
 

 

 

 

Olika syn på kunskap? 

- En kvalitativ studie av läroplanen i Sverige 

respektive Finland 

 

 

 

Evelina Nymark 

 

 

 

 

 

 

 

 

GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN 

Självständigt arbete på grundnivå 133:2012 

Lärarprogrammet 2009-2013 

Handledare: John Hellström 

Examinator: Jane Meckbach 



Sammanfattning 

 
Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med den här studien är att undersöka vilken kunskapssyn som framträder i Sveriges 

respektive Finlands läroplan för grundskolan samt i kursplanen för idrott och hälsa. Detta med 

hjälp av två frågeställningar: 

 

 Vilka likheter och skillnader finns i läroplanens övergripande del länderna emellan? 

 Vilka likheter och skillnader finns i kursplanerna för ämnet idrott och hälsa? 

 

Med ”läroplanens övergripande del” menar jag de delar som berör skolan som helhet, det vill 

säga allt det som finns skrivet fram till att skolans ämnen presenteras var för sig i så kallade 

kursplaner. 

 
Metod 

 

Denna studie kan ses som en kvalitativ textanalys på delar ur den svenska och den finska 

läroplanen. Texterna har tolkats och analyserats med hjälp av en modell som går ut på att 

reducera, presentera och verifiera textens innehåll.  

 

Resultat 

 

Både likheter och skillnader i de båda ländernas läroplaner förekommer, både i den 

övergripande delen samt i kursplanen för idrott och hälsa. I frågan om vilken kunskapssyn 

som framträder finns en genomgående trend som visar att den bakomliggande tanken i den 

svenska läroplanen hela tiden är att eleverna ska bli ”praktiskt kloka”, medan den finska 

skolan i större utsträckning vill förmedla kunskap av typen ”teoretisk och praktisk kunskap”. 

 

Slutsats 

 

Det visar sig i läroplanerna att det skiljer sig i synen på kunskap mellan den svenska skolan 

och den finska. Detta kan betyda att Sveriges respektive Finlands skolor och deras anställda 

arbetar på olika sätt, vilket vidare kan göra att ländernas barn och unga får med sig olika typer 

av kunskaper och erfarenheter från skolan. Vilken typ av kunskap som är den mest värdefulla 

samt vad framgång är, är frågor som kanske inte har några svar men som tåls att fundera över, 

för att på så sätt ha möjlighet att komma fram till hur skolan ska arbeta och varför. 
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

Anledningen till att jag ville göra den här undersökningen var alla debatter, artiklar och 

nyhetsinslag jag har sett och hört under en längre tid som alla visade samma sak, nämligen att 

den svenska skolan blir sämre i jämförelse med andra länder. Kunskapsnivån hos svenska 

elever verkar sjunka, medan den hos andra länders elever istället ökar. I och med detta ville 

jag veta mer om varför den svenska skolan blir sämre och vad det är som inte fungerar. 

1.2 Bakgrund 

”År 2009 hamnade Sverige sammantaget på en 28:e plats av totalt 65 deltagande länder i 

kunskapstestet för 15-åringar kallat PISA, Program för International Student Assessment. 

Sverige hamnade under snittet för OECD-länderna. Sedan förra undersökningen år 2006 har 

Sverige tappat i placeringar, då låg vi över genomsnittet. Detta beror bland annat på 

försämringar i läsförståelse.” (ekonomifakta.se, 2012-01-10) Det här publicerades på 

ekonomifakta.se i januari i år, som en följd av de senaste testerna som organisationen PISA
1
 

genomförde 2009.  

    Varför försämras Sverige jämfört med andra länder? Jag tog reda på mer om PISA:s tester 

och insåg tidigt att för grannlandet i öst, Finland, har det sedan 2000 gått mycket bra. Genom 

det föddes idén till en undersökning länderna emellan. Vad är det egentligen som skiljer sig så 

mycket i sättet att undervisa, som gör att Finland kommer topp tre i samtliga delar av testet 

medan Sverige kommer på en total 28:e plats? (www.pisa.oecd.org)  

   För att ta reda på mer om det här har jag valt att analysera läroplanerna och vilken 

kunskapssyn som är den framträdande i dem. Enligt de svenska författarna Lindström och 

Pennlert (2005, s. 36) är alla som arbetar i skolan skyldiga att följa skolans läroplan, och 

därför tänkte jag att en analys av dessa skulle kunna spegla verkligheten och därmed kanske 

ge svar på frågan vad det är som kan tänkas skilja sig i sättet att undervisa länderna emellan. 

 

                                                 

1
 PISA står för Programme for International Student Assessment och är en organisation som vart tredje år utför 

ett omfattande kunskapstest bland ca 60 länder (det varierar lite, länder tillkommer eller försvinner). Testet 

består av tre olika delar, läsförståelse, matematik och naturvetenskap. Varje land får en slutpoäng och så 

presenteras en rankinglista efter det.  

http://www.pisa.oecd.org/
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1.3 Forskningsläge 

1.3.1 Skolan i Sverige vs skolan i Finland 

”Den svenska skolan är i kris” (Björklund et. alt. 2003, s. 9). Detta är utgångsorden för en 

forskningsrapport skriven utifrån en omfattande undersökning om den svenska skolan, Den 

svenska skolan – effektiv och jämlik?, som publicerades 2003 och behandlar många områden 

inom skolan, såsom till exempel historia, ekonomi, lärarutbildning, elevresultat och 

privatisering av skolor. För att förstå hur allt har gått till förklaras en del historia, och det mest 

väsentliga hände under 1990-talets början, då ett antal stora förändringar gjordes. Skolan 

började gå åt ett helt annat håll än den hade gjort innan, den decentraliserades vilket medförde 

bland annat att ansvaret för skolan gick över från att ha varit statligt till att bli kommunalt, 

vilket kunde betyda till exempel ekonomiska skillnader skolor emellan, och därför också stora 

skillnader mellan elever från olika kommuner. (Björklund et. al. 2003, s. 11-12) Björklund et. 

al. ville ta reda på bland annat vilka färdigheter skolan ger, och med utgångspunkt från 

PISA:s internationella kunskapstester (den senaste utförd år 2000) kom de fram till att 

svenska elever klarar sig bra i alla tre delar och att kunskapsnivån stadigt ökar för Sveriges 

vuxna befolkning, vilket alltså inte stämmer överens med att den svenska skolan blir sämre. 

(Björklund et. al. 2003, s. 34- 41) Det var alltså inte det som var problemet, så vad var det?  

    Undersökningen syftade till att ta reda på om skolan är effektiv och jämlik, och ett svar är 

att den faktiskt har blivit mer jämlik, dessvärre på bekostnad av effektivitet. Den svenska 

skolan har velat bryta sambandet mellan familjebakgrund och utbildning, livschanser, och 

detta har landet till viss del lyckats med. (Björklund et. alt. 2003, s. 135-136) Däremot har det 

på andra sätt blivit mer ojämlikt, då kommunerna övertog ansvaret för skolan från staten 

(Björklund et. al. 2003, s. 11-12). Om den svenska skolan är effektiv eller inte hade Björklund 

et.al. problem att svara på, de kom fram till att mer effektivitet krävs och att fler 

kunskapstester och utvärderingar i skolan behövs för att effektivisera utbildningen. Den 

främsta slutsatsen var att skolan alltid verkar vara i kris, och att den alltid kommer att behövas 

undersökas och studeras för att göras till det bättre. (Björklund et. al. 2003, s. 134-146) 

    Precis som Björklund et. al. har en studie gjord av Christer Isaksson visat att det till mycket 

är politik som styr skolan (Isaksson 2005, s.16). Isakssons undersökning tyder på liknande 

resultat där det krävs att skolan effektiviseras och kanske främst får mer ekonomiskt stöd 

(Isaksson 2005, s. 16-17). Det Isaksson (2005, s.17) lyfter fram är dock att detta inte skiljer 

sig i Sverige jämfört med i Finland, att även i Finland har skolan kommunaliserats och 
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decentraliserats. Trots liknande förutsättningar och gemensamma utgångspunkter är det något 

som resulterar i en stor skillnad länderna emellan.  

    Isaksson undersöker varför Finland är bättre än Sverige. Olika faktorer som kan vara 

bidragande orsaker till att Finlands elever presterar bättre än Sveriges beskrivs. Isaksson 

(2005, s. 6) menar till exempel att läraryrket i Finland är ett respekterat arbete med hög status, 

och att lärarutbildningen håller hög nivå. Andra orsaker Isaksson anser påverka är till exempel 

betygssystemet (i Finland får eleverna skriftliga omdömen och betyg tidigare än i till exempel 

Sverige, och därför upptäcker lärare elevernas problem redan i tidig ålder), att skolan är 

kunskapsinriktad, en sammanhållen grundskola (med starkt stöd i det finska samhället), att 

klasserna är små, att lärarna gör det de är bra på (att undervisa och förmedla kunskap) samt att 

Finland har färre invandrare (Isaksson 2005, s. 6-7). Isaksson kommer med hjälp av alla olika 

faktorer fram till en huvudtes som lyder: 

 

Den finska skolan har starka historiska rötter och var en viktig grundsten i konstruktionen 

av den finska nationen och identiteten. Finland byggdes med hjälp av skolan efter 

frigörelsen från Sverige och under trycket från Ryssland. Dagens väl sammanhållna skola 

har starkt stöd i det finska samhället, utmärks av allas lika värde, tidigt stöd till svaga 

elever, tydlig kunskapsinriktning och undervisningsmetoder med krav som innebär läxor 

varje dag och betyg tidigt. I centrum i skolan står en lärare som är högt värderad, 

kvalificerad och forskarutbildad. (Isaksson 2005, s. 8) 

 

Isaksson nämner även att Finland har en annan skolkultur i jämförelse med Sverige. Med 

detta menar Isaksson att skolledare och lärare i Sverige anser att det viktigaste i skolan är 

elevernas välmående, medan skolledare och lärare i Finland på samma fråga svarar att det 

viktigaste är kunskaperna (Isaksson 2005, s. 6).  

