsa är mycket lik den bild de flesta 

idrottslärarna har på hälsoundervisningen (Thedin Jakobsson, 2005). De flesta lärarna 

använder sig av ett fysiologiskt perspektiv på hälsa vilket stämmer bra överrens med hur det 

ska vara, om man bara lägger till reflektionen kring varför just den fysiska aktiviteten är bra 

för hälsan. Några andra sker som intervjupersonerna lyfter fram är att många lärare tolkar 

hälsa som ett teoretiskt begrepp, vilket även lyfts i tidigare forskning samt att undervisningen 

ofta sker genom traditionell katederundervisning. Med tanke på att syftet med ämnet är att 

utgå ifrån det fysiska görandet så har de flesta lärarna tolkat inramningen, i form av 

ämnesplanen, till viss del fel. Enligt intervjupersonerna är det dock fel syn på hälsa i ämnet, 

vilka hellre vill lyfta fram att man genom det fysiska görandet ska uppnå hälsa.  

Om vi går in lite mer på målen igen så ska man enligt intervjupersonerna inte göra någon 

form av rangordning av dem, vilket det dessutom skrivs om i kommentarmaterialet (2011). 

Att det trots allt sker en form av rangordning är mycket anmärkningsvärt, men egentligen är 

det inte en riktig rangordning utan det ska mer ses som att det blir mer fokus på förmåga att 

än kunskaper om, eftersom det tar längre tid att lära sig förmågor. Ser man det utifrån 

Bernsteins läroplansteori (1971, 1983) så är inramningen för målen i ämnesplanen relativt 

otydliga då det endast står förmåga att och kunskaper om och så vidare. Det blir dock i 

komentarmaterialet tydligare hur man ska använda sig av förmåga att och kunskaper om. 

Därför är det viktigt att ta till sig av alla dokument för att man ska kunna tolka inramningen så 

bra som möjligt.  

Begreppstolkning 

Under intervjuerna kom det upp olika begrepp som är hämtade från ämnesplanen för Idrott 

och hälsa. Intervjupersonerna fick med egna ord beskriva hur de tolkade begreppen. Till 
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övervägande del var intervjupersonerna överens och hade en bild av begreppen som gör att vi 

kan lyfta fram en gemensam bild för hur de tolkar begreppen.  

Kroppslig förmåga 

”Den kroppsliga förmågan, det finns ett begrepp som heter fysisk bildad person, jag 

vet inte om ni har hört det nån gång, det är en internationell definition, jag kom inte 

ihåg den exakt hur den var, men det handlar ju om fysisk bildning snarare än en 

fördjupning, det var mer komplexa rörelser i nian då och vi har ju då den kroppliga 

förmågan.” 

 

Intervjupersonerna inledde ofta med att förklara att det är en tydlig skillnad mellan kroppslig 

förmåga och fysisk förmåga, som hittas i grundskolans kursplan. Den stora skillnaden menade 

de var att den kroppliga förmågan har flera dimensioner i sig, där det handlar om både fysiska 

färdigheter och förtrogenhet för varför samt hur eleven utför en viss aktivitet.     

”… är man kroppsligt kompetent så rör man sig… man pratar om uthållning och 

balans, man rör ju sig med säkerhet eller tillförlitligt då, man kan förändra sitt 

rörelsemönster utifrån omgivningen o om det ta till sig av vad som finns runt i kring 

sig och på något så då så handlar det om beprövad erfarenhet, då är vi ju inne på 

förtrogenheten, att man kan ta med sig sina rörelsekvaliter från en aktivitet o lyfter 

in dem i nästa…” 

”… en kroppslig förmåga skulle innefatta även hjärna och den annalytiska 

förmågan, den fysiska förmågan skulle alltså kunna vara att du kutar runt koner som 

tränar dig men du har egentligen ingen aning om varför du gör det…” 

 

Intervjupersonerna gav flera praktiska exempel för vad de ansåg hur begreppet skulle tolkas. 

Det som framgår är att aktiviteterna ska ske utifrån ett hälsoperspektiv där fokus ligger på 

tekniska färdigheter och förtrogenhet om övningarnas träningseffekt.  

”vi tar en frivändning till exempel, du gör den tekniskt rätt, men du kan också 

förklara vad det är du gör och vilka muskelgrupper det är som används, vad det är 

du aktiverar och varför den övningen är bra” 

”Den är kanske inte så där hälsosam att ha den rörlighet i ryggen där taggutskotten 

glider ner jämte varandra, men det skulle var en god fysisk förmåga om man skulle 

bedöma den så. Men det skulle nog inte vara så hälsosamt, så för den kroppsliga 

förmågan skulle det inte var så hälsosamt” 

 

Alltså är de största skillnaderna mellan gymnasieskolan och grundskolan att lärarna på 

grundskolan enbart bedömer prestationerna när det gäller fysisk förmåga medan 

gymnasielärarna tar avstamp ifrån samtliga av de fyra F:en i bedömningen av elevens 

kroppsliga förmåga.         
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”… så den kroppsliga förmågan innefattar de här två bedömningsbitarna som jag pratar om, 

både att du ska veta varför du gör en grej men också varför du utför den o därför finns 

kroppslig förmåga bara som begrepp på gymnasieskolan inte på grundskolan, där pratar man 

mer om fysisk förmåga.” 

