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Sammanfattning 

Idrottsämnet är ett populärt ämne och har funnits i den svenska skolan i över 200 år och har visat 

sig ha en positiv effekt på elevers hälsa, då fysisk aktivitet bland annat bidrar till att minska risken 

för hjärt- och kärlsjukdomar, benskörhet och cancer. Syftet med arbetet är att ur ett didaktiskt 

perspektiv undersöka hur kursplanen i idrott och hälsa har förändrats under de senaste 25 åren 

avseende ämnets innehåll, metod och syfte. Studien baseras på en kvalitativ textanalys där en jäm-

förelse av kursplanerna sker med hjälp av en analysmodell, där tidigare forskning och teoretiska 

utgångspunkter ligger som grund. Resultatet visar att innehåll, metod och syfte som är baserat på 

de didaktiska frågorna vad, hur och varför har ett flertal likheter och skillnader i kursplanerna. 

Rubriker och sidantal i de olika kursplanerna samt lärarens förutsättningar att göra didaktiska val 

har bland annat förändrats under åren och kunskapen om att eleverna ska få en förståelse om hur 

fysisk aktivitet bidrar till en bättre hälsa och välbefinnande är något som är oförändrat i alla kurs-

planerna. De centrala begrepp som är framtagna genom analysmodellen behandlas även kontinu-

erligt i de olika kursplanerna. 
 
Nyckelord: Idrott, fysisk hälsa, mental hälsa, fysisk förmåga, studieframgång, kursplan 
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1 Inledning 

Idrottsämnet har länge funnits med och varit en del av undervisningen i skolan. Under min se-

naste verksamhetsförlagda utbildningsperiod fick jag chansen att vara med på flera idrottslektio-

ner och se hur det kunde gå till. Det jag reagerade på var att lektionerna var väldigt korta. Elever-

na hade ungefär 45 minuter idrott och sedan skulle de hinna duscha och gå till bussen. Trots detta 

kunde jag se elevernas glädje av att få röra på sig. Läraren var väldigt mån om att det inte skulle 

vara tävlingar när eleverna skulle göra vissa saker samtidigt. Utan det viktiga var att de skulle göra 

övningarna på rätt sätt och det tror jag hade en stor påverkan på eleverna. 

Trots detta rör sig barn och ungdomar på sig alldeles för lite idag, vilket även visas i flertal studier 

som har gjorts. Barn och ungdomar mår bra av att aktivera sig, det är bra för exempelvis elevers 

skolresultat och välbefinnande. Därför har regeringen med hjälp av kunskap och erfarenhet av 

bland annat Riksidrottsförbundet, Gymnastik- och Idrottshögskolan, Svenskt Friluftsliv samt Lä-

rarförbundet och Lärarnas Riksförbund/Svenska Idrottslärarföreningen beslutat att idrottsämnet 

ska öka fr.o.m. 2019 med 100 timmar i grundskolan. I vilka årskurser dessa timmar ska läggas 

kommer göras en analys på, för att beräkna var ökningen kommer göra störst effekt (Regerings-

kansliet, 2017, s.1-2).  

Eftersom idrott och hälsa intresserar mig, är ett av skolans ämnen och har debatteras en del vill 

jag som blivande lärare veta mer om ämnet, men mer kunskap om detta är till nytta även för and-

ra praktiserande lärare. Denna typ av kunskap får jag genom att ta reda på hur idrottsämnet har 

sett ut i kursplanerna under de senaste 25 åren. Mitt arbete kommer därför beröra dessa aspekter 

och ni kommer kunna ta del av detta. 
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2 Bakgrund 

2.1 Historisk bakgrund 

Idrottsämnet har funnits i över 200 år i den svenska skolan och på senare år har ämnet bytt namn 

från gymnastik till idrott. År 1820 blev gymnastiken ett skolämne, men då var det endast männen 

som fick delta. Till en början var undervisningen riktad till unga pojkar och deras fysiska fostran. 

Vapenövningar och ställningsgymnastik ute på skolgården var bland annat vad undervisningen 

grundade sig på. Gymnastikens syfte var att stärka den organiserade kroppsövningen och elever-

nas karaktär, genom att träna på kroppshållningen (Lundvall och Meckbach, 2003, s.43). 

Gymnastikämnet fördes gradvis in i skolan när Folkskolan grundades år 1842. Uppdelningen 

mellan pojkar och flickor i ämnet var tydliga när det kom till deras kunskaper. För pojkarna låg 

fokuset fortfarande på den fysiska fostran och förberedelse för militären, medan flickorna fick 

agera åskådare till deras aktiviteter. Per Henrik Lings pedagogiska gymnastik ”linggymnastiken” 

låg som grund under den senare delen av 1800-talet och bestod av fyra huvuddelar, estetisk, me-

dicinsk, militär och pedagogisk gymnastik (ibid, s.43-44).  

År 1919 förändrades ämnet i läroplanen för folkskolan och ämnet bytte namn till ”gymnastik 

med lek och idrott”. Att ha en bra kroppsutveckling och att arbeta för en bra hållning låg i fokus 

för ämnet. Fäktning försvinner år 1928 och nya mål i kursplanen tillkommer, bland annat självbe-

härskning, god kamratskap och att ha ett ridderligt uppträdande. Det var först år 1933 som det 

skrevs i timplaner för läroverk och realskolan att övningarna i gymnastikundervisningen ska an-

passas efter ålder och kön. I studieplanen för enhetsskolans införande 1955 skrevs det att under-

visningen ska passa pojkar och flickors olika behov. För flickorna ska undervisningen grunda sig 

på det gymnastiska, estetiska och rytmiska medan för pojkarna ska innehållet grunda sig i färdig-

hetsgymnastiken och de prestationsbetonade spelen (ibid, s.44-45). 

I läroplanen som kom år 1962 ”Lgr 62”, utvidgades gymnastikämnet till att handla om fysisk och 

social fostran, samt förbereda eleverna till arbetslivet genom att hjälpa dem att få en god arbets-

teknik. Ämnet byter även namn till ”gymnastik”. I Lgr 69 tas fysisk fostran bort från läroplanen 

och inriktning på individualisering börjar växa fram genom hänsyn till individens förutsättningar 

inom ämnet. I Lgr 80 ändrar ämnet namn igen till ”idrott”, gymnastiken finns fortfarande kvar 

inom idrottsämnet men är ett moment bland andra som exempelvis bollspel, simning och skrid-

skoåkning. I Lpo 94 ändrar ämnet namn igen till ”idrott och hälsa", vilket är det namn som be-

nämns även idag i Lgr 11. Dessa olika namn inom idrottsämnet är grundat på innehåll och målen 

i ämnet (ibid s.46-48). 
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2.2 Effekter av fysisk aktivitet 

Barn och ungdomar mellan 6-17 år rekommenderas att ägna sig åt 60 minuters fysisk aktivitet 

dagligen (Berg et al. 2016). Dessa rekommendationer är Yrkesföreningar för fysisk aktivitet 

(YFA), Svenska läkaresällskapet och Svenska barnläkarföreningen enade om och underlaget till 

rekommendationerna har tagits fram av en tvärprofessionell grupp och är baserad på litteraturge-

nomgångar av internationella studier som berör fysisk aktivitet. Den fysiska aktiviteten bör ge en 

viss pulshöjning och skelett- och muskelstärkande aktiviteter som till exempel finns i lek, löpning 

och hopp bör utföras tre gånger i veckan. Barn och ungdomar med en funktionsnedsättning eller 

sjukdomstillstånd som bidrar till att de inte kan nå upp till rekommendationerna ska vara aktiva 

utifrån deras tillstånd. De hälsovinster som växer fram under fysisk aktivitet hos barn och ung-

domar är bland annat:  

- Förbättrad skeletthälsa  

- Förbättrad kondition  

- Ökad muskelstyrka  

- Metabol hälsa (minskning av kroppsfett vid övervikt)  

- Kardiovaskulär hälsa (sänkning av högt blodtryck)  

- Mental hälsa  

- Förbättrad skolprestation/testresultat i skolan  

Enligt YFA, Svenska läkaresällskapet och Svenska barnläkarföreningen är hälsovinsterna av fysisk 

aktivitet större än eventuella risker. Dessa rekommendationer rekommenderas för att underlätta 

barns och ungdomars hälsa under uppväxten och att minska riskerna för att utveckla kroniska 

sjukdomar senare i livet (ibid). 