    Isaksson kommer till slut fram till att trots liknande förutsättningar och gemensamma 

utgångspunkter, slutar likheterna där och i att skolan är öppen för alla. Synen på 

skolsystemets uppgift skiljer sig länderna emellan, vilket medför skillnader inom det mesta 

som har med skolan att göra. (Isaksson 2005, s. 17) 

    Terry Wrigley (2010) är en engelsk forskare inom pedagogik som har publicerat artikeln 

”Finland’s school success: why don’t our politicians listen?”, vilken syftar till att uppmuntra 

politikerna i det egna landet England att förändra skolsystemet i samma riktning som Finland, 

istället för att följa till exempel Sverige, där det tydligt har visat sig att exempelvis 

privatiserade skolor och att skolorna drivs i syfte att vinna pengar på det, inte alls är att vinna 

på för landets elever. (Wrigley 2010, s. 48-50) 
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   Wrigley (2010, s. 42) presenterar ett antal punkter vilka Finland inte har i sitt skolsytem, 

nämligen inga nationella prov, inga ”league tables”, ingen provisionslön för lärare, inga 

skolinspektioner, inga ”akademier” eller friskolor samt ingen ”market competition” mellan 

skolor. När pedagoger från övriga världen har besökt Finland, har de förvånats över hur 

Finlands skolsystem kan fungera så bra när dessa ovan nämnda faktorer som vi alla har blivit 

ledda till att tro är bra för skolan, inte finns. Hur Finland trots detta lyckas menar Wrigley, 

liksom Isaksson (2005, s. 6-7), istället vara mycket tack vare duktigt utbildade lärare som 

framför allt är att lita på och respekterade i samhället. (Wrigley 2010, s. 42, 46) Precis som 

Isaksson (2005, s. 7), skriver även Wrigley att det dessutom är mycket liten skillnad mellan 

olika skolor i Finland. Skolorna arbetar tillsammans i stället för att tävla med varandra, vilket 

gör att det är mindre viktigt både för lärare och elever var de hamnar. Detta kan vara en stor 

bidragande del till att medelnivån är så hög. (Wrigley 2010, s. 45) 

    Isaksson påpekar vid flera tillfällen i sin rapport att Finland jämfört med Sverige har en 

kunskapsinriktad skola och att de finska lärarna sysslar med undervisning och 

kunskapsförmedlning (Isaksson 2005, till exempel s. 6, 7, 8, 17). Kan detta ha någonting att 

göra med att länderna inte delar samma kunskapssyn? 

1.3.2 Idrott i skolan 

Idrott och hälsa är i Sverige ett ämne, medan det i Finland är två olika, gymnastik och 

hälsokunskap (Utbildningsdepartementet 2011, Utbildningsstyrelsen 2004).  

    Den svenska idrottsforskaren Clas Annerstedt gjorde genom att analysera kursplaner en 

undersökning gällande just undervisningen i idrott och hälsa i Sverige, Finland, Norge och 

Danmark, där syftet var att ta reda på hur undersvisningen ska se ut i de olika länderna. Efter 

genomförd undersökning kom Annerstedt fram till att det finns många likheter mellan 

skolsystemen i Skandinavien, inom ämnet idrott och hälsa till och med så många att det skulle 

kunna talas om ”en skandinavisk modell” för undervisning inom ämnet. I alla fyra länder 

betonas social förmåga, samarbete och laganda mer än fysiologi, tävling och resultat. I 

Sverige och Finland är det stort fokus på hälsa som en del av undervisningen, medan det i 

Norge och Danmark inte är lika starkt betonat. En stor skillnad som fanns var att Finland som 

enda land av dessa fyra hade undervisningen i idrott respektive hälsa som två olika ämnen, 

men enligt Annerstedt var detta inte av stor betydelse gällande vad som ska undervisas. 

Främst jämfört med Sverige innehåller kursplanen i Finland inte mer hälsoundervisning. 

Annerstedt kom även fram till att Sverige är det land som inom ämnet har utvecklats mest den 
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senaste tiden och att flera andra länder, däribland Finland, försöker gå i samma riktning 

(Annerstedt 2008, s. 303)  

    Annerstedt visar med sin undersökning att idrottsundervisningen i Skandinavien har högre 

status och får mer resurser än i många andra länder. Detta gäller i första hand Sverige, men 

även i Finland och Norge har ämnet det bra ställt. I Danmark väntas fortfarande ett 

genombrott. (Annerstedt 2008, s. 304) Kan det vara så att den kunskapssyn som råder i 

Sverige passar ett ämne som idrott och hälsa på ett bra sätt? 

1.3.3 Undervisning enligt styrdokument 

Gunnar Lindström och Lars Åke Pennlert har skrivit en bok som är tänkt att ge vägledning 

och verktyg för undervisning. I boken presenteras bland mycket annat skolans uppdrag i 

relation till styrdokumenten. Skolans styrdokument ”speglar samhällets behov av omsorg, 

tillsyn och utbildning av barn och ungdomar vid en viss tid” och detta är något som förändras 

över tid. Skollagar och skolans styrdokument (timplaner och läroplaner) är politiska 

dokument som i takt med samhällets förändringar omformuleras för att tillgodose 

samhälleliga behov. Många intressenter vill delta i detta arbete för att ha chans att påverka, 

och styrdokumenten resulterar därmed i kompromisser mellan olika intressen, visioner och 

ideologier. (Lindström & Pennlert 2009, s. 36)  

    Tillsammans med skollagen ska läroplanen styra verksamheten i skolan. Alla som arbetar 

där är skyldiga att följa dem. Kursplanerna finns för varje ämne och är en del av läroplanen, 

vilka anger målet med undervisningen i ämnet samt ämnets centrala innehåll. Läroplanerna är 

skrivna på så sätt att detaljbeskrivningar ska undvikas, för att kommunernas och skolornas 

frihet ska vara så stor som möjligt. Denna målstyrda skola bygger på en tilltro till lärarens 

kompetenser, då målen i styrdokumenten måste tolkas och preciseras i undervisningen. 

Lärarna får arbeta hur de vill för att nå målen. Bakom varje läroplan finns tankar om val av 

innehåll och när en ny läroplan ska skrivas bestäms vilken kunskaps- och människosyn som 

ska avspeglas i dokumenten. (Lindström & Pennlert 2009, s. 36-37)  

1.3.4 Sammanfattning forskningsläge 

Björklund et. al. visar att den svenska skolan under en längre tid har genomgått stora 

förändringar och ännu inte hittat hem. Det finns fortfarande mycket att arbeta med angående 

skolsystemet och frågor om bland annat jämlikhet och effektivitet i skolan. (Björklund et. al. 

2003) Däremot visar Annerstedts studie att gällande ämnet idrott och hälsa är Sverige ett av 

de länder i hela världen som har tagit ett långt steg framåt i utvecklingen av ämnet 
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(Annerstedt 2008, s. 303). Detta är för min studie mycket intressant då det enligt dessa två 

studier kan ses som att det svenska skolsystemet i stort fortfarande har en lång väg att gå för 

att bli tillräckligt bra, medan ämnet idrott och hälsa redan har kommit mycket långt på den 

vägen. Har detta något med landets syn på kunskap att göra? 

    Isaksson och Wrigley har båda i jämförelse med sina egna länder undersökt hur det 

kommer sig att Finland lyckas så bra med skola och utbildning. Både Isaksson (2005, s. 6-7) 

och Wrigley (2010, s. 42) kom fram till flera olika faktorer som enligt dem gör att Finland 

uppnår framgång. Varför England följer samma spår som Sverige är för Wrigley (2010, s. 42) 

obegripligt, medan även Isaksson (2005, s. 6) menar att det finns mycket att lära av Finland 

vad gäller synen på skolans uppgift samt att att Finlands skola är mer kunskapsinriktad. Det är 

för mig mycket intressant att följa både Isakssons och Wrigleys resonemang, då de båda 

verkar ha bestämt sig för att den finska skolan är bättre än den svenska (Isaksson 2005; 

Wrigley 2010).  

    Lindström och Pennlert (2009, s. 36) förklarar att alla som arbetar i skolan är skyldiga att 

följa skollagen och läroplanen, vilket för mig betyder att om jag hittar skillnader i Sveriges 

respektive Finlands läroplan kan det vara en indikation på att det skiljer sig även i den 

konkreta skolan. Isaksson (2005, till exempel s. 6, 7, 8, 17) nämner flera gånger att den finska 

skolan är mer kunskapsinriktad än den svenska. Jag undrar om läroplanen kan ge mig några 

svar på detta.  

1.4 Teoretisk utgångspunkt 

Som teoretisk utgångspunkt till min studie har jag valt en teori om kunskap, eftersom jag i 

första hand ska undersöka vilken kunskapssyn som träder fram i läroplanerna. Den text som 

jag kommer att utgå ifrån och använda mig av genom det här avsnittet heter Vad är kunskap? 

– En diskussion om praktisk och teoretisk kunskap och är skriven av Bernt Gustavsson (2002) 

på uppdrag av Myndigheten för skolutveckling. Gustavsson beskriver och diskuterar med 

egna ord en teori som urspungligen kommer ifrån Platon. Myndigheten för skolutveckling är 

svensk, vilket kan betyda att det som Gustavsson säger gäller för den svenska skolan, men 

inte är vad till exempel den finska skolan tänker om utbildning. Dock tycker jag att den 

fungerar som bakgrund och stöd till hela min uppsats. 

1.4.1 Vad är kunskap? 

I Gustavssons text används två olika definitioner av kunskap. Gustavsson menar att de flesta 

som sysslar med kunskapsteori säger att kunskap är ”något som utgår från vad vi tror eller 
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håller för sant, men för att detta ska bli kunskap måste det på något vis bevisas att det är just 

sant”. (Gustavsson 2002, s. 50) Den andra definitionen är att kunskap är ”en sann och 

beprövad uppfattning”. Det räcker alltså inte att jag är helt övertygad om att något är sant, jag 

måste även ha beprövat, det vill säga dokumenterat, det. (Gustavsson 2002, s. 73)  

    Gustavsson diskuterar i texten praktisk och teoretisk kunskap. Han vrider och vänder på 

begreppen samt förklarar tre olika sätt att se på kunskap, grundat i det Platon lärde sin 

lärljunge Aristoteles och som denne förde vidare till omvärlden. Gustavsson har valt att kalla 

dessa tre kunskapstyper för ”vetenskaplig kunskap”, ”teoretisk och praktisk kunskap” samt 

”praktisk klokhet”. Huvudfrågan, som det kanske inte finns något svar på, är vilken av dessa 

kunskaper som är viktigast? (Gustavsson 2002) 

    Med hjälp av Gustavsson kommer jag att nedan förklara dessa tre olika typer av kunskap. 

Vad kännetecknar var och en av dem, vilka är de stora skillnaderna mellan dem och hur 

uttrycker de sig i vardagen? Dessutom kommer jag kort att berätta om relationen mellan 

kunskap och skola. 