Bredd av aktiviteter 

Många av dem som intervjuades var medvetna om att begreppet en bredd av aktiviteter har 

varit svårtolkat av lärarna i Idrott och hälsa. De var medvetna om att det kan verka som det är 

ett visst antal aktiviteter som eleven ska klara av att utföra. Men för de så är en bredd av 

aktiviteter snarare en mängd rörelser som ska utföras med goda rörelsekvaliteter och som 

utvecklar elevens kroppsliga förmåga.   

”… då är det ju egentligen inte antalet aktiviteter utan hur allround aktiviteten är o 

hur mycket den utvecklar, så ska man tolka begreppet, bredd av aktiviteter…” 

”… jag ska utveckla hela min kropp så att det blir en kropp med bra balans eller 

ergonomiskt riktigt då skulle det ju inte behöva vara att du ska vara bra i både dans 

bollspel och löpning, förmodligen är den eleven mera allround men en dansare eller 

en friidrottare är ju väldigt allround i hela sin kropp och hela sitt kroppsliga tänk.” 

 

En bredd av aktiviteter skulle enligt intervjupersonerna också vara föränderlig beroende på 

vilken grupp och de individer som man möter. Det gör att valet av aktiviteter skulle kunna 

variera enormt mellan olika klasser men även inom klasserna. Eleven kommer få möjligheter 

att kunna visa upp att de når kunskapskraven oavsett aktivitet.    

”Det måste handla väldigt mycket om vad du möter för grupp, och det är väl detta 

som är fördelen med att vi inte går in och säger att detta och detta utan du har 

verkligen en möjlighet att dra nytta utav gruppen, där du kan göra individuella val 

beroende på vilka individer och vilken grupp du möter.” 

”… en bredd av aktiviteter är ju för mig att det behöver ju inte vara samma 

aktiviteter, en person skulle ju kunna om vi pratar simning behöver inte vara 

simkunnig men det är klart att en elev som är duktig på att simma för mig har en god 

kroppslig förmåga o för den eleven som vet hur den ska använda den kunnigheten 

har ju ett utmärkt redskap så småningom för att kunna träna o ha ett aktivt liv o må 

bra då, medan för en annan person tycker det är skit. Jag vill åka skidor o då är ju 

det en bredd av aktiviteter, då skulle man kunna använda skidåkningen på olika sätt 

som längdåkning, turåkning o allt vad det innebär med att komma ut i naturen o 

därmed lev hälsosamt o må bra.” 

Med viss säkerhet  

Begreppet med viss säkerhet har också fått olika innebörd för olika lärare, vart fall i de 

inledande skedena när Gy11 och den nya ämnesplanen lanserades. En av intervjupersonerna 

belyste en problematik med hur begreppet kan tolkas. 
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”..är det säkerhetsmässigt alltså att göra det på ett säkert sätt utifrån, jag tänker 

riskanalyser och den typen är det, det står för eller är det säkerhet att utföra en 

rörelse med och hur förtrogen du är med en rörelse ju säkrare du är på att utforma 

den, det här begreppet är väldigt luddigt för min del.” 

 

Men för övriga intervjupersonerna handlar begreppet med viss säkerhet att det är kopplat till 

delar av de fyra F:en, alltså färdighet och förtrogenhet. Traditionellt sett brukar begreppet 

säkerhet syfta till förmåga att undvika kroppsskador eller utsätta någon annan för fara, som 

två exempel. Den sortens säkerhet är inte kopplat samman med begreppet med viss säkerhet 

utan står på ett annat sätt.    

 

”… om du gör det åtta gånger av tio med ett korrekt utförande, då gör du det med 

stor säkerhet, du gör det också med de fyra F:n, där de sista är förtrogenhet och 

färdighet”  

”vi idrottslärare måste tänka bort säkerhetsbegreppet för vi har ju alltid använt 

säkerhet att man inte ska drunkna eller att man inte ska slå sig, det här betyder med 

vilken säkerhet när du utför rörelsen” 

Intervjupersonerna fortsatte beskriva begreppet utifrån exempel från andra ämnen, genom att 

använda sig av de gemensamma värdeorden, för att visa på hur lärarna och eleverna ser 

samspelet mellan vad det är som bedöms. 