2.3 Barn och ungdomars mående idag 

Dagens levnadsvillkor hos barn och ungdomar i Sverige har blivit allt sämre under de senaste 

åren. Folkhälsomyndigheten gav Statistiska centralbyrån (SCB) ett uppdrag vintern 2013/14 att 

undersöka psykiska- och även somatiska besvär hos elever i åldrarna 11, 13 och 15 år (2014, s.12). 

Nedstämdhet, sömnsvårigheter, nervositet och irritation, yrsel, ryggont, magont och huvudvärk 

är exempel på besvär som har ökat bland 13-15-åringar sedan 1980-talet. Dessa besvär har även 

visat sig ökat med åldern och framförallt hos flickor. Genom att jämföra dessa besvär på 1980-

talet med idag, visar det sig att detta är mer än dubbelt så vanliga i dagens samhälle (ibid, s.15). 

Enligt Skolverkets undersökningar har även psykosociala hälsan blivit sämre med åren. Kränkan-

de behandlingar påstår både lärare och elever blivit värre de senaste åren. Stressnivån är något 
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som är oförändrat jämfört med tidigare. Hos de yngre eleverna känner ungefär 13 procent av 

dem sig stressade och hos de äldre eleverna är den siffran ännu högre (Alerby, Bergmark och Er-

iksson, 2016).  

2.4 Elevernas attityd till idrottsämnet 
 
Idrottsämnet är bland de populäraste på schemat, men trots detta är inte alla elever positiva kring 

ämnet. Obehag och oro är något som växer fram kring ämnet (Larsson & Redelius, 2008, s.381) 

Oftast är det de yngre eleverna som uppskattar ämnet mest, vilket har sin grund i att det oftast är 

de små barnen som rör sig allmänt mer till skillnad från de större barnen. En tolkning till detta är 

att rörelsebehovet minskas med en ökad ålder. En alternativ tolkning är att ju äldre barnen blir 

desto mer tappar de lusten att röra på sig. För de mindre barnen är rörelse oftast förknippat med 

självständighet och känslor av frihet. När barnen sedan blir äldre blir aktiviteterna mer strukture-

rade att de ska gå till på ett visst sätt och känslan av frihet försvinner. Larsson (2016 s.34) menar 

att i samband med detta tappar vissa barn lusten att röra på sig. Thedin (2015, s.70) skriver i sin 

avhandling att de allra flesta barn och ungdomar har någon gång medverkat i idrott i en förening. 

Vilket Larsson (2016, s.34) i sin tur skriver att oftast är det de elever som på något sätt är involve-

rade i föreningsidrotten på fritiden som upplever idrottsämnet i skolan som positivt.  

Pojkarna är mest positiva till ämnet, vilket även syns i betygen i Skolverkets betygsstatistik, idrott 

och hälsa är det ämnet i grundskolan där pojkarna har bättre betyg än flickorna. En förklaring till 

detta kan vara att samhället och även undervisningen har styrts av idrotter som uppfattas som 

mer maskulina och där fler pojkar deltar i även på fritiden (Larsson, 2016, s.35). Vilket även kan 

reflekteras i Riksidrottsförbundets statistik för idrotten i samhället, fotboll och innebandy är en av 

de aktiviteter flest pojkar utför (2016, s.57). Flickor deltar också i dessa typer av verksamheter på 

fritiden och idrotterna är oftast könsåtskilda, vilket innebär att det inte utmanar föreställningen 

att de är maskulina (Larsson, 2016, s.35).  

Den sociala bakgrunden spelar även roll på elevers prestationer i idrottsämnet menar Larsson 

(2016, s.35). Kön är inte det enda som har en betydelse av fördelningen av betyg för framgång i 

idrottsämnet. Flickor med svensk bakgrund har oftare ett högre betyg i idrott än de med utländsk 

bakgrund. Medan hos pojkarna är betygen i samma utsträckning höga oavsett bakgrund. Vilket 

kan jämföras med att elever som har föräldrar med endast grundskoleutbildning har lägre betyg 

än elever med en akademisk familjebakgrund. Larsson skriver att detta kan ha en betydelse för att 

de elever med utländsk bakgrund som är uppväxta i familjer med låg utbildning deltar mindre i 

föreningsidrott jämfört med de elever som är uppväxta i en familj med hög utbildning, han menar 

att sociala mönster ofta samspelar och förstärker varandra (ibid, s.35).  
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3 Tidigare forskning 

3.1 Projekt om barn och ungdomars hälsa vid ökad fysisk aktivitet 

Idag finns mycket forskning där idrottspedagogik och fysisk utbildning står i fokus. Flertal studier 

har gjorts runt om i Sverige där bland annat ökningen av fysisk aktivitet varit i fokus. Jag har stu-

derat fyra av dessa projekt med samma utgångspunkt, att undersöka elevers/barns livsstil genom 

att öka den fysiska aktiviteten i skolan. Nedan kommer ni kunna ta del av dessa. 

Den nioåriga interventionsstudien (Ericsson & Karlsson, 2014, s.79-87) fokuserade på hur vissa 

definierade hälsofaktorer påverkades av en ökad idrottsundervisning. Faktorerna var benmassa, 

muskelstyrka och frakturer, men även hur skolresultaten, självförtroende, koncentrationsförmåga 

och elevens sociala kompetens påverkades av den ökade idrottsundervisningen undersöktes. I 

projektet studerades fyra skolor med liknande socioekonomisk bakgrund, där en skola fick vara 

interventionsskola och de tre andra skolorna fick vara kontrollskolor. När studien startade ökades 

idrottsundervisningen i interventionsskolan till 40 minuter fysisk aktivitet varje dag. Medan de 

andra skolorna fortsatte med den vanliga undervisningstiden, det vill säga ungefär 60-90 minuter 

idrott i veckan. Resultatet av studien visade att elevernas muskelstyrka och benstyrka hade stärks 

och frakturer minskas, vilket beror på att skelettet och muskelmassan blir starkare vid fysisk akti-

vitet. Skolprestationerna hos eleverna förbättrades och slutbetygen hos pojkarna blev bättre, fler 

pojkar fick behörighet att studera vidare efter gymnasiet. Hos flickorna såg förbättringen inte li-

kadan ut, vilket kan bero på att de hade bra betyg och hög gymnasiebehörighet innan studien 

startade och att det var svårt att höja resultaten ännu mer när fysisk aktivitet lades till varje dag. 

En treårig interventionsstudie (Sollerhed & Ejlertsson, 2008, s.102-105) där idrottsundervisning-

en ökades till fyra dagar i veckan gjordes på två skolor, en kontrollskola och en interventionssko-

la. Storleken, utseendet, strukturen och barnens socioekonomiska bakgrund samt landsbygden 

liknade varandra på de olika skolorna. Kontrollskolan fortsatte att följa läroplanens timplan för 

idrott och hälsa. Resultatet i den treåriga interventionsstudien visade att barns fysiska status för-

ändrades vid ökad fysisk aktivitet. Både normalviktiga och överviktiga barn gynnades och kondi-

tionen samt den motoriska förmågan hos eleverna ökade hos både pojkarna och flickorna. Ele-

vernas BMI (Body Mass Index - relationen mellan kroppslängd och kroppsvikt) var oförändrat 

hos eleverna. Vilket även tyder på att ökad fysisk aktivitet kan sakta ner viktökning som sker 

bland barn och unga. 

I det ettåriga pilotprogrammet, Active Schools Program (ASP) (Erfle & Gamble, 2014, s.27-33) un-

dersöktes tusentals högstadieelever i delstaten Pennsylvania i USA. Idrottsundervisningen ökades 

till 30 minuter varje dag för interventionsskolorna medan kontrollskolorna behöll sitt vanliga 

schema. Undersökningens syfte var att titta på elevers fysiska styrka och viktstatus under 1 år. Re-
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sultatet av pilotprogrammet ASP, visade att fysiska förbättringar gjordes i större grad hos både 

flickorna och pojkarna jämfört med kontrollgrupperna. Elevernas BMI undersöktes även inom 

båda grupperna och de överviktiga eleverna i interventionsgruppen visade sig ha förbättra detta, 

men störst förbättring hade flickorna. Pilotprojektet visade även att pojkar och flickor påverkades 

annorlunda av att öka den fysiska aktiviteten och att överviktiga barn påverkades mest. 
 