1.4.2 Tre olika typer av kunskap 

Den första typen av kunskap, vetenskaplig kunskap, vad är det? Det enkla svaret är att det är 

starkt ihopkopplat med forskning. Det som är vetenskapligt bevisat, det är vetenskaplig 

kunskap helt enkelt. Denna vetenskap har länge varit den enda erkända formen av kunskap, 

vilket har medfört att andra typer av kunskap har tvingats åt sidan. Under senare årtionden har 

det dock framförts kritik mot detta och begreppet kunskap har börjat diskuteras mer och mer 

och de andra formerna har också fått ett visst erkännande. (Gustavsson 2002, s. 74) Ett stort 

problem med den vetenskapliga kunskapen kan vara att kunskap alltid är beroende av det 

samhälle och den kultur den kommer ifrån. När det hävdas att kunskapen är socialt beroende 

betyder det samtidigt att den riskerar att förlora sin objektivitet. Enligt tradition ska vetenskap 

vara objektiv och allmängiltig, men påverkas den inte alltid av vilket sammanhang den 

befinner sig i eller kommer ifrån? Detta är ett gammalt problem som har diskuterats genom 

hundratals år. Det finns inget riktigt svar på den frågan (ännu), men det finns olika begrepp 

inom vetenskapsteorin som beskriver hur vetenskapen påverkas av olika sammanhang och i 

med det kan tänkas att vetenskapen ändå ska ”gälla”. (Gustavsson 2002 s. 70-71) 

    Den andra, teoretisk och praktisk kunskap, ligger alltså som en och samma kunskap under 

samma rubrik. Hur kan det komma sig? Är det inte två helt olika saker? Vetenskap betraktas 

ofta som teoretisk kunskap, medan praktisk kunskap är något helt annat. Uppdelningen mellan 

dessa är dock inte alls självklar och det finns flera olika sätt att ange skillanden dem emellan. 
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Teoretiska ämnen i skolan är dem vi läser oss till medan de praktiska är dessa där vi gör 

något. Det låter självklart, men vad är det egentligen vi läser och vad är det vi gör? Vi gör 

någonting även när vi skriver eller läser, men använder inte riktigt på samma sätt händerna 

eller andra verktyg för att skapa någonting. I många utbildningar är det en blandning av 

teroretisk och praktisk kunskap som ska läras in. Det kan vara att något ska läsas in för att 

sedan förstås till att göra något med hjälp av det som lästes in. Det skulle kunna beskrivas 

som att teori utan praktik är blind kunskap och praktik utan teori är tom kunskap. Plötsligt 

passar de båda mycket bra ihop och klarar sig inte alls på egen hand. Nuförtiden pratas det 

mycket om att kunskap ska vara ”nyttig”, alltså användbar, och efterfrågan på praktisk 

kunskap ökar. Vad betyder ”nyttig” eller användbar? Gäller det landets ekonomi eller gäller 

det människans lycka och välbefinnande? Kan det vara så att kunskap har ett egenvärde och 

är viktigt för att en människa ska må bra? Det är frågor som inte är helt lätta att besvara. 

(Gustavsson 2002, s. 78-80) Gustavsson diskuterar även begreppen ”veta att” och ”veta hur”, 

vilket på ett förenklat sätt helt enkelt betyder att kunskap är av dessa två typer och att båda 

måste finnas för att kunskapen ska vara användbar. Den första typen är då det teoretiska, det 

som är möjligt att läsa sig till och få kunskap att, eller om, medan den andra är 

färdighetskunskaper, att veta hur den kunskapen som man har om något kan användas. Ingen 

av dessa typer klarar sig alltså utan den andra, då det är onödigt att kunna någonting om det 

inte går att använda, samtidigt som det är onödigt att utföra något om man inte vet varför man 

gör det. (Gustavsson 2002, s. 85-86)  

    Den tredje och sista kunskapstypen är den praktiska klokheten. Detta är en typ av kunskap 

som är omöjlig att läsa sig till, det är istället ofta upplevelser och erfarenheten som gör att 

man blir ”klok”. Det har traditionellt alltid gjort en åtskillnad på att vara lärd, kunnig och 

klok. Att vara lärd, vetande, förknippas ofta med högskola och universitet, med vetenskap. Att 

vara kunnig är att vara duktig på hantverk av många olika slag. Klok däremot, det kan vem 

som helst i samhället vara, då spelar plötsligt inte ekonomiska och sociala förhållanden någon 

roll, inte heller kön, ålder eller etnicitet. Just ålder kan dock ifrågastättas, då det krävs främst 

livserfarenhet för att kunna vara klok. (Gustavsson 2002, s. 102)  

    Att besitta sådan kunskap som är av typen praktisk klokhet är kanske av det mest 

värdefulla, då det är den som många gånger avgör olika ställningstaganden och beslut som 

tas. Ett exempel ur idrottens, närmare bestämt friluftslivets, värld, är att någon ska vara ute i 

skogen några dagar. Faktakunskapen finns där, personen vet precis vad som är viktigt att ta 

med sig och vad som måste göras vid olika oplanerade händelser, till exempel vid dåligt 
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väder. Personen vet också hur han/hon ska göra det. Nödvändiga verktyg och andra saker är 

nedpackade och kunskap finns om hur hur dessa ska användas. Vad mer behövs? Nämligen 

praktisk klokhet. Det räcker inte att veta att och veta hur, det är kanske till och med avgörande 

för livet att ett gott omdöme finns med. Situationer kan behöva bedömas, granskas och 

funderas över, innan beslut tas. För att ta rätt beslut krävs det kunskap, men också klokhet. 

(Gustavsson 2002, s. 102) 

1.4.3  Kunskap och skola 

Relationen mellan kunskap och skola är särskilt intressant för just den här studien, då det är 

en jämförelse av läroplaner med fokus på vilken kunskapssyn som framträder. Mycket 

intressant är det också för alla människor i allmänhet som vill att skolan ska resultera i 

någonting bra, och de människor i synnerhet som arbetar med att skriva till exempel 

läroplaner och kunskapskrav, till exempel skolstyrelsen.  

    I Vad är kunskap? – En diskussion om praktisk och teoretisk kunskap skriver Gustavsson 

om hur dessa olika typer av kunskaper påverkar undervisningen i utvecklingen av skolan. 

Tidigare har det varit så att skolan har fokuserat nästan endast på att lära ur fakta. Att barn 

och ungdomar skulle vara vetande var en prioriterad fråga. Tiden gick och där vi står idag har 

detta utvecklats till att i skolan vilja göra barn och ungdomar vetande, kunniga och kloka. 

(Gustavsson 2002, s. 55) Det har alltså beslutats att det inte är tillräckligt att skolan lär ut 

fakta för att eleverna ska bli goda samhällsmedborgare och välmående individer i framtiden. 

Detta betyder dock inte att det nu inte behövs lära ut fakta överhuvudtaget. Gustavsson menar 

helt enkelt att ”alla tre har sitt berättigande och alla tre behövs för en bra utbildning” 

(Gustavsson 2002, s. 53). 

 

1.5 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här studien är att undersöka vilken kunskapssyn som framträder i Sveriges 

respektive Finlands läroplan för grundskolan samt i kursplanen för idrott och hälsa. Detta med 

hjälp av två frågeställningar: 

 

 Vilka likheter och skillnader finns i läroplanens övergripande del länderna emellan? 

 Vilka likheter och skillnader finns i kursplanerna för ämnet idrott och hälsa? 
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Med ”läroplanens övergripande del” menar jag de delar som berör skolan som helhet, det vill 

säga allt det som finns skrivet fram till att skolans ämnen presenteras var för sig i så kallade 

kursplaner. 
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2 Metod 

I min undersökning har jag valt att använda mig av metoden kvalitativ textanalys. När man 

gör en kvalitativ analys betyder det att man ”genom tolkning syftar till att nå förståelse för 

mänskligt varande” (Hassmén & Hassmén 2008, sid 104), vilket är precis vad jag är ute efter. 

I en doktorsavhandling där författaren använder sig av samma metod som jag förklaras valet 

med följande ord:  

 

Då mitt forskningsintresse inte i första hand rör pågående pedagogiska processer utan i 

denna studie koncentreras till de utgångspunkter och mål, som avser reglera de 

pedagogiska processerna, blev det ett naturligt val att rikta uppmärksamheten mot den 

typ av texter där mål och riktlinjer för den offentliga socialisationen finns angivna. 

(Göhl-Muigai 2004, s. 35) 

  

Detta anser jag vara en bra förklaring och den stämmer lika bra på min egen 

studie som den gjorde på Göhl-Muigais. 

    Textanalysen är ”en metod som syftar till att avslöja sådant som inte är direkt avläsbart i 

texten utan som man måste sluta sig till” (Johansson & Svedner 1996, sid 37), vilket stämmer 

överens med mitt mål med analysen av läroplanerna. Till slut blev alltså den bästa metoden 

till min undersökning en kvalitativ textanalys. 

2.1 Urval av källmaterial 

Med bakgrund av debatten om skolan och utbildning och reslutaten av internationella 

kunskapstester ville jag undesöka hur det ser ut i Sverige jämfört med Finland. Jag valde att 

analysera endast två läroplaner eftersom jag tänkte att det skulle vara tillräckligt med tanke på 

den tid och det omfång min uppsats har. Kanske hade det varit intressant att jämföra flera 

länders läroplaner och kursplaner i idrott och hälsa, och kanske hade det gett ett annorlunda 

resultat. Till slut är jag dock nöjd med mitt urval och materialet blev mer än tillräckligt. 

    Jag ville analysera likheter och skillnader i läroplanen samt om det går att urskilja någon 

kunskapssyn. Jag valde då ut läroplanens övergripande del för skolan i stort som mitt främsta 

källmaterial till studien. Dessutom läste jag översiktligt läroplanens resterande delar för att se 

om det fanns några betydande skillnader där. Kursplanen gällande idrott och hälsa ville jag 

analysera noggrant eftersom en av mina frågeställningar handlar om det ämnet, därför valde 

jag även ut den som källmaterial. I Finland är idrott (gymnastik) respektive hälsa 

(hälsokunskap) två olika ämnen med varsin kursplan, vilket gjorde att jag analyserade den 
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svenska kursplanen för idrott och hälsa noggrant, och de finska kursplanerna för gymnastik 

och för hälsokunskap noggrant. I den svenska läroplanen har Skolverket förutom den 

niosidiga kursplanen för ämnet idrott och hälsa tagit fram ett så kallat kommentarmaterial för 

ämnet som är 25 sidor långt, för att underlätta arbetet för skolans alla lärare. Jag har valt att 

inte ta med detta i min undersökning, då det i första hand är själva styrdokumenten jag vill 

analysera, inte övriga texter som finns skrivna kring dem. 

2.1.1 Presentation av källmaterial 

Nedan görs en kort presentation av den svenska respektive finska läroplanen. Dessutom 

presenteras den svenska kursplanen för ämnet idrott och hälsa samt de finska kursplanerna för 

ämnena gymnastik respektive hälsokunskap. Detta därför att jag tycker att det är viktigt att ha 

en viss förförståelse för vad en läroplan är och vad den är till för, för att vidare förstå mina 

resultat och min diskussion. 

2.1.1.1 Sveriges läroplan 

Sveriges nuvarande läroplan heter Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011. Den är skriven och framtagen på uppdrag av Skolverket som är Sveriges 

organisation för utbildning (skolverket.se). Läroplanen består av tre delar: 

1. Skolans värdegrund och uppdrag 

2. Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen 

3. Kursplaner som kompletteras med kunskapskrav 

    Syftet med den första delen av läroplanen är att beskriva vad skolans roll i det stora hela är. 