 

”där har ju värdeorden en speciell betydelse som används för alla ämnen, det är ju 

en viss säkerhet i utförandet på byggprogrammet eller om man lägger upp mat så 

ska det göras med viss säkerhet, så det är ju samma betydelse av säkerhet om jag 

lägger upp mat som att bygga något” 

Elevinflytande  

I läroplanen står det att undervisning ska vara demokratisk och ska ge eleverna möjlighet till 

elevinflytande. Intervjupersonerna beskrev hur de ansåg att elevinflytande kunde användas i 

ämnet Idrott och hälsa. 

”Dom kan ju påverka utifrån det centrala innehållet jättemycket, vad de kan göra 

inom ramen för vad det står i målen…” 

 

I intervjuerna talades det mycket om att det var i lektionsinnehållet eleverna kunde utöva sitt 

inflytande, men samtidigt var intervjupersonerna måna om att trycka på vikten av att sätta 

tydliga ramar för valen av aktivitet. Intervjupersonerna sade att valen av aktivitet måste göras 
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utifrån en tydlig koppling till målen, där själva valet av aktivitet kan ses som ett 

bedömningsunderlag. 

”… man kunde ju släppa in eleverna där och vart efter, har du några synpunkter 

som du skulle vilja bedriva din konditionsträning under den här perioden t.ex. och 

vad väljer du, och vilken typ av aktivitet väljer du, och förklara sen hur den utvecklar 

just din kroppsliga förmåga…” 

”Men vi får inte hitta på egna grejer men vi ska tolka är att planera och värdera och 

genomföra för att utveckla den kroppsliga förmågan så ska vi ju göra det i linje med 

deras framtida yrke. Och då kan de ju var med och påverka jättemycket....” 

 

Intervjupersonerna menar att eleverna måste få nycklar som gör att de blir förtrogna och har 

en förståelse om vad de förväntas ska ha kunskaper inom. Genom att eleverna har en 

förtrogenhet och förståelse kan det skapa en inre motivation, som kan medföra förutsättningar 

till en ökad vilja att inskaffa kunskaper. Med de tillskansade kunskaperna kan valen av 

aktiviteter byggas på goda kunskaper i områden som till exempel kondition.  

”Vi försöker ju då, men misslyckas ibland, få de att förstå att dem får välja väldigt 

mycket, då blir det att dem väljer aktiviteter då men de glömmer ofta vad de 

egentligen gör på aktiviteterna, då är det ju det här med motivationen, varför gör vi 

det här, för att det är roligt, det är bra att det är roligt, då har vi kanske en form av 

inre motivation, men vad ger det för effekter då, det är ju en del i kunskapskraven då, 

att titta vilka effekter och vad man ska utveckla, utveckla det här då, man kanske gör 

det sämre.” 

Analys 

Ur intervjuerna kan man tydligt se en gemensam mening som intervjupersonerna talar om när 

det gäller frågan om elevinflytande. Samtliga som intervjuades menar att det finns stora 

möjligheter för eleverna att själva vara med och påverka innehållet i Idrott och hälsa kursen. 

För det är främst valet av aktiviteter som eleverna ska kunna bidra med synpunkter till, men 

dessa val ska var tydligt kopplade till ämnesplanens mål. Cothran & Ennis (2001) menar att 

eleverna har en stor del i om ett systemskifte ska bli lyckat, vilket är den femte faktorn i deras 

teori. I deras studie lyfter de fram att eleverna också måste uppleva att de har en förståelse till 

varför ämnesplanen ska förändras och hur den ändras. I vårt resultat menas det på att om 

eleverna har en inre motivation, alltså en egen vilja att uppnå kunskapskraven i ämnet ökar 

möjligheterna till att eleverna skaffar sig kunskapen genom ämnets undervisning. Ger lärarna 

eleverna möjligheter att förstå och bli förtrogna med vad de ska lära sig i ämnet för att få en 

känsla av att det finns ett behov att lära sig fakta samt färdigheterna i ämnet (Cothran & 

Ennis, 2001).  
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Med Bernsteins (1971; 1983) läroplansteori skrivs det om att när det är starka, auktoritära 

lärare som inte visar någon hänsyn till elevernas åsikter. Detta kan det uppfattas likt en 

envåldshärskare och under liknande förhållanden är lärarens klassifikation mycket stark i 

förhållande till eleverna. I precis nämnda exempel ges det prov på en ytterlighet när det gäller 

stark klassifikation och ytterlighet gällande svag klassifikation blir då det motsatta. I relation 

till vad vårt resultat anger när det gäller relationen mellan eleverna och läraren, beskrivs det 

som en öppen dialog där elevernas synpunkter tas till vara på som en del i 

kunskapsinlärningen. Det är även ett tillvaratagande av intressen som finns i gruppen och 

individerna som läraren möter.  Det står även tydligt i läroplanen (Skolverket, 2011) att 

eleverna ska få möjlighet att ha inflyttande och uppleva en demokratisk undervisning. Men 

intervjupersonerna trycker samtidigt på behovet av att aktivt begränsa elevernas inflytande till 

att aktiviteten håller sig innanför de ramar som ämnesplanen anger. Det svenska skolsystemet 

bygger på att lärarens klassifikation i relation till elevernas är någonstans mittemellan de båda 

ovan nämnda ytterkanterna (Bernstein, 1971; 1983).   