I Malmö Pediactric Osteoporosis Prevention (POP) studien (Fritz et al. 2016, s.1216-1222) undersöktes 

fyra grundskolor inom samma område, där en av skolorna (interventionsskolan) ökade idrottsun-

dervisningen till 40 minuter varje dag under en sjuårsperiod. Kontrollskolorna fortsatte med den 

normala undervisningstiden, det vill säga 60 minuter varje vecka. Undersökningens syfte var att 

titta på muskel- och skeletteffekterna av ökad fysisk aktivitet. Resultatet i interventionsgruppen 

visade att muskelstyrkan, benmassan och benstrukturerna ökade samt att benfrakturerna minska-

de. Den ökade ryggradsmassan var bland annat störst hos flickorna och knämuskelstyrkan var 

liknande hos båda könen. 
 
Sammanfattningsvis visar de fyra projekt som redovisas ovan att fysisk hälsa, mental hälsa, studie-

framgång och fysisk förmåga är positiva effekter av skolans idrottsundervisning. 

3.2 Elevers perspektiv av idrottsämnet 
 
I Wikers avhandling (2017) diskuteras idrottsämnet med utgångspunkt från elevers perspektiv i 

deras upplevelser, möjligheter och hinder samt visioner elever har om idrottsämnet. 62 elever in-

tervjuades i årskurs 9 från åtta olika högstadieskolor (ibid, s.87). Resultatet från studien visar 

bland annat att eleverna menar att betygssystemet inte ger eleverna en rättvis bedömning och att 

den bör ändras. Då de upplever problem i just bedömning och betygsfrågan, hur läraren ska be-

döma elever och hur han eller hon kan se om de har tillräcklig talang eller inte (ibid, s.172). Ele-

verna anser att variationen i undervisningen inte är tillräcklig och om det hade varit mer variation 

kunde fler elever få chansen att visa sina kunskaper och höja sitt betyg, till exempel skateboar-

dåkning, paddla kanot eller rida (ibid, s.176). Att alla ska nå samma mål när det inte finns genom-

gångar inom ämnet menar eleverna är omöjligt. Detta leder till att de elever som har en idrottslig 

talang, idrottar på fritiden har lättare att få ett högre betyg då de ”kan allting innan”. De elever 

som inte har en idrottslig talang eller idrottar på fritiden blir inte inkluderade i undervisningen på 

samma sätt (ibid, s.176-177). Eleverna menar att om innehållet i undervisningen blir mindre pre-

stationsinriktat skulle idrottsämnet gynna fler elever (ibid, s.147). 

Eleverna i Wikers studie (2017) menar även att undervisningstiden är för kort och bör förlängas 

då det behöver mer tid för att kunna lära sig och bli bättre inom ämnet. Eleverna menar att inom 
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andra ämnen får de tid på sig att träna men inom idrott upplever de att det är prov varje lektion 

då de måste visa upp sina kunskaper (ibid, s.178). Många upplever även dusch- och omklädnings-

situationen som en osäkerhet, att bli uttittade, fotade och filmade och alldeles för lite tid finns till 

att hinna till nästa lektion, vilket leder till att många väljer att inte duscha och gör inte sitt bästa på 

lektionen för att undvika att bli svettig (ibid, s.182).  

Avslutningsvis skriver Wiker att förändring bör ske inom idrottsämnet och att den politiska dis-

kussionen sker i likhet med idrottsundervisningen ”live” och här-och-nu. Hon menar att istället 

bör politikerna stanna upp och föra en diskussion om undervisningsformen och innehållet i äm-

net och vad politiska beslut kan leda till. Till exempel nu när timmarna i idrottsämnet ökar kom-

mer innehållet förändrats eller kommer det gynna de tävlingsinriktade och prestationsinriktade 

aktiviteterna. Kommer detta att gynna elevers livsstil. Mer elevperspektiv behövs vid politiska 

diskussioner om förändringar (ibid, s.190). 

I Karlefors (2012) studie intervjuades tio stycken 17-åriga kvinnliga elever om hur de upplevde 

idrottsämnet i skolan. Resultatet av studien visar att eleverna inte ser idrottsundervisningen som 

ett vanligt skolämne, utan mer som en paus från skoldagen som inte kräver lika mycket mental 

aktivitet. Idrottsämnet är något som är annorlunda och roligt, i jämförelse mot vanliga lektioner 

där eleverna oftast sitter stilla på sina platser och lyssnar på läraren. En av eleverna menar att id-

rottsämnet ska bidra till att hjälpa elever att koncentrera sig resten av dagen i skolan (ibid, s.66). 

Trots att endast fyra av de intervjuade eleverna är aktiva i klubbsporter och ägnar sig åt daglig 

fysisk aktivitet utöver skolan, anser alla att idrottsämnet är viktigt för elever som inte får lika myc-

ket motion på fritiden för att hålla sig friska och undvika fetma. En elev menar att idrottsunder-

visningen i skolan är inte lika allvarlig som i basketföreningen. Hon menar att i föreningen käm-

par alla som ett lag, för att bli bättre medan på skolidrotten ger eleverna inte riktigt allt, för där är 

det inte lika allvarligt. Hon menar att om du spelar basket på en idrottslektion säger läraren till 

exempel inte till om du gör ett felskott, läraren kanske nämner att du ska skjuta på ett visst sätt 

men inget mer om det. I basketföreningen däremot, måste du skjuta rätt. Läraren och ledarens 

instruktioner är olika, vilket leder till att idrottsämnet inte är lika allvarligt som föreningsidrotten 

(ibid, s.67-68).  
 
Den teoretiska hälsoutbildningen inom idrottsämnet uppskattas inte av eleverna i studien (Karle-

fors, 2012). Undervisningen liknar det vanliga skolarbetet med läxor, prov och föreläsningar och 

eleverna menar att idrott ska vara något praktiskt, där rörelse står i centrum och inte sitta stilla 

och lyssna på läraren som i alla andra skolämnen. Eleverna ger förslag om att göra de teoretiska 

övningarna i samband med rörelse, att göra övningarna och sedan prata om detta. De menar ock-

så att fysisk aktivitet är bra för hälsan vilket är en anledning till att de inte ska behöva ha teoretisk 

undervisning på idrottslektionerna (ibid, s.69). 

�7



 
Eleverna anser att det mesta av innehållet i idrottsämnet är något eleverna redan är bekanta med, 

vilket har lett till att de inte har lärt sig så mycket i idrottsämnet. Ämnet upplevs som detsamma 

över tid från grundskola till högskola och ingen klar utveckling finns. De lär sig saker när de utför 

nya aktiviteter, men när aktiviteter som de redan är bekanta med uppstår, menar de att inget lä-

rande sker. Trots detta uppfattar eleverna idrottslektionerna mer seriöst när läraren är tydlig med 

syftet och målet för lektionen (ibid, s.70-73).  
 
Sammanfattningsvis visar studierna att betygssystemet, variationen i undervisningen, undervis-

ningstiden kan upplevas som otillräcklig, att dusch- och omklädningssituationen är jobbiga och 

att de som idrottar på fritiden upplevs ha lättare att få ett högre betyg. Idrottsämnet anses viktigt 

för att förbättra hälsan och minska fetman, trots detta ses skolidrotten inte lika viktig som före-

ningsidrotten. Den teoretiska hälsoundervisningen uppskattas inte och aktiviteterna i idrottsäm-

net är något de flesta redan är bekanta med, vilket gör det svårt att lära sig något nytt inom äm-

net.  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4 Teoretiska utgångspunkter 
4.1 Didaktik 

Begreppet didaktik kommer från det grekiska ordet didáskein som betyder ”att visa” och innebär 

att peka på något eller att visa för någon (Wahlström, 2016, s.133). Enligt Wahlström (ibid, s.131) 

handlar didaktiken om undervisningens och inlärningens teori och praktik. Vilket innebär att 

både teoretiska utgångspunkter och didaktiska modeller som undervisningen kan utgå ifrån be-

rörs genom didaktik. Frågor som vad, hur och varför tas upp inom didaktiken som centrala frågor i 

syfte med att klargöra vad som är målet med undervisningen. Genom att sammankoppla dessa 

frågor med varandra leder det till en tydlighet i varje konkret undervisningssituation. Detta inne-

bär dock inte att en given modell passar till all undervisning eller till alla elever, då innehållet och 

elevens kunskaper hela tiden varieras. Det didaktiska perspektivet ger istället tillgänglighet till oli-

ka valmöjligheter som läraren kommer att ställas inför och kan använda sig av för att underlätta 

undervisningen (ibid). 
 