Bland annat förklaras de värden skolan ska utgå ifrån samt skolans uppdrag. Läroplanens 

andra del förklarar i punktform vad varje elev bör ha utvecklat för normer och värden samt 

kunskaper när han/hon lämnar grundskolan. Det finns alltså mål som varje elev bör ha uppnått 

och hur arbetet i skolan ska sträva efter detta. Den tredje delen i läroplanen är den som 

behandlar varje ämne för sig, i de så kallade kursplanerna. I varje kursplan beskrivs ämnets 

syfte, centrala innehåll för årskurserna 1-3, 4-6 samt 7-9, kunskapskrav för godtagbara 

kunskaper i slutet av årskurs 3 (inte alla ämnen), samt kunskapskrav för de olika betygen A, C 

samt E i årskurs 6 och årskurs 9 (alla ämnen). 

    Kursplanen för ämnet idrott och hälsa inleds med några ord om varför ämnet finns och 

varför det är viktigt, varefter ämnets syfte presenteras. Därefter förklaras det centrala 

innehållet för årskurs 1-3, 4-6 samt 7-9 genom de tre indelningarna ”Rörelse”, ”Hälsa och 

livsstil” samt ”Friluftsliv och utevistelse”. Innehållet för årskurs 1-3 är mycket 
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grundläggande, för årskurs 4-6 har svårigheten ökat och för årkskurs 7-9 är innehållet mer 

avancerat. Slutligen finns en genomgång av kunskapskraven för de olika betygen A, C samt D 

i årskurs 6 och i årskurs 9.  

2.1.1.2 Finlands läroplan 

Finlands nu gällande läroplan heter Grunderna för läroplanen för den grundläggande 

utbildningen 2004. I Finland är det Utbildningsstyrelsen som styr och stödjer utveckling av 

utbildning, och är även ansvarig för utgivandet av läroplanen. Denna läroplan består av tre 

delar varav jag kommer att använda endast en, ”Grunderna för läroplanen för den 

grundläggande utbildningen för läropliktiga”. Denna består av nio huvudrubriker:  

1. Läroplanen  

2. Utgångspunkterna för hur undervisningen skall anordnas 

3. Utgångspunkterna för hur undervisningen skall genomföras 

4. Allmänt stöd för studierna 

5. Undervisning av elever i behov av särskilt stöd 

6. Undervisning för olika språk- och kulturgrupper 

7. Undervisningens mål och centrala innehåll 

8. Elevbedömningen 

9. Undervisning i enlighet med en särskild undervisningsuppgift och undervisning enligt 

ett särskilt pedagogiskt system eller en särskild princip 

Sammanfattande kan det beskrivas som att läroplanen vill förmedla syftet med sig själv, syftet 

med skolan, hur undervisningen ska ordnas och genomföras, vilka värden skolan ska vila på, 

vikten av handledning, skolan skyldigheter gentemot elever i behov av särskilt stöd och 

gentemot olika språk- och kulturgrupper, skolans alla ämnen och deras innehåll och 

kunskapskrav samt bedömning av elever. 

    I Finland är gymnastik och hälsokunskap två olika ämnen med två olika kursplaner. 

Kursplanerna är dock uppbyggda på samma sätt och beskriver i inledningen varför ämnet 

finns och alla dess fördelar. I kursplanen för gymnastik finns innehåll och mål för både 

årskurs 1-4 samt 5-9, medan det i hälsokunskap finns endast för årskurs 7-9, då ämnet inte 

finns tidigare. För årskurs 1-4 presenteras en profil för goda kunskaper, medan det för årskurs 

5-9 respektive 7-9 presenteras vad eleverna ska ha uppnått efter genomgången grundskola för 

att ha uppnått vitsordet (betyget) 8. 



16 

 

2.2 Genomförande 

Jag valde alltså att göra en kvalitativ textanalys av Sveriges respektive Finlands läroplan för 

att besvara mina frågeställningar. För att kunna analysera texterna på ett riktigt sätt tog jag 

hjälp av metodböcker som Textens mening och makt (Bergström & Boréus 2005), 

Metodpraktikan (Esaiasson et.al. 2009) och Introduktion till samhällsvetenskaplig analys 

(Hjerm & Lindgren 2010), vilka har fungerat som ett verktyg för mig i själva analysarbetet. 

Hjerm och Lindgren förklarar utifrån tidigare klara modeller på ett för mig mycket förståeligt 

sätt hur forskare arbetar med att färdigställa en kvalitativ analys (Hjerm & Lindgren 2010, s. 

86-87) och på så vis kunde även jag förstå hur och varför det är viktigt att jag följer vissa steg 

och hur dessa steg tillsammans bildar en färdig rapportering av resultat, diskussion och 

eventuella slutsatser. 

    Jag inspirerades av Hjerm och Lindgren och använde mig av den metod som går ut på att i 

tre steg koda, tematisera och summera sin analys. Dessa tre steg ska inte gås igenom en efter 

en utan de sker löpande, växelvis och många gånger parallellt. Det handlar helt enkelt om att 

materialet, i mitt fall läroplanerna, först ska ordnas lite grovt (kodning), sedan ordnas lite mer 

noggrant (tematisering), för att till slut fungera som utgångspunkt för diskussion och 

eventuella slutsatser (summering). Hjerm och Lindgren beskriver på ett någorlunda enkelt sätt 

hur dessa steg kan praktiseras och användas i undersökningen. (Hjerm & Lindgren 2010, s. 

86-136)  

    Jag använde Hjerm och Lindgrens exempel på att ställa vissa frågor till texten (Hjerm & 

Lindgren 2010, s. 100): 

 Vad vill texten säga? 

 Vad betyder det här? 

 Vad tycks vara underförstått och självklart i texten? 

 Vad betyder ”kunskap” i texten? 

Jag skapade en typ av koder eller teman redan innan jag började med analysen. Dessa var de 

tre olika kunskapssynerna som jag har använt som teoretiskt perspektiv i min undersökning, 

”vetenskaplig kunskap”, ”teoretisk och praktisk kunskap” samt ”praktisk klokhet”. Jag tänkte 

mig dessa som små boxar och ville att varje mening jag läste skulle passa in i en av dem, 

varken fler eller färre. Jag hade tre överstrykningspennor med olika fäger och tänkte att varje 

färg symboliserar en box. Alltså kunde jag stryka över med den rätta pennan och jag kunde då 

se vad som var vad. Det var inte så lätt att jag vid första läsningen förstod på en gång i vilken 

box varje mening eller stycke skulle hamna, men efter att ha läst läroplanerna flera gånger, 
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ändrat fram och tillbaka med pennorna, tänkt efter och försökt motivera varför just den 

meningen passade i just den boxen, fick jag fram ett slags resultat. Då fortsatte jag med 

tematiseringen, jag skapade alltså teman för koderna så att säga, för att göra en jämförelse 

mellan länderna möjlig. Jag kom fram till fyra olika teman för läroplanens övergripande del, 

nämligen skolans syfte, udnervisningens innehåll, skolans värdegrund samt skolans ansvar, 

och tre olika teman för kursplanerna i idrott och hälsa, nämligen ämnets syfte, ämnets innehåll 

samt krav på eleverna inom ämnet.  

    Det var svårt att analysera läroplanerna då jag inte hade provat på det förut och inte hela 

tiden visste exakt vad  jag höll på med, men jag lyckades ändå besvara mina frågeställningar 

och kunde sedan med hjälp av främst Hjerm och Lindgren presentera och diskutera dessa på 

ett bra sätt. 

    Med hjälp av handledning, träffar med min seminariegrupp samt kritiskt tänkande har jag 

hela tiden fått tips och feedback samt reflekterat noggrant över det jag har gjort. Detta har 

medfört att arbetet blivit bättre än om jag skulle ha gjort det helt på egen hand.  

2.3 Validitet 

Den typen av textanalys jag valde att använda mig av som metod, valde jag därför att den 

passade mig på ett bra sätt. Jag använde mig från början av den modell Hjerm och Lindgren 

förklarade, som efter tid justerades för att passa min studie ännu bättre. Om jag hade använt 

en annan typ av textanalys hade mina resultat möjligtvis sett annorlunda ut. Jag hade till 

exempel kanske haft svårare att urskilja kunskapssynen i läroplanerna men lättare att se andra 

likheter eller skillnader. Om jag hade använt en annan kunskapsterori än Gustavssons hade 

resultatet kanske sett ut på ett helt annat sätt, och kanske hade det till och med varit lättare att 

hitta skillnader i kunskapssyn. Validitet kan beskrivas som att ”en mätmetod är valid om den 

faktiskt mäter det som den är avsedd att mäta” (Bergström & Boréus 2005, s. 34), vilket jag 

med den valda teorin och den metod jag använde skapade goda förutsättningar för att lyckas 

med. 

2.4 Reliabilitet 

Enligt Hassmén och Hassmén är ”stabilitet, trovärdighet, pålitlighet, precision, reliabilitet, 

säkerhet, giltighet, styrka, generaliserbarhet och validitet” viktiga begrepp när man talar om 

en forskningsstudie (Hassmén & Hassmén 2008, s. 39). Gällande min egen studie tycker jag 

att den är pålitlig, precis, stark och valid, däremot kan jag inte säga att den är fullt stabil eller 

helt giltig inom forskningsvärlden. Jag använde en redan färdig metod för att analysera texter, 
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jag gjorde det noggrant och flera gånger. Med den kunskapsteori jag hade som utgångspunkt 

blir resultatet ännu mer trovärdigt, eftersom det sedan lång tid tillbaka är en erkänd teori vad 

gäller kunskap. I och med den kunde jag relatera allt jag läste till denna toeri och resultatet 

blev inte ”löst” på något sätt. Om någon vill göra samma studie som jag har gjort tror jag att 

svaret, trots att det handlar om tolkning, skulle bli ungefär detsamma, eftersom jag noga har 

valt ut en teori som passar studiens syfte och sedan utifrån den och mina teman arbetat 

strategiskt för att det ska bli så trovärdigt och giltigt som möjligt.  

    Efter analysen har mina resultat reflekterats och diskuterats med hjälp av tidigare forskning 

och därmed har jag kunnat dra vissa slutsatser. Tack vare just diskussionen av mina resultat 

med den valda teorin i bakgrunden och med den tidigare forskningen som stöd tycker jag att 

hela rapporten har högre reliabiltet än om jag hade gjort annorlunda. 

 

2.5 Etiska överväganden 

Jag har inte använt mig av några försökspersoner i min studie eftersom jag har gjort en 

textanalys. Detta betyder att jag inte har behövt visa hänsyn till några enskilda individer och 

fundera över vad dessa i så fall kunde ha utsatts för under studiens gång. Även att göra en 

textanalys kan dock innebära etiska överväganden, till exempel i valet av källmaterial. 

Eftersom jag har använt mig av officiellt publicerat material, som alltid är synligt för den som 

önskar läsa det, tycker jag att det för mig inte fanns så mycket att fundera över.  
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3 Resultat 

Nedan kommer jag att presentera de resultat jag har kommit fram till i min undersökning. De 

tre tidigare nämnda frågeställningarna kommer att besvaras under de nedan följande 

rubrikerna. Svaret på den för mig både viktigaste och svåraste frågan om vilken kunskapssyn 

som framträder i de båda läroplanerna kommer inte att ha en egen rubrik utan finns med som 

en genomgående faktor när svaren på de andra två frågorna beskrivs. Det var med frågan om 

kunskapssyn hela tiden i fokus som jag genomförde undersökningen. 