 

Realisering av ämnesplanen 

Det centrala innehållet är det som ska utgöra vilka aktiviteter man väljer att ha med i 

undervisningen och ska heller inte bedömas. Målen är i sin tur det som speglar syftet med 

aktiviteterna som man bedriver. För att sedan bedöma det som görs har man kunskapskrav 

som är tydligt kopplade till vad som står i målen och inte det som står i det centrala innehållet. 

Det är så man ska använda ämnesplanen när man ska realisera den i praktiken. 

”Centrala innehållet försöker vi använda bara i själva undervisningen, inte någon 

bedömning…” 

”Förmågorna för oss är också ouppnåeliga, det finns inga tak, de ungefär som 

strävansmål som tidigare…” 

”Det centrala innehållet det är ju då våra medel för att nå de här sju målen som vår 

ämnesplan innehåller, det centrala innehållet är ju 11 punkter så ska vi koka ner det 

till 7 mål då och sen bedöma utifrån kunskapskraven då” 

Vi kan ta några exempel på hur vissa har gjort. En av intervjupersonerna har på sin skola 

arbetat fram olika arbetsområden utifrån det centrala innehållet. I dessa arbetsområden är det 

tydligt beskrivet för eleven vad det är den ska lära sig och hur det ska examineras, dock får 

eleverna chans att påverka vad de ska göra för att lära sig det på bästa sätt.  



39 
 

 

”… där har vi tillsammans då jobbat fram ett gemensamt kompendium för varje 

arbetsområde, vi har ju skapat då åtta-nio arbetsområden som alla jobbar med, vi 

har ju också lite olika förutsättningar på skolan…” 

”… examinationerna på det arbetsområdet, det examinerar det första 

kunskapskravet, det kan bli att man får fem-sex arbetsområden som examinerar det 

första kunskapskravet o ett enda arbetsområde som examinerar det tredje 

kunskapsområdet…” 

Ett annat exempel på hur de tycker att man kan lägga upp undervisningen är att använda sig 

av massmedia och belysa vilken bild den ger av olika saker. Utifrån det kan man diskutera 

och reflektera tillsammans med eleverna kring om de tycker det är bra bilder eller hur man 

skulle kunna göra istället. Det lär dem alltså att kunna värdera vad man bör göra för att träna 

olika förmågor.  

”… om man läser en dagstidning idag eller ännu heller en helgbilaga, så är det 

alltid fullt av sån gå ner fem kilo på en vecka, eller hur, eller bästa övningen för att 

få platt mage. Dom är egentligen klockrena som undervisningsmaterial på 

gymnasienivå…” 

”Om ni tittar på hur man ska idka friluftsliv idag i tidningar brukar jag säga att 

bilden som ges att det är den perfekta tjejen eller killen som är utrustad från topp till 

tå med det senaste från Peak eller så. Då sänder man en bild till ungdomarna att 

man inte kan gå ut i naturen idag om man inte har utrustning för 20,000spänn” 

 

”Det skulle ju kunna vara bra med en sån tidningsartikel att sätt den i händerna på 

dem istället för att ha teorilektioner och prata om kost. Ge dem en sån artikel 

diskutera om det är möjligt att gå ner fem kilo i veckan eller vad det nu kan va och 

ha som en inlämningsuppgift. För det är frågor som hör till vårt ämne att utbilda 

dem i det, så de förstår att det går inte och är bara bullshit”  

 

Skillnaden mellan program 

Upplever då de vi har intervjuat att det ska vara en skillnad i innehållet av undervisningen 

beroende på vilket program man undervisar. Det som sägs är att om man ser till vad det står i 

läroplanen under programmålen så ska det finnas en skillnad.  

 

”… nu undervisar jag bara samhällsprogrammet då men helt klart är det ju så att 

styrdokumenten säger ju att programmålen ska färgas in i undervisningen då…” 
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Intervjupersonerna har dessutom givit några exempel på hur skillnaden i undervisningen kan 

se ut för de olika programmen. Ett exempel på vad de belyste för naturvetenskapliga 

programmet där man kanske bör ge mer fysiologi, med tanke på att de bör var mer mottagliga 

för det än i andra program.  

 

”Programmålen ska färgas in i undervisningen också, det är jag uttryckligen sagt, 

jag märker väl att vi gör lite olika men jag tycker väl också ibland att dem 

naturvetarna till exempel dem får fysiologi i uthållighetsblocken och i styrkeblocken 

kanske medans andra program blir det lite mer basic kanske…” 

 

Ett annat exempel på det kan vara att man ska belysa vilka typer av arbetsskador som kan 

uppstå i det framtida yrket som man kommer hålla på med. Det gäller dock först och främst 

för de yrkesförberedande programmen med tanke på att de andra inte kommer ha något 

speciellt yrke i framtiden.  