Didaktiken kan enligt Wahlström (2016, s.131) samt Jank och Meyer (1997, s.17-18) definieras 

genom följande frågor ”vem som ska lära sig, vad man ska lära sig, när man ska lära sig, med vem 

man ska lära sig, var man ska lära sig, hur man ska lära sig, genom vad man ska lära sig, varför 

man ska lära sig, för vad man ska lära sig.” Bolstad (2011, s.46) menar att didaktik och planering 

håller ihop och att dessa didaktiska frågor bör läraren ha med sig vid sin planering av undervis-

ning för att skapa en så bra arbetsmiljö som möjligt. Imsen (1999, s.372) nämner även att dessa 

frågor är något läraren kan använda sig av i undervisningen genom att exempelvis använda dem 

som ett redskap vid planeringen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1: Den didaktiska triangeln. (Efter Skolverket, 2016)  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Inom didaktiken har didaktiska trianglar använts för att förstå mötet mellan lärare, elev och inne-

håll. En variant av triangeln kommer från Skolverket (2016) där de tre hörnen består av syfte, inne-

håll och metod. För att förstå hur de didaktiska frågorna vad, hur och varför kan användas i under-

visningen har forskare skapat denna triangel för att förenkla det hela. Vad ska eleverna lära sig? - 

är relaterat till innehåll för att beskriva undervisningens innehåll. Hur ska eleverna lära sig? - är re-

laterat till metod för att beskriva hur eleverna behandlar dess kunskap. Varför ska eleverna lära sig? 

- är relaterat till syftet för att beskriva elevens målsättning och motivation. Fokuset ligger inte i nå-

got specifik hörn utan relationen mellan de olika hörnen. 

Det jag kommer lägga fokus på i mitt arbete är just vad-frågan, hur-frågan och varför-frågan, med 

utgångspunkt i de centrala begreppen fysisk hälsa, mental hälsa, studieframgång och fysisk förmåga. De 

didaktiska frågorna "Vad", "Hur" och "Varför" utgör tillsammans med fyra centrala aspekter för 

idrottsundervisningens syfte, den analysram som används för att besvara studiens syfte att ur ett 

didaktiskt perspektiv undersöka hur kursplanen i ämnet idrott har förändrats under de senaste 25 

åren avseende ämnets innehåll, metod och syfte. Genom att studera dessa tre centrala frågor i tre 

olika kursplaner från olika tidsperioder är det möjligt att belysa hur kursplanens riktlinjer för äm-

net har förändrats på flera plan, både i fråga om syfte och innehåll med ämnet, men även när det 

gäller vilken frihet läraren har att göra didaktiska val i sin undervisning. 

4.2 Centrala begrepp 

I ”Tidigare forskning” har fysisk hälsa, mental hälsa, studieframgång och fysisk förmåga (Ericsson & 

Karlsson, 2014; Sollerhed & Ejlertsson, 2008; Erfle & Gamble, 2014 & Fritz et al. 2016) lyfts 

fram som centrala förväntade effekter av idrottsundervisning. I denna studie används dessa fyra 

aspekter som utgångspunkt för analysen (se vidare beskrivning i metodavsnittet). Beskrivningarna 

av dessa kommer ligga som grund för när jag nämner de olika begreppen i studien. I projekten 

jag har tittat närmare på under ”Tidigare forskning” beskrivs dessa centrala begrepp såhär (ibid)): 

Fysisk hälsa - Något som påverkar kroppen fysiskt exempelvis hjärt- och kärlsjukdom, högt- och 

lågt blodtryck, skelettet, muskulatur, rörelseförmåga och övervikt.  

Mental hälsa - Hur vi mår psykiskt, till exempel depression, motivation, ångest, självkänsla, huvud-

värk och ”inlärd hjälpsamhet”. 

Studieframgång - När skolprestationerna hos eleverna förändras (framåtsyftande), till något positivt. 

Fysisk förmåga - Rörelseförmågor till exempel kondition, rörlighet, koordination och styrka. 
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4.3 Didaktisk relevans  

En central riktlinje för didaktisk forskning är innehåll och form, vilket kan innebära många olika 

val när det kommer till utbildning. Exempel på dessa val är skolor, klassrum, politik samt andra 

samhällsområden. Institutionella och politiska förutsättningar inom utbildning och utbildnings-

praxis och dess konsekvenser är något som granskas och undersöks inom didaktisk forskning 

(Quennerstedt och Larsson 2015, s.566). Uppsatsen går ut på att ur ett didaktiskt perspektiv un-

dersöka hur kursplanen i ämnet idrott och hälsa har förändrats under de senaste 25 åren avseende 

ämnets innehåll, metod och syfte. Idrottsämnet är viktigt för den blivande/nuvarande läraren ef-

tersom att det är ett skolämne som finns med i läroplanen/kursplanen för Lgr 11 (Skolverket, 

2011). 
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5 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att ur ett didaktiskt perspektiv undersöka hur kursplanen i ämnet id-

rott och hälsa  har förändrats under de senaste 25 åren avseende ämnets innehåll, metod och syf1 -

te, det vill säga de didaktiska frågorna vad, hur och varför. 

Frågeställningar 

Hur beskrivs innehåll, metod och syfte med ämnet idrott och hälsa i kursplanerna Lgr 80, Lpo 94 

och Lgr 11 relaterat till fysisk hälsa, mental hälsa, studieframgång och fysisk förmåga? 

Hur har kursplanerna i ämnet idrott och hälsa förändrats avseende beskrivningarna av fysisk hälsa, 
mental hälsa, studieframgång och fysisk förmåga? 

Hur har lärarens förutsättningar att göra självständiga didaktiska val inom ämnet idrott och hälsa 

förändrats under de senaste 25 åren?  

 I Lgr 80 hette ämnet idrott, men i min studie använder jag den benämning som används idag, det vill säga ”Idrott och hälsa”.1
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6 Metod 

Den metod jag har valt i det här självständiga arbetet är att utföra en textanalys av kursplanerna i 

ämnet idrott och hälsa i Lgr 80, Lpo 94 och Lgr 11. Min analysmetod bygger på en kvalitativ tex-

tanalys utifrån de didaktiska frågorna vad, hur och varför och de centrala begreppen fysisk hälsa, men-

tal hälsa, studieframgång och fysisk förmåga. Den kvalitativa textanalysen går ut på att ta fram det cen-

trala i innehållet och noggrant studera texternas delar och helhet. Jag valde att använda kvalitativ 

textanalys framför kvantitativ textanalys då innehållet i en text oftast är mer än summan av delar-

na i texten, det vill säga att vissa delar är viktigare än andra. Innehållet i en text ligger ofta dolt 

under ytan och måste därför tas fram genom en noggrann läsning och till hjälp används analytiska 

verktyg (Esaiasson et al 2017, s.211), vilket jag även har utformat. I den kvalitativa textanalysen 

läggs inte fokus på om verkligheten beskrivs på rätt sätt eller om idéerna är sanna, utan istället 

undersöks innehållet och idéer som är intressanta i sig, då allt innehåll har verkan (ibid, 212). Ge-

nom att läsa texten flera gånger och använda mig av min analysmodell kan jag få en tydligare för-

ståelse av innehållet (ibid, s.213).  
 