3.1 Likheter och skillnader i läroplanens övergripande del 

Under följande rubriker kommer jag att förklara vilka skillnader och vilka likheter som finns i 

läroplanens övergripande del för skolan. Eftersom Sveriges och Finlands läroplaner är 

uppbyggda på olika sätt har jag kommit fram till fyra olika teman, vilka är ”syfte”, ”innehåll”, 

värdegrund” samt ”ansvar”, som jag har använt för att kunna göra en jämförelse. Hela tiden 

kommer kunskapssynen att genomsyra de resultat som beskrivs. 

3.1.1 Syftet med skolan och utbildningen – beskrivning och tolkning 

I varken den svenska eller den finska läroplanen presenteras skolans och utbildningens syfte 

under en speciell rubrik, istället har jag utifrån mitt tema ”syfte” tolkat allt som finns 

nedskrivet och därifrån bestämt vad i texten som hör dit. 

    Syftet med den svenska skolan är framför allt att ”elever ska inhämta och utveckla 

kunskaper och värden” (Utbildningsdepartementet 2011, s. 7) Skolan har många fler syften, 

till exempel ska den bland annat ”främja elevers utveckling och lärande samt en livslång lust 

att lära”, ”förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna” och ”låta varje 

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

sitt bästa i ansvarig frihet” (2011, s. 7). Dessutom har skolan som uppgift att genom att 

undervisa utifrån olika perspektiv ”ge överblick och sammanhang” och ”stimulera elevernas 

kreativitet, nyfikenhet och självförtroende” (2011, s. 9). Detta är alltså det som står skrivet 

med ord.  

    Det min tolkning av dessa ord visar, är att det allra mesta som hamnar inom temat ”syfte” 

dras till den kunskapssyn som i den här studien heter ”praktisk klokhet”, speciellt i 

läroplanens första del som heter ”Skolans värdegrund och uppdrag”. Alla de exempel som jag 

har tagit med precis ovan har jag tolkat som att de passar in under den kunskapssynen 

eftersom det är ord och meningar som får mig att tänka långt fram, något som ska fungera i ett 
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livslångt perspektiv. Det finns även ord och meningar där de andra två typerna av 

kunskapssyner träder fram, främst under den andra delen av läroplanen som heter 

”Övergripande mål och riktlinjer”, men i sin helhet är målet och syftet med skolan att utbilda 

barn och unga till att fungera i samhället under hela livstiden och dessutom föra över till 

kommande generationer viktiga och kloka kunskaper. Därför kan sägas att den kunskapssyn 

som framför allt framträder i den svenska läroplanens två första delar angående temat ”syfte” 

är den ”praktiska klokheten”. 

    I Finlands läroplan ser det ut på ett annat sätt. Det viktigaste angående skolans syfte enligt 

den finska läroplanen är att skolan å ena sidan ska ”erbjuda individen en möjlighet att skaffa 

sig allmänbildning och fullgöra sin läroplikt”, och å andra sidan att ”ge samhället ett medel att 

utveckla sitt kulturella kapital”. Utbildningen ska ge eleven möjlighet att ”utveckla en sund 

självkänsla så att han eller hon kan skaffa sig de kunskaper och färdigheter som behövs i 

livet” och dessutom syftar skolan till att bygga en framtid där kulturarvet ska föras över från 

generation till generation och där kunskapen i samhället ska öka genom att den sprids. 

(Ubildningsstyrelsen 2004, s. 12) Fokus ligger i övrigt mycket på att barn och unga ska få 

chansen att lära sig att inhämta de kunskaper de behöver (2004, till exempel s. 12, 16, 20).  

    Det är svårt att vid första anblicken se vilken kunskapssyn som är den framträdande, men 

till slut tenderar syftet i Finlands läroplan att utgå från en ”teoretisk och praktisk” 

kunskapssyn, där det är viktigt att lära sig något för att sedan kunna använda sig av det. Det är 

mycket viktigt att barn och unga fostras till att bli duktiga samhällsmedborgare ur ett 

kollektivt perspektiv, medan det är mindre viktigt att varje individ ska leva ett värdefullt liv ur 

ett indivisperspektiv. 

3.1.2 Undervisningens innehåll – beskrivning och tolkning 

I den övergripande delen finns det inte särskilt mycket som tillhör mitt tema ”innehåll”, 

varken i Sveriges eller i Finlands läroplan. För att noggrant ta reda på undervisningens 

innehåll krävs det istället att läsa kursplanerna för de olika ämnena.  

    I den övergripande delen står ingenting konkret vad de som arbetar i skolan ska undervisa i 

eller om, och även det som kan tolkas vara innehåll i undervisningen eller utbildningen mer 

på ett abstrakt vis, är mycket kort beskrivet. I läroplanens två första delar finns det bara tre 

mindre stycken som hamnar i mitt tema ”innehåll”. Dessa stycken är dessutom svåra att tolka 

till vilken kunskapssyn de tillhör. Ett stycke ser ut enligt följande: 
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Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande 

demokratiska värderingar. Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och 

förbereda eleverna för att aktivt delta i samhällslivet. Den ska utveckla dess förmåga att ta 

ett personligt ansvar. Genom att delta i planering och utvärdering av den dagliga 

undervisningen och få välja kurser, ämnen, teman och aktiviteter, kan eleverna utveckla sin 

förmåga att utöva inflytande och ta ansvar. (Utbildningsdepartementet 2011, s. 8) 

 

Jag har valt att tolka detta som innehåll i skolan, men det skulle även kunna vara ett syfte med 

den, eller också dess ansvar. Detta är alltså innehåll, men vilken kunskapssyn är stycket 

skrivet utifrån? Det är ”praktisk klokhet”, eftersom detta syftar till att utbilda kloka elever. Att 

just förmedla kunskap tillhör en vetenskaplig kunsskapssyn, som syftar till att eleverna ska 

inhämta saker och bli vetande, men när jag läser hela stycket och funderar över vad det 

egentligen vill säga, då handlar det mer om personligt ansvar och förmåga till inflytande. Som 

jag nämnde under förra rubriken tolkar jag detta som att det läroplanen vill med de svenska 

eleverna är att de först lär sig något för att sedan använda detta i praktiken, medan det hela 

tiden finns i åtanke att eleverna så småningom ska kunna ta viktiga beslut och då ha ett gott 

omdöme. Kort och förenklat skulle kunna sägas att den svenska skolans innehåll syftar till att 

utbilda elever till att veta att, veta hur samt veta när.  

    I inledningen av del två i Finlands läroplan beskrivs hur den finländska kulturen ska leva 

vidare, samtidigt som den får utrymme att bli mångsidigare tack vare invandrare. Samer ska 

ses som ett ursprungsfolk och förutom samiska ska hänsyn tas även till de två nationella 

språken, svenska och finska. (Utbildningesstyrelsen 2004, s. 12) Detta passar in i temat 

”innehåll”, eftersom det klart och tydligt står att ”i undevisningen skall ... ” , och däför att 

detta helt enkelt är sådant som undervisningen hela tiden ska ha med sig, oberoende av vad 

det är för typ av undervisning.  

    Den kunskapssyn som framträder i det stycket är ”praktisk klokhet”. Det måste tolkas som 

det, eftersom det handlar mer om att eleverna ska formas till att ta vara på, ta hand om, värna 

om den finska kulturen och det finska samhället, än att lära sig fakta eller bli duktig på vissa 

färdigheter. Det är en form av klokhet.  

    Ett annat exempel är under rubriken ”Arbetsmetoder”, och här är det mer konkret beskrivet 

med hjälp av vilka metoder undervisningen ska anordnas. Syftet med arbetsmetoderna är att 

”utveckla förmågan till inlärning, tänkande och problemlösning, förmågan att arbeta och 

fungera socialt”, att ”främja utvecklingen av färdigheterna i informations- och 

kommuikationsteknik”, samt att ”ge möjligheter till lek, skapande verksamhet och 
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upplevelser”.  Det är läraren som utifrån ett antal punkter ska välja arbetsmetod, och det som 

ska avgöra valet är just detta jag precis nämnde. (Utbildningsstyrelsen 2004, s. 17)  

    Detta tillhör kunskapssynen ”teoretisk och praktisk kunskap”, eftersom det handlar om 

inlärning och användning i praktiken. Jag kan inte se att det finns en tanke om klokhet här, det 

är mer konkret och tanke på här och nu. Precis som Gustavssons kunskapsteori säger, är detta 

kunskap som ska vara nyttig och användbar (Gustavsson 2002, s. 80). 

3.1.3 Värdegrunden – beskrivning och tolkning 

Sveriges första del av läroplanen är ”Skolans värdegrund och uppdrag”, och det är bara från 

de två första underrubrikerna ”Grundläggande värden” samt ”Förståelse och 

medmänsklighet” som jag har hittat meningar som passar in i temat ”värdegrund”. Några av 

de meningar och även stycken som har med skolans syfte att göra, har också med skolans 

värdegrund att göra, till exempel att utbildningen ”ska förmedla och förankra respekt för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska 

samhället vilar på” (Utbildningsdepartementet, s. 7). Det finns ett annat helt stycke som jag 

har valt att lägga i temat ”värdegrund”: 

 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 

jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden 

som skolan ska gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av 

kristen tradition och västerlänskt humanism sker detta genom individens fostran till 

rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. Undervisninfen i skolan ska vara icke-

konfessionell. (Utbildningsstyrelsen 2011, s. 7) 

 

Detta handlar utan tvekan om att ge barn och unga möjligheten att växa upp med respekt för 

mänskligheten, med respekt för olika sorters människor och att bli en medmänniska i 

samhället. Det handlar om att barn och unga ska lära sig att visa hänsyn, att behandla andra 

som de själva vill bli behandlade, att hjälpa svaga och utsatta och få en typ av rättskänsla.  

    Detta måste tolkas till att vara av kunskapstypen ”praktisk klokhet”. Detta är ingen kunskap 

eleverna direkt kan inhämta, det krävs istället ett gott omdöme och någonting inifrån 

människan för att uppnå detta. Skolan vill förmedla dessa värden, och med det som grund för 

alla som arbetar i skolan är chansen säkerligen större att fler elever tar med sig det och så 

småningom blir kloka.  

    I den finska läroplanen står det mycket lite om värdegrunden. Jag har bara hittat ett enda 

mindre stycke som jag kan låta hamna i mitt tema ”värdegrund”. Det lyder enligt följande: 
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De mänskliga rättigheterna, alla människors lika värde, demokrati, en vilja att bevara 

naturens mångfald och omgivningens livskraft samt tolerans och vilja att slå vakt om den 

kulturella mångfalden är de grundläggande värden som den grundläggande utbildningen 

ska gestalta och förmedla. Den skall också främja social gemenskap, ansvarskänsla och 

respekt för individens friheter och rättigheter. (Utbildningsstyrelsen 2004, s. 12) 

 

Detta påminner mycket om utdraget ur den svenska läroplanen. Det skulle nästan kunna sägas 

att det är samma stycke, men omformulerat. Precis som i Sveriges läroplan handlar detta om 

att från det att eleverna börjar skolan ge dem möjlighet att få med sig ”rätt” sätt att tänka, att 

växa till individer med känsla för människors lika värde och jämställdhet, att bli respektfulla 

och med en vilja att hjälpa de som har det sämre.  