”… när ni killar ska ut och köra lastbil här vad tror ni att skadorna kan uppstå, så 

vad behöver ni träna på, hur lägger vi upp vår styrketräningsprogram, så jag tycker 

absolut och det ligger i vår skyldighet att vi ska färga in mot de program som vi 

undervisar på…” 

Analys 

Hur man ska realisera ämnesplanen går tydligt att koppla till Bernsteins läroplansteori (1971; 

1983) och i teorin så är det först och främst inramningen som går att använda till det här 

stycket. Inramningen är gjord så att kontrollen från regeringen över vad det är lärarna ska lära 

ut samt vissa saker som de måste ha med i undervisningen för att träna det som eleverna ska 

lära sig. Det enda i inramningen som läraren eller kanske till och med eleven får möjlighet att 

påverka är själva aktiviteten som görs eller hur den görs. Något som gör att inramningen från 

regeringens sida sjunker är dock att kunskapskraven är väldigt svårtolkade med krångliga ord, 

vilket gör att lärarna får större möjligheter att tolka vad det är som ska bedömas. Det ställs 

alltså högre krav på att den enskilda läraren har en god yrkeskunskap, vilket betyder att det är 

en hög klassifikation. Förklarar man detta på ett annat sätt så skulle man kunna använda sig av 

den sammansatta koden. Den handlar om hur autonom man är i sin roll som lärare, vad det 

gäller val av pedagogik och hur man kan utvärdera den undervisning som lärarna har 

förmedlat till eleverna (Bernstein 1971; 1983).  
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Om vi då går vidare till skillnaden mellan programmen och belyser hur man kan koppla det 

till Bernsteins läroplansteori (1971; 1983). Först och främst kan man säga att inramningen, 

genom läroplanen, styr att det ska vara en skillnad mellan programmen. Frågan är då varför 

det är så? Det är för att öka klassifikationen för eleverna inom de olika programmen. Alltså att 

kunskapen för det programmet ska öka utifrån ämnet och dess riktlinjer på vad som ska göras.  

 

Upplevda problem med den nya ämnesplanen 

Trots en enad mening om att den nya ämnesplanen är bättre och tydligare på flera sätt finns 

det synpunkter på problem och vilja att förändra vissa delar i ämnesplanen för att göra den 

ännu bättre. Problemen som de lyfter handlar om olika begreppstolkningar som försvårar för 

lärarna i Idrott och hälsa att komma med samma tolkning av begreppen.  

”käpphästarna för folk är ju då dels så införde man ju ett nytt begrepp som är 

kroppslig förmåga… för gymnasiet då om man inte börjar prata om grenspecifik i 

olika idrotter i specialidrotter, mer i utförandet av sådana då, utan då införde man ju 

ett begrepp som är kroppslig förmåga o vi ska antingen befästa eller vidareutveckla 

den kroppsliga förmågan då o den kroppsliga förmågan är ju inte tydlig definierad, 

vi har fått väldigt mycket frågor kring den”  

 

Ur intervjuerna framkom det att det fanns en missuppfattning runt om bland lärarna i landet 

om att det inte längre skulle krävas att eleverna ska vara simkunniga på gymnasiet för att få 

betyg. Det gjorde att lärare börja fråga om hur man ska kunna utöva livräddning med mera om 

det inte fanns ett krav på simkunnighet. Detta förtydligade Skolverket i ett efterkommande 

kommentarmaterial, att eleverna ska betraktas som simkunniga på gymnasiet om de var 

godkända i grundskolan.    

”… vi ska inte tentera simning, vi ska inte bedöma den, det har de redan gjort i sex 

och i nio, vi ska jobba med friluftsliv till exempel, allt ifrån långfärdsskridskor och 

paddla eller vara i och kring vatten, och vissa jobbar då med nödsituationer, som 

vara ett drunkningstillbud, hur ska man kunna göra det där på något sätt om inte 

folk kan simma, då finns det ju en fara, så det är ju då en grej och det försökte man 

ju då skriva i kommentarmaterialet och jag sa att det måste förtydligas…”  

 

Flertalet av dem som intervjuades lyfte upp ett problem som de anser finns i bedömningen av 

kunskapskraven. De menar på att det är svårt att veta var skillnaden mellan betygstegen går 

och det kan bli individuella tolkningsskillnader som gör betygsättningen ojämlik. 