För att studera detta har jag använt mig av denna analysmodell som visas i Tabell 1. Modellen an-

vändes på så sätt att jag har analyserat varje aspekt i alla tre kursplaner och noterat med ett kryss 

om närvaro av dessa fanns för vardera kursplan. För varje aspekt som markerats som närvarande 

har en fördjupad analys genomförts såsom beskrivet nedan.   
 
Tabell 1: Modell för analys. 

 
Genom modellen har jag tittat på hur kursplanerna i ämnet idrott och hälsa har behandlat de di-

daktiska frågorna vad man ska lära sig, hur man ska lära sig, varför man ska lära sig och hur och om de 

centrala begreppen tas upp. För att ta fram hur kursplanerna har behandlat de didaktiska frågorna 

har jag arbetat med en fråga samt en kursplan i taget. Jag började med vad-frågan i Lgr 80 och 

strök under allt som hörde till den didaktiska frågan och för att avgöra vad jag skulle stryka under 

ställde jag mig frågan vad ska de lära sig, därefter gick jag vidare till Lpo 94 och sedan Lgr 11 och 

gjorde samma sak. Denna strategi använde jag med alla didaktiska frågor, därefter kunde jag en-

kelt sammanställa allting. För att ta reda på hur och om de centrala begreppen behandlas i kurs-

Vad Hur Varför

Fysisk hälsa

Mental hälsa

Studieframgång

Fysisk förmåga
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planerna, använde jag mig av definitionerna som finns beskrivna under teoretiska utgångspunkter 

och tittade om dessa kunde kopplas till de didaktiska frågorna i de olika kursplanerna. Strategin 

jag använde var även här att titta på en didaktisk fråga och en kursplan i taget. Genom att markera 

ord och meningar som behandlade dessa definitioner i de olika didaktiska frågorna i kursplanerna 

kunde jag få fram hur och om de centrala begreppen behandlades och sedan sammanställa detta. 

För att avgränsa studien har jag valt att endast studera kursplanerna och inte något material till 

detta, exempelvis kommentarmaterial eller diskussionsmaterial. Jag har använt mig av Skolverkets 

hemsida och även tryckta exemplar för att ta fram information om dessa som jag sedan har 

granskat och jämfört med varandra och tagit hjälp av analysmodellen. 

6.1 Beskrivning av materialet 

Jag valde att studera Lgr 80, Lpo 94 och Lgr 11 just för att dessa är de tre senaste kursplanerna 

inom idrottsämnet och därför ansåg jag att äldre kursplaner inte var relevanta för mitt arbete. 

  

I Lgr 80 (Skolöverstyrelsen, 1980) består idrottsämnet av sju sidor och namnet på ämnet be-

nämns ”Idrott”. På första sidan står det kortfattat två meningar varför idrott ingår i grundskolans 

undervisning. Därefter kommer rubriken ”Mål” och en beskrivning av vad det är eleverna ska 

uppnå. Efter detta följer sex sidor som behandlar olika ”Huvudmoment” där varje moment har 

sin egen rubrik. Det finns tio olika huvudmoment, gymnastik, hälsa, hygien och ergonomi, boll-

spelar och lekar, dans, friidrott, orientering och friluftsliv, lek, simning och livräddning, skidåkning 

samt skridskoåkning, iskunskap och livräddning. Under varje del finns även tre underrubriker låg-

stadiet, mellanstadiet och högstadiet samt en förklaring hur dessa moment kan användas i under-

visningen för varje stadie (ibid, s.91-97). 

Idrottsämnet i Lpo 94 (Skolverket, 1994) består av tre sidor och ämnet benämns ”Idrott och häl-

sa”. På första sidan finns det en allmän beskrivning om idrottsämnet, att det till exempel påverkar 

folkhälsan, att motion och motorik är bra för det växande barnet samt vad idrottsämnet kommer 

att ge eleverna. Rubriken ”Mål att sträva mot” kommer därefter och ger en beskrivning vad ele-

ven ska sträva mot inom ämnet. Därefter kommer rubriken ”Ämnets uppbyggnad och karaktär” 

som ger inblick i att ämnet ska vara lekfullt, roligt, varierat, att alla ska kunna delta oavsett förut-

sättningar samt att det ska finnas en tydlig progression. Därefter kommer tre markerade rubriker 

som ska symbolisera vad det är som ska behandlas inom ämnet ”Rörelse, rytm och dans”, ”Natur 

och friluftsliv” och ”Livsstil, livsmiljö och hälsa” samt en närmare beskrivning under varje del vad 

dessa innebär. Efter detta kommer ”Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolå-

ret respektive nionde skolåret” och en detaljerad beskrivning under årskurs fem samt nio (ibid, s.

30-32).  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Idrottsämnet i Lgr 11 (Skolverket, 2011) består av sju sidor och benämns även här ”Idrott och 

hälsa”. På första sidan finns en allmän kortfattad beskrivning om idrottsämnet. Rubriken ”Syfte” 

kommer sedan och en beskrivning av undervisningens syfte inom ämnet. Efter detta kommer 

”Centralt innehåll” och en beskrivning i vad som ska ingå i respektive årskurs (1-3, 4-6 och 7-9) 

när det gäller rörelse, hälsa och livsstil samt friluftsliv och utevistelse. Efter detta kommer ”Kun-

skapskrav” där en närmare beskrivning av betygen A, B, C, D, E beskrivs och hur eleven ska 

uppnå dessa i slutet av årskurs sex samt årskurs nio (ibid, s.48-54). 

6.2 Reliabilitet och validitet 

Enligt Bell (2016, s.89) är reliabilitet ett mått på hur ett tillvägagångssätt kan ge samma resultat 

under samma omständigheter men vid olika tillfällen. Hon menar att en klocka som ibland går 

före och ibland efter inte är något att lita på, eller en konkret fråga som ger ett svar vid en viss 

tidpunkt och ett annat svar vid en annan tidpunkt. Validitet eller giltighet som Bell beskriver, är 

ett komplicerat begrepp som bygger på ett mått om en fråga mäter eller beskriver det man vill att 

den ska mäta eller beskriva. När en fråga inte är reliabel saknar den även validitet, dock betyder 

inte detta att när reliabiliteten är hög är validiteten hög (ibid, s.89). 

Jag anser att studien har en hög relibilatiet och validitet. Studien är reliabel då jag har en tydlig 

analysmodell som jag har använt mig av vilket gör att studien med störst sannolikhet hade blivit 

detsamma om den gjorts en gång till. Den har även hög validitet eftersom genom att studera 

kursplanerna i idrott och hälsa kommer jag få svar på mitt syfte som är att öka kunskapen om hur 

idrottsämnet har förändrats i kursplanerna de senaste 25 åren. 
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7 Resultat och analys 
7.1 Idrottsämnet i kursplanerna 

7.1.1 Idrott i Lgr 80 

Den didaktiska frågan vad (innehåll) tas upp under rubriken ”huvudmoment”. Det som ingår för 

ämnet idrott i grundskolan är, gymnastik, hälsa, hygien och ergonomi, bollspel och lekar, dans, 

friidrott, orientering och friluftsliv, lek, simning och livräddning, skidåkning, skridskoåkning, 

iskunskap och livräddning (Skolöverstyrelsen, 1980, s.91-97). Alla dessa huvudmoment kan kopp-

las till fysisk hälsa, studieframgång och fysisk förmåga då alla berör dessa aspekter på något sätt. 

Huvudmomentet hälsa, hygien och ergonomi är det enda moment som kan kopplas till det cen-

trala begreppet, mental hälsa. Då inget annat av momenten tar upp något som kan kopplas till 

detta. 