3.1.4 Skolans ansvar – beskrivning och tolkning 

Med skolans ansvar menar jag det som skolan måste se till att det faktiskt är på ett eller annat 

sätt, att det inte bara är ett syfte eller ett mål med utbildningen utan att det ska vara så.   

    Ordet ansvar återfinns flertalet gånger i den svenska läroplanen även då det inte finns 

någon rubrik eller underrubrik som hänvisar till detta. Dessutom har jag låtit stycken utan 

själva ordet men som ändå betyder att det är ett ansvar skolan har, hamna i mitt tema 

”ansvar”. Till exempel hör följande två meningar dit: 

 

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja 

elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, 

tidigare erfarenheter, språk och kunskaper. (Utbildningsdepartementet 2011, s. 8) 

 

Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles 

gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling. 

(Utbildningsdepartementet, s. 12) 

 

Det övre stycket handlar om att utbildningen ska vara likvärdig för alla som går i skolan, och 

detta måste anses vara ett av skolans ansvar. Det andra stycket menar att skolan ska påverka 

eleverna så att de blir goda samhällsmedborgare i framtiden, vilket också det är ett ansvar, 

inte bara ett mål. Självklart kan skolan inte se till att alla barn och unga växer upp till att bli 

goda samhällsmedborgare, men dess ansvar är att medvetet påverka i den riktningen för att 

komma mot det slutliga målet som helst ska resultera i goda samhällsmedborgare.  
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    Båda dessa stycken har jag tolkat tillhöra kunskapssynen ”praktisk klokhet”. Den första är 

inte helt självklar, men enligt min tolkning utifrån Gustavssons kunskapsteori syftar meningen 

till att eleverna, trots olika erfarenheter och tidigare kunskaper, ska lära sig det de behöver, 

tycka att det är nyttigt och intressant, och för framtiden utveckla kunskaper som slutligen är 

menade att bli klokhetskunskaper, det vill säga kunskaper som kanske är svåra att uttrycka, 

men som alltid finns där och betyder att det finns ett gott omdöme (Gustavsson 2002). Det 

andra stycket däremot tycker jag är ett mycket bra exempel på vad ”praktisk klokhet” är. 

Eleverna ska ”omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till 

uttryck i praktisk vardaglig handling” (Utbildningsdepartementet, s. 12). Detta betyder att det 

är värderingarna som eleverna har med sig ifrån skolan som ska komma till uttryck i 

vardagen, och enligt min tolkning framträder tydligt en kunskapssyn av ”praktisk klokhet” 

här, eftersom detta handlar om att ha ett gott omdöme och veta när och varför det är viktigt att 

säga eller göra vissa saker.  

    De resterande meningar och stycken som finns i temat ”ansvar” är till stor del av 

kunskapssynen ”praktisk klokhet”, även om det främst i den andra delen ”Övergripande mål 

och riktlinjer” träder fram även en del meningar, då i punktform, som lutar åt ”vetenskaplig 

kunskap”, eller ”teoretisk och praktisk kunskap”. Under underrubriken ”Kunskaper” finns 

sexton punkter som ”skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola” har 

uppnått, och dessa tillhör med två undantag någon av de två senast nämna kunskapssynerna 

(Utbildningsdepartementet 2011, s. 13-14). Läroplanens första och andra del skiljer sig åt 

angående vilken kunskapssyn som träder fram i temat ”ansvar”, vilket gör det svårt att säga 

vilken som är den dominerande. Lite av alla de tre helt enkelt, men mest av ”praktisk klokhet” 

(hela första delen). 

    I Finlands läroplans finns det någonting som tillhör temat ”ansvar” på nästintill varje sida. 

Skolan ansvarar till exempel för  

 

 att barn och unga under den grundläggande utbildningen lär sig rätt värden,  

 att barn och unga ska vilja bevara den finska kulturen,  

 att den pedagogiska miljön är tillräckligt bra för att passa alla på något sätt,  

 att läraren väljer rätt arbetsmetoder för bästa inlärning beroende på grupp,  

 att trots att hemmet har det primära ansvaret för elevernas fostran, hjälpa till i detta 

arbete för bästa möjlighet till inlärning,  

 att alla lärare handleder i och hjälper sina elever att utveckla inlärningsfärdigheter,  
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 se till att kunskaperna eleverna lär sig i skolan förenas med arbetslivets krav,  

 att det ska finnas stödundervisning för de som behöver,  

 att det ska finnas elevvård för alla,  

 att stödundervisningen och elevvården sköts på ett förutbestämt sätt för allas bästa, 

och 

 att samer, romer, elever med teckenspråk som modersmål samt invandrare får 

undervisning under särskilda förutsättningar. (Utbildningsstyrelsen 2004, s. 12-34) 

 

Detta är av mig förkortade stycken och meningar om det ansvar den finska skolan har 

gentemot sina elever.  

    Sett till de hela stycken de ingår i visar min tolkning att detta till stor del lutar åt en 

”teoretisk och praktisk” kunskapssyn. Ibland ligger en mer långsiktig tanke bakom,  där den 

”praktiska klokheten” träder fram, men till stor del är den finska skolans ansvar att se till att 

eleverna kan lära sig saker, att de förbättrar sina inlärningsstrategier och att den pedagogiska 

miljön stimulerar till både teoretisk och praktisk kunskapsinhämtning. Precis som en av 

punkterna ovan säger är det meningen att den kunskap eleverna ska få motsvarar de krav som 

arbetslivet ställer i form av ”kunskaper och färdigheter” (Utbildningsstyrelsen 2004, s. 22), 

alltså i form av teori och praktik.  Bland allt det som tillhör temat ”ansvar” skrivs ingenting 

om ett livslångt perspektiv eller hälsa och välmående för framtiden och det sägs ingenting om 

att det är skolans ansvar att eleverna blir fostrade till att bli goda, kloka samhällsmedborgare 

(det som nämns är istället att skolan ska hjälpa till i fostringsuppgiften av eleven för att främja 

dennes inlärning samt trygghet och välbefinnande i skolan (Utbildningsstyrelsen 2004, s. 20)). 

3.1.5 Sammanfattning läroplanens övergripande del – tolkning av kunskapssyn 

Enligt den tolkning jag har gjort är den grundläggande tanken, oavsett tema, med den svenska 

läroplanen hela tiden att barnens och de ungas framtid är i fokus och att de alla ska bli goda 

samhällsmedborgare och kloka människor. De ska hitta ett sätt att lyckas med detta samtidigt 

som det är viktigt att de har bra självkänsla och högt välbefinnande. När texten blir mer 

konkret i ord och handlingar, till exempel när målen förklaras under underrubriken 

”Kunskaper”, då försvinner lite det sättet att tänka och istället träder en annan typ av 

kunskapssyn fram. I det stora hela visar det sig dock att den kunskapssyn som genomgående 

framträder i den svenska läroplanen är den som Gustavsson kallar ”praktisk klokhet”. 
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    Den finska läroplanen däremot lutar åt ett annat håll. Kunskapssynen ”praktisk klokhet” 

framträder inte särskilt ofta, istället dominerar ”teoretisk och praktisk kunskapssyn”. Detta 

visas i texten genom att den ofta fokuserar på inlärning och att eleverna ska inhämta 

kunskaper, för att dessa sedan ska kunna användas i praktiken. Enligt läroplanen är det viktigt 

att landets barn och unga blir goda samhällsmedborgare på så vis att de inhämtar kunskaper 

om saker och ting som de sedan använder sig av. På så vis blir kunskaperna nyttiga och 

användbara och eleverna växer upp till att klara av arbetslivets krav. Fokus ligger på ett 

kollektivt samhälle, att Finlands kultur ska föras vidare och bevaras, att befolkningen ska 

hjälpas åt och att det är viktigt att klara av de uppgifter arbetslivet kommer att kräva.  

    Min tolkning visar att det genom hela den svenska läroplanen verkligen finns tanken om att 

eleven är viktig som individ, att dennes framtid är det mest väsentliga, och att då 

kunskapssynen ”praktisk klokhet” hela tiden träder fram mer eller mindre. I den finska 

läroplanen däremot syns inslag av den kunskapssynen endast då och då. I inledningen och i 

värdegrunden liknar det mycket den svenska, sedan blir det mer konkret och i och med att det 

finns så många fler rubriker finns också fler områden mer utförligt beskrivna. Där försvinner 

det som i början fanns med, och kunskapssynen övergår från att alldeles i början ha varit 

”praktisk klokhet” till att genom hela den återstående delen av läroplanen bli ”teoretisk och 

praktisk kunskap”.  

    Nedan finns en figur som något förenklat visar hur det skiljer sig åt mellan länderna.  

 

Tabell 1. Den framträdande kunskapssynen i Sverige respektive Finland i läroplanens 

övergripande del. 

 

 

 
Sverige Finland 

Syfte Praktisk klokhet 

 

Teoretisk och praktisk kunskap 

 

Innehåll Praktisk klokhet 

 

Praktisk klokhet (mindre) 

Teoretisk och praktisk kunskap (mest) 

Värdegrund Praktisk klokhet Praktisk klokhet 

Ansvar Praktisk klokhet (del ett) 

Teoretisk och praktisk kunskap (del två) 

Vetenskaplig kunskap (del två) 

Teoretisk och praktisk kunskap 
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3.2 Likheter och skillnader i kursplanen i idrott och hälsa respektive 

kursplanen i gymnastik och kursplanen i hälsokunskap 

Nedan beskrivs resultaten från undersökningens andra del som gäller kursplanerna för det 

svenska ämnet idrott och hälsa samt de finska ämnena gymnastik respektive hälsokunskap. 

De teman jag har skapat för att underlätta en jämförelse är ”syfte”, ”innehåll” samt ”krav”. 

Detta kommer att förklaras mer utförligt nedan och precis som tidigare ligger fokus på frågan 

om vilken kunskapssyn som träder fram i kursplanerna, vilket hela tiden kommer att vävas in 

i texten samtidigt som jag redogör för likheter och skillnader. 

    Kursplanerna för idrott och hälsa, gymnastik samt hälsokunskap är alla tre uppbyggda på 

ungefär samma sätt, i inledningen beskrivs syftet, varefter innehåll och till sist kunskapskrav 

följer.  