”… det är ju att hitta nivån o det är ju kunskapskraven, vad är skillnaden mellan ett 

C och ett A till exempel, det är ju där problemet är, men det kommer ju alltid vara 
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knepigt att hitta tydligheten i betyg, likvärdigheten i betygsättningen eller 

bedömningen…” 

Analys 

Det som intervjupersonerna belyser som problem handlar till stor del om att ämnesplanen 

skapar möjligheter för fria tolkningar när det är både gäller begrepp och betygsbedömning. 

Det är den sortens faktorer som försvagar inramningen för styrdokumenten. Bernstein (1971; 

1983) förklarar att inramning är som starkast när styrdokumenten på ett detaljerat sätt ger 

tydliga gränser för vad alla lärarna ska göra och hur de gör det, på det viset skapas den 

absoluta likvärdigheten för utbildningsväsendet (Bernstein, 1971; 1983). Det svenska 

systemet för till exempel hur lärare bedömer eleverna utefter kunskapskraven innebär att alla 

ska tolka begreppen och värdeorden på ett sätt som gör att alla lärare sedan bedömer en elevs 

kroppsliga förmåga på ett sådant vis att eleven hade fått samma betyg av alla. Men i 

verkligheten är det så att lärare har olika syn på vad som är med viss säkerhet eller vad som är 

med säkerhet. Det är detta som är otydligt skrivet och gör att metoder för vad läraren bedömer 

och hur han/hon bedömer eleverna som skapar en spretighet och öka risken för ojämlik 

betygsättning. Eftersom en stark inramning av ämnet bygger på en absolut inramning, kan det 

konstateras att våra styrdokument i dessa avseenden har en relativt svag inramning (Bernstein, 

1971; 1983).   

 

Det som blir en följd utav en något försvagad inramning är att lärarens agerande och tolkning 

får en betydande roll för elevgruppen han/hon möter. När lärarens roll blir större och mer 

betydelsefull som i bedömning och betygsättning menar Bernstein (1971;1983) att 

klassifikationen uppnår en tämligen stark nivå och riskerna ökar för ojämlik syn på vad som 

krävs till exempel för betyg C. För att motverka en ojämlik bedömning menar 

intervjupersonerna att olika stödunderlag som kommentarmaterial och senare även 

bedömningsstöd ska stävja problematiken som de upplever. Utifrån teorin gör sådana 

kompletteringsförändringar att läroplanens styrkraft ökar och förstärker inramningen 

samtidigt som klassifikationen försvagas (Bernstein, 1971; 1983).   

 

Sammanfattning 

I analyserna har vi kommit fram till att alla nyckelfaktorer har uppfyllts vid implementeringen 

för Gy11 (Cothran & Ennis, 2001). Ett exempel på det är att de intervjuade kände ett behov av 

förändring av ämnesplanen, då de kände att den äldre ämnesplanen var för otydlig med svåra 
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begrepp att förstå. Det har blivit starkare inramning med tydligare styrdokument men som 

ändå inte har förändrats särskilt mycket rent innehållsmässigt.  

I studien framkom, genom en enad syn på hur ämnesplan ska tolkas, det att ämnets 

huvudsakliga syfte skulle utgöras utav fysiskt görande med utgångspunkt från de fyra F:n, 

fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Detta fysiska görande ska avspeglas i hur andra 

perspektiv som till exempel hälsa, där det då är främst den fysiska hälsa som ska belysas i 

ämnet. Studien fick även fram en del begreppstolkningar som tydliggör hur det är tänkt att 

lärare ska förstå dessa, använda de i undervisningen och vid bedömning. Kroppslig förmåga 

var ett begrepp som har upplevts krångligt, men i studien fick vi fram en tydlig definition på 

begreppet.   
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Diskussion  

 

Studien har lett till att det skapats en tydligare bild kring hur det, enligt dem som var med och 

påverkade ämnesplanen i Gy11, är tänkt att lärare i Idrott och hälsa ska tolka och förstå det 

som är skrivet i ämnesplanen. I Studien har en del saker förvånat, men framförallt har arbetet 

med studien varit intressant och mycket lärorikt. Nedan diskuterar vi på det studien har lett 

fram till. 

Diskussion av resultaten 

Vår målsättning var att intervjua verksamma lärare i Idrott och hälsa som har haft en tydlig 

roll i arbetet med utformandet av den nya ämnesplanen i Gy11 (Skolverket, 2011). Det var 

efter en föreläsning med en av ämnesexperterna som vi förstod att det hade varit en del lärare 

i Idrott och hälsa som hade varit med i arbetet med ämnesplanen. Men det visade sig vara 

svårt att få fram vilka och hur många som var med och vi möttes av olika uppgifter om vem 

som hade information om detta. Efter en tid hade vi förutom de två ämnesexperterna lyckats 

få fram enbart ett ytterligare namn som ansåg sig varit med i arbetet med ämnesplanen och 

var verksam lärare. Den något magra urvalsgruppen gjorde att vi även valde att kontakta två 

lärarutbildare, som arbetar med våra frågeställningar och fanns med under processen när 

gymnasieskolan samt grundskolan reformerades och sjösattes 2011 (Skolverket, 2011). 