Den didaktiska frågan hur (metod) beskrivs detaljerat under varje huvudmoment. Där görs en 

beskrivning hur läraren kan använda sig av de olika övningarna som beskrivs och bygga upp en 

lektion av detta. Det är alltså kursplanen som styr vad undervisningen ska innehålla. Till exempel, 

under gymnastik ska elever i lågstadiet lära sig rörelser som att hoppa, springa, klättra eller rulla 

med eller utan musik. Göra övningar med handredskap till exempel bollar, hopprep och tunn-

band. Klätter- och hängövningar, matt- och hoppövningar samt även olika balansövningar på 

redskap eller golv, och olika redskapsbanor. Under bollspel och lekar ska eleverna lära sig olika 

bollövningar och bollekar där samarbetsförmågan tränas, genom till exempel övningar där ele-

verna tillsammans arbetar med egna regler (ibid, s.91-97). Genom att titta närmare på varje hu-

vudmoment finns det en tydlig koppling i alla moment till de centrala begreppen fysisk hälsa, stu-

dieframgång och fysisk förmåga. Då alla moment påverkar kroppen fysiskt, till exempel genom 

rörelser, löpning, lekar samt vattenövningar (ibid, s.91-97). Även skolprestationerna påverkas då 

fysisk aktivitet och motion bidrar till studieframgång. Den fysiska förmågan påverkas genom rö-

relseförmågor som exempelvis kondition vid löpning, styrka vid klätter- och hängövningar, rör-

lighet vid lekar och koordination vid balansövningar (ibid, s.91-97). Det centrala begreppet, men-

tal hälsa tas endast upp under huvudmomentet hälsa, hygien och ergonomi, då inget annat mo-

ment behandlar något om det psykiska mående.  

Den didaktiska frågan varför (syfte) tas upp under rubriken ”mål” där det står att idrottsämnet i 

Lgr 80 ska bidra till att eleverna blir medvetna om sin psykiska, fysiska och sociala utveckling och 

att de får en förståelse för hur fysisk aktivitet bidrar till en bättre hälsa och välbefinnande, vilket 

kan kopplas till alla centrala begreppen, fysisk hälsa, mental hälsa, studieframgång samt fysisk 

förmåga. Eleverna ska få möjlighet att uppleva rörelseglädje, rekreation och gemenskap. Elever 

med olika handikapp ska även kunna delta. Eleverna ska träna på att uppleva rytm, uttrycka käns-
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lor i rörelse och sinnesstämningar samt stärka självtilliten och skapande förmåga, vilket kan kopp-

las till det centrala begreppet mental hälsa och fysisk förmåga. Eleverna ska få kunskaper i hur 

man sköter sin kropp och hälsa, riktiga arbetsrörelser och arbetsställningar, hur människan funge-

rar i arbete och vila samt om olika handikapp, vilket kan kopplas fysisk hälsa, mental hälsa och 

fysisk förmåga. Eleverna ska få möjlighet att pröva olika aktiviteter av idrott och få kännedom 

om och kontakt med idrottsrörelsen i samhället samt i hemkommunen. I de högre årskurserna 

ska idrottsämnet ge eleverna möjlighet att utveckla deras färdighet i aktiviteter som intresserar 

dem. Eleverna ska även lära sig att ta egna initiativ och kunna ta hänsyn till andra människors 

förutsättningar. Idrottsämnet ska ge eleverna kunskaper om friluftsliv och ge dem förståelse av 

den ekologiska balansen, det vill säga balans mellan människan och naturen. Eleverna ska kunna 

ta ansvar och utnyttja naturen på rätt sätt. De ska även uppmuntras till att vara aktiva i ett före-

byggande syfte mot hälsovård i skola, hem och samhälle samt utveckla kunskap om anda kultu-

rers värderingar och traditioner inom idrottsämnet (ibid, s.90-91).  

Sammanfattningsvis behandlas alla didaktiska frågor samt alla centrala begrepp i Lgr 80. I Lgr 80  

styr kursplanen i större utsträckning även vad läraren ska ta med i undervisningen. 

7.1.2 Idrott och hälsa i Lpo 94 

Den didaktiska frågan vad (innehåll) tas upp under rubriken ”ämnets uppbyggnad och karaktär”, 

vilket skiljer sig från Lgr 80 där frågan beskrivs under rubriken ”huvudmoment”. Momenten som 

ingår i hela grundskolan är, rörelse, rytm och dans, natur och friluftsliv samt livsstil, livsmiljö och 

hälsa (Skolverket, 1994, s.31). Detta i jämförelse med Lgr 80 där det fanns tio olika huvudmo-

ment och i Lpo 94 har dessa minskat till tre stycken. Genom att titta närmare under varje mo-

ment finns det en tydligare beskrivning vad dessa innebär. Rörelse, rytm och dans kan kopplas till 

de centrala begreppen fysisk hälsa, studieframgång och fysisk förmåga. Då övningar som påver-

kar kroppen fysiskt tas upp, till exempel dans, bollspel, styrka och löpning (fysisk hälsa). Rörelse-

förmågor som kondition, styrka och rörlighet behandlas även (fysisk förmåga). Skolprestationer-

na påverkas då momentet behandlar fysisk aktivitet samt en beskrivning hur rytmövningar, rim 

och ramsor till exempel kan förstärka inlärning av andra ämnen (studieframgång). Natur och fri-

luftsliv kan kopplas till de centrala begreppen, fysisk hälsa samt fysisk förmåga, då eleverna får 

träna på att vara ute i naturen, skapa upplevelser, kunskaper och ta vara på naturen. Livsstil, 

livsmiljö och hälsa kan kopplas till mental hälsa, då kroppsmedvetenhet är en viktig aspekt för att 

förebygga skador och sjukdomar, kunskapen om rörelseapparaten ska ökas, momentet ska även 

stimulera barn som inte är fysisk aktiva till att bli det samt vikten av att prata om ätstörningar, 

doping och fusk (ibid, s.31). 
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Den didaktiska frågan hur (metod) tas inte upp i Lpo 94 (ibid, s.30-32). Vilket skiljer sig från Lgr 

80 där frågan beskrivs väldigt detaljerat. I det här fallet innebär det att den enskilde läraren får 

mer utrymme till att planera sina egna övningar och lägga upp hur han eller hon vill att undervis-

ningen ska gå till. Detta kan även kopplas till den tredje forskningsfrågan. De centrala begreppen 

kan här varieras beroende på hur läraren väljer att lägga upp undervisningen. 

Den didaktiska frågan varför (syfte) tas upp under ”mål att sträva mot”, detta skiljer sig från Lgr 

80 då den didaktiska frågan tidigare togs upp under ”mål”. Under rubriken står det att ämnet id-

rott och hälsa ska sträva mot att eleverna utvecklar en god självbild samt utvecklar sin psykiska, 

fysiska och sociala förmåga, vilket kan kopplas till alla centrala begrepp. Vidare ska ämnet ge ele-

verna en förståelse och ett intresse för att aktivera sig regelbundet samt ge grundläggande kun-

skaper till hälsa och välbefinnande och sambanden mellan dessa. Eleverna ska bli kroppsmedvet-

na och bidra till att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning för att förebygga sjukdomar och 

arbetsskador, vilket kan kopplas till alla centrala begrepp. Eleverna ska genom ämnet få stimulans 

genom rytm och rörelser samt utveckla en lust att röra på sig och utveckla sin rörelseförmåga ge-

nom olika uttryck, vilket kan kopplas till fysisk förmåga och mental hälsa. Eleverna ska få testa på 

olika former av idrottsövningar och även fördjupa sig i några av dessa. De ska förstå hur idrott 

kan se ut ur ett allmänt perspektiv och hur motion och mat kan påverka kroppen, vilket kan 

kopplas till alla centrala begrepp. Genom regelbunden vistelse ska de väcka engagemang och bli 

medvetna om natur och miljö. Eleverna ska få kunskap om idrottens historia och om idrottsakti-

viteter i andra kulturer (ibid, s.30). 

Sammanfattningsvis behandlas endast de didaktiska frågorna vad och varför i Lpo 94, hur-frågan 

är borttagen och läraren får här större utrymme att själv bestämma hur lektionerna ska vara upp-

byggda. Rubrikerna har ändrats i jämförelse med Lgr 80 men innehållet under dessa är liknande. 

Alla centrala begrepp tas upp under vad- och varför-frågan. 

7.1.3 Idrott och hälsa i Lgr 11 
 
Den didaktiska frågan vad (innehåll) tas upp under rubriken ”centralt innehåll”, vilket skiljer sig 

från Lgr 80 samt Lpo 94 då frågan beskrivs under rubriken ”huvudmoment” samt ”ämnets upp-

byggnad och karaktär”. De moment som ingår i kursplanen för ämnet idrott och hälsa i grund-

skolan är, rörelse, hälsa och livsstil samt friluftsliv och utevistelse (Skolverket, 2011, s.49-51). 