3.2.1 Ämnets/ämnenas syfte – beskrivning och tolkning 

Den svenska kursplanen för ämnet idrott och hälsa inleds med fyra rader om vad idrott och 

hälsa är och varför det finns, därefter följer fyra längre stycken om ämnets syfte. Näst intill 

allt som finns att läsa här är skrivet utifrån ett livslångt perspektiv och handlar om livsstil, 

välbefinnande, respekt för andra samt säkerhet i samband med fysiska aktiviteter och hur man 

agerar i nödsituationer. I kursplanen sammanfattas syftet med att eleverna ska ges 

förutsättningar att ”utveckla sin förmåga att: 

 

 röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang, 

 planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån 

olika synsätt på rörelse, hälsa och livsstil, 

 genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, 

och 

 förebygga risker vid fysisk akrivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.” 

(Utbildningsdepartementet 2011, s. 51) 

 

Syftet i kursplanen är samma för alla årskurser från årskurs 1 till årskurs 9, och handlar alltså 

om att utveckla förmågor.  

    För att tolka vilken kunskapssyn som framträder i temat ”syfte” i den svenska kursplanen 

för idrott och hälsa behövde jag fundera mycket, då det inte är helt självklart. Vissa meningar 

handlar mer om ”vetenskaplig kunskap”, medan andra tillhör synen ”teoretisk och praktisk 
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kunskap”. Sett till hela stycken och texten i sin helhet visar det sig dock att allt som står 

skriver är ur ett livslångt perspektiv, och både den vetenskapliga samt den teoretiska och 

praktiska kunskap eleverna ska lära sig måste kunna sättas in ett större sammahang för att de 

inte ska bli endast vetande och kunnande, utan även kloka. Det står till exempel att: 

 

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga 

rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. [...] Eleverna 

ska även ges förutsättningar för att utveckla goda levnadsvanor samt ges kunskaper om hur 

fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt välbefinnande. 

(Utbildningsdepartementet 2011, s. 51) 

 

Detta, trots ord som ”allsidiga rörelseförmågor” och ”kunskaper om”, måste i sitt 

sammanhang tolkas som att hamna under kunskapssynen ”praktisk klokhet”, då det handlar 

om att förstå och värdera olika kunskaper för att skaffa sig en god livsstil och må bra resten av 

livet. 

    I den finska kursplanen för gymnastik ser det något annorlunda ut, men inte helt. 

Inledningen handlar helt uteslutande om att det långsiktiga målet med ämnet är att påverka 

eleverna till att förstå och värdesätta gymnastikens betydelse för ett hälsosamt liv både 

psykiskt och fysiskt. Undervisningen ska utgå ifrån och betona gemenskap, ansvar, rent spel 

och trygghet. (Utbildningsstyrelse 2004, s. 246)  

    Min analys visar att hela den här inledningen tillhör kunskapssynen ”praktisk klokhet”, då 

allt utgår från ett livslångt perspektiv och inte i första hand handlar om att utbilda vetande och 

kunnande elever, utan för framtiden kloka sådana. Till exempel står det att 

”Gymnastikundervisningen ger eleverna sådana kunskaper, färdigheter och upplevelser som 

gör det möjligt att tillägna sig en motionsinriktad livsstil” (Utbildningsstyrelsen 2004, s. 246). 

Detta är ett bra exempel på att ett av många syften faktiskt är att eleverna ska lära sig 

någonting, både teoretiskt och praktiskt, men att detta måste kunna omsättas till klokhet för att 

räcka livet ut.  

    I den här kursplanen finns även mål för årskurserna 1-4 samt 5-9, vilket också hamnar 

under mitt tema ”syfte”. För årskurs 1-4 är målet att eleven till exempel ska ”lära sig 

grundläggande motoriska färdigheter på ett mångsidigt sätt” och ”träna sina färdigheter såväl i 

att arbeta självständigt som i grupp” (Utbildningsstyrelsen 2004, s. 246). För årskurs 5-9 är 

detta något mer utvecklat och målet är att eleverna ska ”vidreutveckla de grundläggande 

motoriska färdigheterna och lära sig olika idrottsgrenar”, ”lära sig att utveckla och ge akt på 
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sin funktionsförmåga”, och ”bekanta sig med miljöer där idrott utövas och kunna söka 

information om möjligheterna att idka motion” (Utbildningsstyrelsen 2004, s. 247). 

    Texten är mer specifierad än tidigare och allt det som står här som hör till temat ”syfte” är 

av kunskapssynen ”teoretisk och praktisk kunskap”. Det är skrivet på ett konkret sätt och 

handlar uteslutande om att ”veta att” och ”veta hur”, vilka är begreppen Gustavsson använder 

när han förklarar och diskuterar just den här kunskapssynen (Gustavsson 2002, s. 85-86). 

    Kursplanen för hälsokunskp är annorlunda, den gäller bara för årskurs 7-9, då ämnet i 

tidigare årskurser inte är ett eget ämne utan integreras med andra. I inledningen beskrivs 

ämnets syfte till exempel så här: ”Vid inlärningen utvecklas färdigheter som är viktiga för att 

söka efter kunskap, tillämpa den och kritiskt begrunda värderingar som gäller hälsa och 

välfärd” (Utbildningsstyrelsen 2004, s. 196).  

    Detta tillhör kunskapssynen ”praktisk klokhet”, eftersom det handlar om att kritiskt 

begrunda något. Detta är inte något att läsa sig till, eller att pröva för att bli bättre. Det är 

något som måste komma inifrån, en typ av klokhet helt enkelt. Det räcker alltså inte att hitta 

kunskap och tillämpa den, den måste även kritiskt begrundas. För att klara detta krävs 

erfarenhet och till slut är det kanske möjligt att ta rätt beslut.  

    Även under ämnets mål för årskurs 7-9 handlar det till stor del om ”praktisk klokhet”. Det 

finns punkter som menar på annat, till exempel ”lära sig att veta vad som är kännetecknande 

för människans uppväxt och livscykel” (Utbildningsstyrelsen 2004, s. 196). Detta tolkar jag 

vara av typen ”vetenskaplig kunskap”. Dock är meningen inte slut där, utan fortsätter ”och att 

förstå ungdomstidens fysiska, psykiska och sociala utveckling” (Utbildningsstyrelsen 2004, s. 

196). Då blev det plösligt till ”teoretisk och praktisk kunskap”, eftersom det även är viktigt att 

förstå, inte bara att veta. Några fler punkter hör till den ”teoretiska och praktiska 

kunskapssynen” men övervägande lutar det trots allt åt ”praktisk klokhet”.  

3.2.2 Ämnets/ämnenas innehåll – beskrivning och tolkning 

I den svenska kursplanen för idrott och hälsa presenteras ämnets innehåll inom tre olika delar 

under tre olika stadier. Delarna är ”Rörelse”, Hälsa och livsstil”, samt ”Friluftsliv och 

utevistelse”, och stadierna är ”Årskurs 1-3”, ”Årskurs 4-6” samt ”Årskurs 7-9”. Allt som finns 

under rubriken ”Centralt innehåll” passar in i mitt tema ”innehåll”. Innehållet för årskurs 1-3 

är enkla saker som ”grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppas och klättra”, 

”enkla lekar och danser och deras regler”, ”ord och begrepp för och samtal om upplevelser av 

lek, hälsa, natur- och utevistelser”, och ”att orientera sig i närmiljön och enkla kartors 
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uppbyggnad” (Utbildningsdepartementet 2011, s. 52). För årskurs 4-6 är innehållet ungefär 

detsamma men på högre nivå, vilket är fallet även för årskurs 7-9.  

    Min studie visar att det mesta av det som finns i temat ”innehåll” är av kunskapssynen 

”teoretisk och praktisk kunskap”, det handlar helt enkelt om färdigheter, att veta att och veta 

hur. Några av de punkter som finns under delen ”Hälsa och livsstil” tillhör dock 

kunskapssynen ”vetenskaplig kunskap”.  

    Innehållet för årskurs 7-9 är till exempel ”arbetsställningar och belastning till exempel vid 

fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning” och 

”olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet mellan 

beroendeframkallande medel och ohälsa” (Utbildningsdepartementet 2011, s. 53).  

    Enligt min tolkning är dessa två meningar exempel på ”vetenskaplig kunskap” eftersom det 

handlar om en typ av information, kunskap som går att läsa sig till, som någon, till exempel 

läraren, kan lära ut genom att prata. Sett till det stora hela är det alltså mest ”teoretisk och 

praktisk kunskap” med inslag av ”vetenskaplig kunskap” som finns i mitt tema ”innehåll” vad 

gäller den svenska kursplanen för idrott och hälsa”. 

    I Finlands kursplan för ämnet gymnastik finns det beskrivet innehåll för årskurs 1-4 samt 

för årskurs 5-9, allt under samma rubrik. Innehållet är ungefär detsamma men precis som i 

den svenska läroplanen på högre nivå för de högre årskurserna. Innehållet i den finska 

läroplanen är inte lika utförligt som i den svenska, dock är det mycket konkret och det går inte 

att ta miste på vad ämnet ska innehålla. Till exempel är det centrala innehållet för årskurs 1-4 

”löpning, hopp, kast och deras tillämpning i olika gymnastikformer och idrottsgrenar”, 

”musikgymnastik, artistisk gymnastik och dans”, ”vintersport”, och ”idrottsliga lekar”. För 

årskurs 5-9 är det istället ”fri gymnastik, gymnastik med handredaskap och redskap”, 

”bollspel”, ”orientering och utfärder” och ”att bekanta sig med nya motionsformer” 

(Utbildningsstyrelsen 2004, s. 248).  

    I allt detta framträder tydligt kunskapssynen ”teoretisk och praktisk kunskap”. Det handlar 

inte om någonting annat än att lära sig att utföra olika praktiska rörelser, till exempel att åka 

skidor eller spela basket. För detta krävs teroretisk kunskap om regler och hur det ska utföras, 

och praktisk kunskap för att kunna utföra det själv. 

    I kursplanen för hälsokunskap ser det annorlunda ut. Det centrala innehållet är uppdelat i 

fyra mindre rubriker, ”Uppväxt och utveckling”, ”Hälsa och val i det dagliga livet”, ”Resurser 

och överlevnadsförmåga” samt ”Hälsa, samhälle och kultur”. Med hjälp av punkter 

presenteras innehållet noggrant och utförligt med många ord. Dessa punkter syftar främst till 
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att eleverna ska få kunskap om olika saker, till exempel om ”människans levnadslopp”, ”de 

viktigaste smittosamma sjukdomarna och andra sjukdomar, att känna igen symptom, att vara 

sjuk, egenvård” samt ”folksjukdomar” (Utbildningsstyrelsen 2004, s. 197-198). Andra 

punkter syftar istället till att eleverna ska bli kloka, till exempel ”socialt växande och social 

utveckling; individualitet och olikhet, individens förpliktelser och ansvar i samhället, tolerans, 

omtanke och omsorg”, ”konfliktlösning och att tala om det som tynger sinnet”, ”känslor och 

hur man uttrycker dem, socialt stöd och skyddsnätverk, interaktionsfärdigheter” och 

”förändringar och kriser som är förknippande med utvecklingen och livet och hur man klarar 

av svårigheterna” (Utbildningsstyrelsen 2004, s. 197).  