 

Det som var lika mellan flertalet av de som vi intervjuade var att de är eller har varit mycket 

aktiva i Svenska idrottslärarföreningen, som är en del av fackföreningen Lärarnas 

Riksförbund. De berättande att de under lång tid hade jobbat med liknade frågor i föreningens 

regi och tog fram det som orsak till hur de fick sina uppdrag med ämnesplanen. Det kan 

mycket väl vara riktigt bra att Skolverket tar in mycket aktiva människor från en fackförening 

med mycket medlemmar som verkar ute i verksamheterna. Dessa personer är förmodligen 

väldigt insatta redan innan arbetets start och har en vilja att göra ett gott arbete. Men som i 

alla intresseföreningar så har de ofta en agenda med förutbestämda idéer och viljor för hur de 

vill att en ny ämnesplan ska utformas. Det är i och för sig inget fel, men det vi frågar oss är 

om koncentrationen av så få verksamma lärare och att de är komna ur en ganska snäv 

geografiskt krets och delar av fackföreningens toppskikt. Vi kan tycka att det borde vara fler 

verksamma lärare som har formella uppdrag hos Skolverket i denna typ av processer. Detta 
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för att öka spridningen av personer som kan påverka får en fördjupad kunskap och förståelse, 

samtidigt som det görs lättare och med fler som kan åka runt till landets skolor för att berätta 

om ämnesplanen och hur den ska tolkas. 

 

Våra intervjupersoner, främst ämnesexperterna, belyste att arbetstempot var oerhört högt och 

intensivt. Även det forskningsunderlag som låg till grund för hela arbetet med hur ämnet 

skulle utformas gjordes på två veckor, vilket dess författare också skriver att det bör tas i 

beaktande och inte bör ses som någon vetenskaplig text (Larsson, 2008). Det är 

anmärkningsvärt att den forskningsbakgrunden som hela ämnet grundats på inte är djupare 

och fått mer tid att tas fram på för att få ett bättre och mer vetenskapligt underlag. 

Intervjupersonerna hade en uppfattning av att regeringen var väldigt mån om att läroplanen 

skulle bli klar för att kunna besluta om den skulle verkställas höstterminen 2011 innan valet 

2010. 

 

Intervjupersonerna berättade mycket om hur tydlig ämnesplanen är nu om man jämför med 

tidigare, att begrepp är lättare att förstå och att strukturen är bra upplagd och så vidare. Vi 

anser att en stor anledning till varför de tycker den är så tydlig är att de just har suttit med och 

utformat ämnesplanen. Det skulle också kunna vara att de har läst in sig noga på 

kommentarmaterialet som beskriver en del begrepp i ämnesplanen. Kommentarmaterialet är 

ett mycket viktigt dokument för lärare och blivande lärare. Vi skulle dessutom vilja säga att 

det är lika viktigt att vara påläst på kommentarmaterialet som på själva ämnesplanen. Vi anser 

att det är mycket viktig att lyfta fram kommentarmaterialet för vi har fått känslan, dels under 

vår VFU och dels i vår egen utbildning, att den inte används i så stor utsträckning som den 

borde. Att vi själva inte är så pålästa på kommentarmaterialet kan vara en orsak till varför vi 

upplevde ämnesplanen så komplex när vi började med den här studien.  I 

kommentarmaterialet beskrivs begrepp som till exempel kroppslig förmåga på ett tydligt sätt, 

det enda den inte tar upp är kunskapskraven och dess värdeord (Skolverket, 2011). 

Bedömningsstödet som är under arbete kommer troligtvis att ta upp de begreppen men det är 

anmärkningsvärt att det ännu inte har kommit, 1, 5 år efter läroplanen lanserades. 

 

I resultatet beskrivs vad ämnets syfte är samt hur man ska bedriva ämnets syfte. Det är alltså 

det fysiska görandet som ska stå i fokus för ämnet. Genom det fysiska görandet ska man nå 
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hälsa och kroppslig förmåga. Både hälsa och kroppslig förmåga är dessutom både teoretiska 

och praktiska kunskaper. Men det är till stor del den fysiska hälsan som ska behandlas för att 

ge ett långvarigt intresse för att eleverna ska behålla eller vidareutveckla sin hälsa. Att det är 

just det fysiska görandet och den fysiska hälsan man ska lägga fokus på är dessutom något 

som inte har synliggjorts så tydligt under vår utbildning.  Vi har upplevt att det är en mycket 

bred bild av hälsa som ska bedrivas i undervisningen. Det är ju självklart att man ska belysa 

hela den breda bilden av hälsa men där med inte sagt att man ska lägga något större fokus på 

till exempel spänningsreglering och mental träning. Detta har både likheter och skillnader 

med hur idrottslärare har sett på hälsoundervisningen. Enligt Quennerstedt (2006) så läggs en 

fysiologisk diskurs på ämnet, vilket stämmer bra överens med hur intervjupersonerna anser att 

det ska vara. 