Momentet rörelse kan kopplas till alla centrala begrepp. Då fysisk hälsa behandlas genom exem-

pelvis löpning, styrketräning, simträning samt olika lekövningar. Den mental hälsan behandlas 

genom mental träning som tas upp i årskurs nio. Skolprestationerna behandlas i likhet med de 

andra kursplanerna då fysisk aktivitet och motion påverkar dessa prestationer och bidrar till studi-

eframgång. Den fysiska förmågan påverkas genom styrketräning, konditionsträning, balansöv-
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ningar, takt och rytm. Momentet hälsa och livsstil kan kopplas till mental hälsa, då mentala effek-

ter av träning ska behandlas, kost och hälsa, självbild och kroppsuppfattning. Momentet friluftsliv 

och utevistelse kan kopplas till fysisk hälsa, studieframgång samt fysisk förmåga. Då orientering 

med hjälp av kartor, lekar, rörelse samt andra fysiska aktiviteter i utemiljöer ska behandlas (ibid, s.

49-51). 

Den didaktiska frågan hur (metod) tas inte upp i Lgr 11 (ibid, s.48-54). Läraren får även här i lik-

het med Lpo 94 mer utrymme att planera sina egna lektioner och bestämma vilka övningar som 

ska finnas med i undervisningen. Till skillnad från Lgr 80 där detta är bestämt i förväg, detta kan 

kopplas till den tredje forskningsfrågan. Vilka centrala begrepp som ingår under denna fråga be-

ror på hur läraren väljer att lägga upp undervisningen/lektionerna.  

Den didaktiska frågan varför (syfte) beskrivs under rubriken ”syfte”. Detta skiljer sig från Lgr 80 

och Lpo 94, där frågan beskrevs i samband med ”mål” samt ”mål att sträva mot” medan i Lgr 11 

är detta ändrat till syfte. Under rubriken står det att ämnet idrott och hälsa ska bidra till att ut-

veckla elevernas intresse att vara fysisk aktiva, allsidiga rörelseförmågor och att vistas i naturen. 

Undervisningen ska bidra till att eleverna får möta olika slags aktiviteter. Eleverna ska utveckla 

kunskaper om hur fysiskt och psykiskt välbefinnande och goda levnadsvanor förhåller sig till fy-

sisk aktivitet, samt hur de kan påverka sin hälsa och vad som kan påverka den fysiska förmågan, 

vilket kan reflekteras till alla centrala begrepp. Eleverna ska få möjlighet att utveckla kunskaper i 

att värdera olika rörelseaktiviteter och att planera och genomföra dessa. Eleverna ska även ut-

veckla kunskaper i begrepp inom ämnet och kunna ta ställning i frågor inom ämnet. Eleverna får 

även möjligheten att träna på sin samarbetsförmåga och respekt för andra. Undervisningen ska 

bidra till att eleverna deltar i de fysiska aktiviteter skolan har och att de skapar en god tilltro och 

kroppsuppfattning till deras egna förmåga, vilket kan kopplas till de centrala begreppen mental 

hälsa och fysisk förmåga. Eleverna ska även utveckla kunskaper i friluftsliv och att vistas i naturen 

under de olika årstiderna. Undervisningen ska ge elever kunskaper om nödsituationer och hur 

man agerar i dessa samt säkerhetsfaktorer och risker vid fysiska aktiviteter (ibid, s.48).  

Sammanfattningsvis behandlas de didaktiska frågorna vad och varför, men inte hur-frågan. Lära-

ren får även här möjlighet att göra didaktiska val i undervisningen. Rubrikerna har förändrats 

jämfört med Lgr 80 och Lpo 94, men innehållet under dessa är fortfarande av samma typ. Alla 

centrala begrepp tas upp i vad- samt varför-frågan. 
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8 Diskussion 

Resultaten visar att kursplanen i ämnet idrott och hälsa har förändrats under de senaste 25 åren 

och nedan kommer en beskrivning hur förändringen har sett ut avseende ämnets innehåll, metod 

och syfte, detta kan relateras till den första forskningsfrågan. I Tabell 2 anger kryss att ett visst 

moment nämns i en kursplan. Ett streck innebär att momentet inte nämns. 

Tabell 2: Resultat av analys. 

Innehållet i den didaktiska frågan vad (innehåll) tas upp i alla tre kursplanerna och de fyra centrala 

begreppen går även att koppla till frågan i de olika kursplanerna. Dock skiljer sig både rubrikerna 

och innehållet i vad-frågan i kursplanerna. I Lgr 80 (Skolöverstyrelsen, 1980, s.91-97) finns det tio 

stycken huvudmoment som idrottsundervisningen ska grunda sig på, medan i Lpo 94 (Skolver-

ket, 1994, s.31) och Lgr 11 (Skolverket, 2011, s.50) finns endast tre moment. Skillnaden mellan 

dessa är att i Lgr 80 har varje specifikt huvudmoment en egen rubrik medan i Lpo 94 och Lgr 11 

har ett samlingsnamn skapats och en beskrivning om vad som ingår finns under dessa rubriker. 

Genom att titta närmare under dessa rubriker finns till exempel gymnastik, hälsa, lek, dans, friid-

rott, orientering, friluftsliv, simning och livräddning med i alla kursplanerna och endast skridsko-

åkning, skidåkning och iskunskap finns med i Lgr 80. Bollspel är något som finns med i både Lgr 

80 och Lpo 94 men inte Lgr 11. Trots att det finns ett flertal moment att välja på i idrottsämnet 

anser majoriteten av eleverna i Wikers (2017, s.169) avhandling att det behövs en förändring i in-

nehållet. De menar att mer variation av aktiviteter som till exempel skateboardåkning, paddla ka-

not eller rida bör införas. Samt vikten av friluftsliv behöver läggas mer energi på och att få lära sig 

Huvudmoment i Lgr 80 Lpo 94 Lgr 11

Gymnastik X X

Hälsa, hygien och ergonomi X X
Bollspel och lekar X Endast lekar

Dans X X

Friidrott X X

Orientering och friluftsliv X X

Lek X X

Simning och livräddning X X

Skidåkning - -

Skridskoåkning, iskunskap och 
livräddning

- -
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överlevnadstekniker som att göra upp eld, sätta upp tält som de kan ha nytta av i skogen eller i 

framtiden. Något som idag inte finns med som en central del i Lgr 11 (Skolverket, 2011, s.48-50). 

Eftersom läraren har en stor frihet att forma innehållet i undervisningen i Lpo 94 och Lgr 11 

själv, finns det även en möjlighet för läraren att lägga in exempelvis skateboard och överlevnad i 

undervisningen. Skateboard kan kopplas till rörelse, rytm och dans i Lpo 94 (Skolverket, 1994, s.

31) och till rörelse i Lgr 11 (Skolverket, 2011, s.49-59) då aktiviteten handlar om rörelse och ba-

lans.  

Innehållet i den didaktiska frågan hur (metod) tas endast upp i Lgr 80 och inte i Lpo 94 samt Lgr 

11. Detta är intressant då det beskrivs väldigt utförligt och med många exempel på hur läraren 

kan använda sig av de olika momenten i Lgr 80 (Skolöverstyrelsen, 1980, s.91-97). I de andra två 

kursplanerna läggs inget fokus på den didaktiska frågan hur. Läraren får därför större utrymme 

och frihet över att själv bestämma innehållet av lektionen och hur han eller hon vill bygga upp 

lektionen rent metodiskt, detta kan även relateras till forskningsfråga tre. Inom didaktiken är detta 

en central riktlinje, att bestämma innehåll och form för att kunna göra många olika val i lärandet 

(Quennerstedt och Larsson 2015, s.566). I Lgr 80 får inte läraren samma frihet utan där är det 

förbestämt vad innehållet av lektionen ska bygga på. I Karlefors (2012) studie anser dock elever-

na att de lärde sig nya saker i samband med nya aktiviteter, vilket eleverna tyckte inträffade alltför 

sällan (ibid, s.70-73). Det finns tydliga kopplingar mellan de centrala begreppen och hur-frågan i 

Lgr 80. I Lpo 94 och Lgr 11 blir inte detta lika självklart då den didaktiska frågan inte tas upp, de 

centrala begreppen beror alltså på vad läraren väljer för innehåll på lektionen. 