 

I läroplanen, som står för verksamhetens riktlinjer, står det att undervisningen ska ge 

förutsättningar för eleverna att få träna demokrati och få ett visst inflytande samt att 

undervisningen ska vara individanpassad (Skolverkets, 2011). Inom ämnet Idrott och hälsa 

kan det kunna komma till användning exempel vid valet av aktivitet. När eleverna får välja 

aktivitet så kan det dels ses som att de får inflytande och delaktighet, men det kan även ses ur 

ett kunskapsbedömande perspektiv där eleverna kan få stor makt över aktiviteterna i 

undervisningen när de kan göra valen utifrån de kunskaper som tidigare lektioner givit dem. 

Genom att eleverna får göra val efter lärarna har gått igenom nödvändig information för att 

eleverna kan göra kompetenta val och bör då kunna ligga till grund för bedömning av 

kunskapskraven som handlar om att planera och genomföra aktiviteter. Vi tycker det är viktigt 

att belysa att syftet med olika ställningstagande gällande elevinflytande och då framförallt 

kopplat till vald metod, har fokus på kunskapsinlärande.  

 

Metoddiskussion 

 

Som vi skrev tidigare så har det varit mycket svårt att få tag på vilka verksamma lärare som 

egentligen satt med och utformade ämnesplanen. Ju mer vi blev insatta i hur det var så 

upptäckte vi mer och mer att det inte alls var många verksamma lärare som var med och 

påverkade ämnesplanen. Det har ju självklart både för- och nackdelar, men i vår studie gjorde 

det att vi fick bredda vårt perspektiv till lärarutbildare som var med i utformandet. Det gjorde 
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att vi fick ändra lite och därmed lägga ett mindre fokus på hur ämnesplanen ska realiseras och 

istället ett tydligare fokus på hur den tolkas av dem. Det huvudsakliga syftet till att det är just 

den specifika gruppen som vi vände oss mot har inte förändrats, vilket vi tycket är bra för det 

har gjort att vi fått en så korrekt bild som möjligt kring hur ämnesplanen ska tolkas enligt 

dem. En sak som vi skulle kunna förbättrat var att effektivisera arbetet med intervjufrågorna, 

för att ha kunnat boka in intervjutillfällena tidigare under processen för att ha mer tid till att 

kunna göra ett genomarbetat resultat och analys. Men frågan är om våra frågor hade blivit så 

genomarbetade och tydligt kopplade till vad tidigare forskning säger och våra teoretiska 

perspektiv menar, om vi hade skyndat på processen (Bryman, 2008).  
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Bilagor 

Intervjuguide 

Introduktion 

 Presentera oss och ge en bakgrund till studiens ämne samt förklara hur långt vi 

kommit i vår utbildning.  

 Förklara varför vi har valt ut just dessa personer så att de får en bild över varför de 

deltar i intervjun.  

 Belysa intervjupersonernas rättigheter utifrån ett forskningsetiskt perspektiv, som t.ex. 

att de inte måste delta och att det under hela processens gång kan dra sig ur.  

Uppvärmning 

 Hur gammal är du? 

 Vad har du för utbildning och när gick du den? 

 Kommer du ihåg några speciella faktorer till varför du ville bli lärare i Idrott och 

hälsa? 

 Vad har du för idrottslig bakgrund? 

 Hur länge har du jobbat som lärare inom Idrott och hälsa? 

 Hur den geografiska spridningen sett ut vad det gäller dina arbetsplatser? 

 Hur ser din tjänstebeskrivning ut just nu, alltså hur stor del Idrott och hälsa du har? 

 Hur är arbetslagen upplagda på er skola? 

 Kände du sen innan något behov utav förändring av läro- och ämnesplan? 

 Hur blev du utvald till arbetsgruppen eller var det du som ansökte? 

 

Huvudsession 

 Ge din bild utav arbetet med ämnesplanen. 

 Vilka direktiv fanns inför arbetet eller var det helt förutsättningslöst?  

 Vad är bättre med den nya ämnesplanen jämfört med den gamla?  

 Vad är mindre bra, skulle du vilja tillägga något? 

 Förklara hur du realiserar ämnesplanen praktiken. 

 Hur fungerar elevpåverkan i din undervisning? 

 Finns det skillnad på undervisningens innehåll beroende av vilket program du har? 

 Förklara varje enskild förmåga i ämnesplanen.  

 På vilket sätt väljer du att undervisa i det centrala innehållet? 

 

Avrundning 

 Är det något du vill ta upp som du tycker vi har missat? 



51 
 

 

Avslutning 

 Tacka för medverkandet.  