Den didaktiska frågan varför (syfte) och de fyra centrala begreppen tas upp i alla tre kursplaner. 

Rubrikerna skiljer sig men innehållet under varför-frågan är väldigt liknande i respektive kurspla-

ner. Alla lyfter till exempel fram att idrottsämnet ska bidra till att eleverna blir medvetna om sina 

psykiska, fysiska och sociala utveckling och att de ska skapa en förståelse över hur fysisk aktivitet 

bidrar till en bättre hälsa och välbefinnande (Skolöverstyrelsen, 1980, s.90-91: Skolverket, 1994, s.

30 & Skolverket, 2011, s.48), vilket tydligt kan reflekteras till de centrala begreppen, fysisk hälsa, 

mental hälsa, studieframgång och fysisk förmåga. I de studier som undersökts har den fysiska 

aktiviteten hos elever ökat och resultatet av detta har visat att mindre frakturer och stress uppstått 

och en bättre hälsa, styrka, motivation, medvetenhet och ökade skolprestationer uppstått (Erics-

son & Karlsson, 2014; Sollerhed & Ejlertsson, 2008; Erfle & Gamble, 2014 & Fritz et al. 2016).  
 
Ämnet ska även göra att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och att de får möjlighet att 

testa på flera typer av idrottsövningar (Skolöverstyrelsen, 1980, s.90-91: Skolverket, 1994, s.30 & 

Skolverket, 2011, s.48). Trots detta anser elever i Wikers avhandling (2017, s.127) att de ser minst 

fram emot att få betyg i idrottsämnet, vilket i sin tur leder till att de blir omotiverade och upplever 

att ämnet är oväsentligt. Eleverna menar även på att om det hade varit mer variation kunde fler 
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elever få chansen att visa sina kunskaper och höja sitt betyg (ibid, s.154). Sedan finns det en del 

likheter i Lgr 80 och Lpo 94, till exempel att eleverna ska få stimulans genom rytm och rörelser i 

ämnet och utveckla en lust att röra på sig och utveckla sin rörelseförmåga (Skolöverstyrelsen, 

1980, s.90-91: Skolverket, 1994, s.30). Men för att de ska utveckla en lust att röra på sig och bli 

motiverade behöver alla få samma utgångspunkt vilket Wiker (2017, s.21) anser är en svaghet i 

dagens idrottslektioner, då genomgångar av ämnet inte finns. Detta leder till att elever med id-

rottslig talang och som idrottar på fritiden har lättare att få högre betyg. Vilket innebär att de ele-

ver som inte idrottar på fritiden har idrottslig talang inte blir inkluderade på samma sätta och tap-

par motivationen.  
 
För att relatera till den andra forskningsfrågan finns det en del skillnader i kursplanerna. De skill-

nader som finns är att i Lgr 80 tas det upp att elever med olika handikapp ska kunna delta. Att 

eleverna ska uppmuntras att vara aktiva i ett förebyggande syfte mot hälsovård i skola, hem och 

samhälle och att i de högre årskurserna ska idrottsämnet bidra till att eleverna utvecklas i aktivite-

ter som intresserar dem (Skolöverstyrelsen, 1980, s.90-91). I Lgr 11 tas det upp att undervisning-

en ska ge elever kunskaper om nödsituationer, hur man agerar i dessa och säkerhetsfaktorer och 

risker vid fysiska aktiviteter. Eleverna ska få kunskaper i att värdera olika rörelseaktiviteter och 

planera och genomföra dessa, samt utveckla kunskaper i begrepp och kunna ta ställning i frågor 

inom ämnet (Skolverket, 2011, s.48). Trots detta visar elevernas diskussioner i Wikers avhandling 

att detta saknas i undervisningen. Eleverna får inte chansen att på något sätt ha inflytande i un-

dervisningen och menar att de skulle vilja ha detta (2017, s.144). 
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9 Metoddiskussion 

Syftet med arbetet var att ur ett didaktiskt perspektiv undersöka hur kursplanen i ämnet idrott 

och hälsa har förändrats under de senaste 25 åren avseende ämnets innehåll, metod och syfte. För 

att besvara studiens syfte och frågeställningar valde jag att göra en jämförelse av idrottsämnet i 

kursplanerna Lgr 80, Lpo 94 och Lgr 11. För att göra jämförelsen använde jag mig av en kvalita-

tiv textanalys med hjälp av en analysmodell där jag studerade hur de didaktiska frågorna vad, hur 
och varför och de centrala begreppen fysisk hälsa, mental hälsa, studieframgång och fysisk förmåga behand-

lats i de olika kursplanerna. Genom den valda analysen har syftet uppfyllts och frågorna har be-

svarats. För att säkerställa reliabiliteten i mitt arbete, det vill säga att samma resultat skulle ske un-

der samma omständigheter men vid olika tillfällen (Bell, 2016, s.89), har jag valt att endast fokuse-

ra på kursplanerna och inte något material till detta. Det analysverktyg jag använde för min studie 

bidrog till att jag kunde studera kursplanerna så att ingenting lämnades åt slumpen. Verktyget 

hjälpte mig även att inte ge för stort utrymme åt sådant som kan uppfattas som detaljer i kurspla-

nerna.  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10 Konklusion 

Syftet med arbetet var att ta reda på hur kursplanerna i idrottsämnet har förändrats under de se-

naste 25 åren. De frågeställningar jag valde att använda mig av var hur beskrivs innehåll, metod 

och syfte i idrott och hälsa i kursplanerna Lgr80, Lpo94 och Lgr11 relaterat till fysisk hälsa, mental 
hälsa, studieframgång och fysisk förmåga? Hur har kursplanerna i ämnet idrott och hälsa förändrats av-

seende beskrivningarna av fysisk hälsa, mental hälsa, studieframgång och fysisk förmåga? Hur har lärarens 

förutsättningar att göra självständiga didaktiska val inom idrott och hälsa förändrats under de se-

naste 25 åren? Den slutsats jag kommit fram till är att idrottsämnet har förändrats under de se-

naste åren och inkluderar både stora och små förändringar. Innehåll (vad-frågan) och metod (hur-

frågan) i de olika kursplanerna är något som har förändrats mer under åren och syftet (varför-frå-

gan) är något som har förändrats mindre. De centrala begreppen, fysisk hälsa, mental hälsa, studie-

framgång och fysisk förmåga behandlas liknande i de olika kursplanerna. Störst förändring avseende 

dessa finns i metod-delen, då denna del inte tas upp i Lpo 94 och Lgr 11, de centrala begreppen 

kan därför varieras beroende på hur läraren väljer att lägga upp undervisningen. Lärarens förut-

sättningar att göra didaktiska val har även förändrats över tid, läraren har fått större utrymme och 

frihet över att själv bestämma innehållet av lektionen på senare år. Rubriker och sidantal har även 

förändrats i kursplanerna. Något som däremot är oförändrat i kursplanerna är att idrottsämnet 

ska bidra till att alla elever blir medvetna om deras psykiska, fysiska och sociala utveckling och 

skapa en förståelse över hur fysisk aktivitet bidrar till en bättre hälsa och välbefinnande (Skolöver-

styrelsen, 1980, s.90-91: Skolverket, 1994, s.30 & Skolverket, 2011, s.48). Vilket även kan reflekte-

ras i studier som gjorts där ökningen av fysisk aktivitet har påverkat elevers fysisk hälsa, mental 

hälsa, studieframgång och fysisk förmåga (Ericsson & Karlsson, 2014; Sollerhed & Ejlertsson, 

2008; Erfle & Gamble, 2014 & Fritz et al. 2016). 

Det vore intressant att forska vidare kring idrottsämnet och ta reda på vad eleverna ute i skolorna 

tycker om ämnet, eller hur lärarna bedömer eleverna i ämnet, då det verkar vara problem i just 

bedömning och betygsfrågan.  
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