    De först nämnda punkterna som handlar om att eleverna ska få kunskap om någonting är av 

kunskapstypen ”vetenskaplig kunskap”, medan de andra punkterna som syftar till att utbilda 

kloka elever är av typen ”praktiskt klokhet”. Punkterna stämmer helt enkelt överens med vad 

Gustavsson menar är ”vetenskaplig kunskap” och ”praktisk klokhet”. Det finns däremot inte 

så många exempel på punkter som stämmer överens med kunskapssynen ”teoretisk och 

praktisk kunskap”, även om det inte är helt oförekommande. 

3.2.3 Krav på eleverna inom ämnet/ämnena – beskrivning och tolkning 

Kunskapskraven i den svenska kursplanen för ämnet idrott och hälsa är beskrivna utifrån de 

olika betygen A-F där kriterier för betygen A, C samt E finns nedskrivna. A motsvarar det 

högsta betyget och E är det lägsta godkända. F betyder underkänd. Kunskapskrav för de olika 

betygsstegen finns för årskurs 6 och årskurs 9.  

    Det handlar i stora drag om att kunna utföra olika saker med kroppen, till exempel ”delta i 

lekar, spel, och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer” 

(Utbildningsdepartementet 2011, s. 54) och att kunna redogöra för varför hälsa är viktigt och 

omsätta det i praktiken, till exempel ”samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter [...] 

kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan” 

(Utbildningsdepartementet, s. 54). Kraven är desamma genom alla betygssteg, det som avgör 

vilket betyg som sätts är alltså inte vad eleven kan, utan hur bra eleven kan det. För att uppnå 

ett E krävs till exempel att eleven ”till viss del” kan utföra olika aktiviteter och att eleven kan 

ge ”enkla” beskrivningar. För betyget C ska eleven istället ”realtivt väl” utföra  olika 

aktiviteter och ge ”utvecklade” beskrivningar. För betyget A krävs att aktiviteterna är ”väl” 

utförda och att beskrivningarna är ”välutvecklade”. Kunskapskraven för årskurs 9 är något 

annorlunda formulerade och nivån är betydligt högre än för årskurs 6.  
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       Alla kunskapskrav som finns beskrivna oberoende av vilken bokstav det gäller, hör till 

kunskapssynen ”teoretisk och praktisk kunskap” med några få inslag av ”vetenskaplig 

kunskap”.  Det är samma typ av kunskap som efterfrågas genom hela grundskolan. 

    I Finlands kursplan för ämnet gymnastik finns inga krav för de yngre åldrarna, istället finns 

en rubrik som heter ”Profil för goda kunskaper i slutet av årskurs 4”. Trots att det i rubriken 

inte står ”krav” hamnar detta stycke i mitt tema ”krav”. Här finns tolv punkter där det kort 

beskrivs vad eleven ska kunna för att besitta ”goda kunskaper” inom ämnet. Till exempel ska 

eleven kunna ”löpa, hoppa och kasta”, ”gymnastikrörelser med och utan redskap”, ”glida, åka 

framåt och bromsa i skridskoåkning” samt ”klä sig ändamålsenligt för gymnastiken och sköta 

sin personliga hygien”. (Utbildningsstyrelsen 2004, s. 247)  

    Alla punkter utom en hör till kunskapssynen ”teoretisk och praktisk kunskap”, då det 

handlar om färdigheter, att klara saker med hjälp av kroppen. Den enda punkt som inte är av 

den kunskapssynen är att eleven ”handlar långsiktigt och förhåller sig realistiskt till sina egna 

prestationer” (Utbildningsstyrelsen 2004, s. 247), vilken istället enligt min tolkning är av 

typen ”praktisk klokhet”.  

    För årskurs 7-9 finns istället beskrivet kunskapsskrav för att uppnå ett visst betyg, så kallat 

vitsord i det finska skolsystemet. Vitsorden finns i stegen 4-10 där 4 är underkänt och 9 och 

10 motsvarar mycket goda kunskaper. I kursplanen finns endast beskrivet vilka kunskaper 

eleven ska besitta för att få vitsordet 8 vid slutbedömningen och med hjälp av tolv punkter 

presenteras på ett konkret sätt dessa kunskapskrav. Några exempel är att eleven ”ska behärska 

de centrala färdigheterna i löpning, hopp och kast”, ”kan grunderna i de vanligaste bollspelen 

och spelar dem enligt överenskomna regler”, ”kan åka skridskor obehindrat”, ”är simkunnig 

och har färdigheter för livräddning i vatten” samt ”uppvisar aktivitet och lust att lära sig, 

förbereder sig sakligt för gymnastiklektionerna och sköter sin hygien” (Utbildningsstyrelsen 

2004, s. 248).  

    Detta är samma sak som de ”goda kunskaperna” i årskurs 4, och nästintill alla punkterna 

tillhör kunskapssynen ”teoretisk och praktisk kunskap” eftersom det helt klart handlar om 

färdigheter. ”Eleven kan upprätthålla, bedöma och utveckla sin funktionsförmåga” 

(Utbildningsstyrelsen 2004, s. 248) har jag tolkat tillhöra ”praktisk klokhet”, men den 

kunskapssyn som tydligt framträder överlag är ”teoretisk och praktisk kunskap”.  

    I ämnet hälsokunskap ser det helt annorlunda ut, det fokuseras mycket på vad eleven ska 

veta och kunna om de olika aspekterna inom hälsa. Eftersom ämnet inte finns som ett 

fristående ämne i de yngre åldrarna, finns det endast krav på vilka kunskaper eleven ska ha 
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för att få vitsordet, alltså betyget, 8 vid slutbedömningen. Varje del inom hälsokunskap, 

”Uppväxt och utveckling”, Hälsa och val i det dagliga livet”, ”Resurser och 

överlevnadsförmåga” samt ”Hälsa, samhälle och kultur”, har fyra eller fem punkter vilka 

motsvarar kraven på eleverna. Under ”Uppväxt och utveckling” ska eleven till exempel känna 

till ”särdragen hos olika åldrar och händelser under livets gång och kan granska dem ur 

hälsosynvinkel”, och kunna ”redogöra för vad som kännetecknar ett gott vänskapsförhållande 

och en fungerande gemenskap, och ge exempel på de viktigaste färdigheterna för interaktion” 

(Utbildningsstyrelsen 2004, s. 198).  

    Enligt min tolkning är det en blandning av ”vetenskaplig kunskap” och ”teoretisk och 

praktisk kunskap” som efterfrågas här. Det handlar mycket om att eleven ska veta, känna till, 

kunna förklara och redogöra för de enligt kursplanen viktiga sakerna. Det är en blandning, 

men min analys visar till slut att i meningar liksom dessa och stycken där dessa meningar 

finns, framträder kunskapssynen ”vetenskaplig kunskap” framför ”teoretisk och praktisk 

kunskap”.  

    Under ”Hälsa och val i det dagliga livet” är det dock mer fokus på att både inhämta 

kunskap och kunna använda sig av den i praktiken. Till exempel ska eleven känna till 

”grunderna för sexuell hälsa, olika preventivmedel och preventivmetoder och deras betydelse, 

kan motivera och resonera om ett ansvarsfullt sexuellt beteende” (Utbildningsstyrelsen 2004, 

s. 198). Det räcker alltså inte att veta att preventivmedlen finns, eleven måste även kunna 

motivera och resonera om ett ansvarsfullt beteende. 

    Detta tyder på att den framträdande kunskapssynen under denna rubrik är ”teoretisk och 

praktisk kunskap”. Samma sak gäller för de punkter som finns under ”Resurser och 

överlevnadsförmåga”, medan det under den sista rubriken ”Hälsa, samhälle och kultur” 

fokuseras främst på ”vetenskaplig kunskap”.  

3.2.4 Sammanfattning kursplaner – tolkning av kunskapssyn 

Det skiljer sig inte mycket mellan Sveriges kursplan för idrott och hälsa och Finlands 

kursplaner i gymnastik respektive hälsokunskap. Den största skillnaden är helt enkelt att det i 

Sverige är ett ämne som heter ”idrott och hälsa” medan det i Finland är uppdelat i två, 

”gymnastik” och ”hälsokunskap”. Detta gör att det i Finland ges möjlighet att koncentrera sig 

på just det praktiska eller det teoretiska, samtidigt som ett och samma ämne i Sverige måste 

koncentrera sig på båda, det praktiska och det teoretiska.  

    De tre kursplanerna är alla uppbyggda på ungefär samma sätt, den svenska kursplanen för 

idrott och hälsa är lika lång som de två finska kursplanerna är tillsammans. De beskriver 
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syfte, innehåll och krav i den ordningen och den skillnad som finns länderna emellan är att 

delarna som innefattar innehåll och kunskapskrav är mycket längre och mer utförligt 

beskrivna i den svenska kursplanen. Det allra tydligaste exemplet på detta är att det i Sverige 

beskrivs exakt vad eleven ska ha uppnått för alla betygsstegen i årskurs 6 och årskurs 9, 

medan det i Finland finns beskrivet endast vilka kunskapskrav som finns för att få vitsordet 8 

vid slutbedömningen. Det är helt annorlunda formulerat i den svenska kursplanen jämfört 

med den finska för ämnet gymnastik. I den för gymnastik står det mycket konkret vad eleven 

ska kunna göra, till exempel åka skridskor obehindrat, och de kunskaper som ska ha uppnåtts 

är tolv stycken som är relativt enkla att mäta. I kursplanen för hälsokunskap liknar det mer 

den svenska kursplanen för idrott och hälsa, innehållet är mer utförligt beskrivet och kraven är 

inte lika konkreta och enkla att mäta som för ämnet gymnastik. 

    I frågan om vilken kunskapssyn som framträder visar min tolkning att det i temat ”syfte” är 

främst ”praktisk klokhet” i Sverige medan det i Finland är en blandning av ”praktisk klokhet” 

och ”teoretisk och praktisk kunskap”. Detta visar sig mest genom att det i Sverige handlar 

mycket om att allt ska ses ur ett livslångt perspektiv, att det inte räcker att veta och att kunna 

saker, eleven ska även värdera och utveckla dessa så att de så småningom blir kloka. Även i 

Finland är detta viktigt, men inte lika viktigt som i Sverige, eftersom Finlands kursplaner mer 

konkret beskriver målen med de båda ämnena. I beskrivningarna av målen framträder en stark 

syn av typen ”teoretisk och praktisk kunskap”.  

    Vad gäller temat ”innehåll” skiljer sig Finlands båda kursplaner åt avsevärt mycket. Inom 

gymnastik är det tveklöst kunskapssynen ”teoretisk och praktisk kunskap” som är den 

dominerande. I hälsokunskap däremot är det en blandning av de andra två typerna, 

”vetenskaplig kunskap” och ”praktisk klokhet”, där det fokuseras på att lära sig saker, att 

inhämta kunskaper som senare i livet ska påverka eleverna till att bli kloka. I den svenska är 

det en blandning av ”vetenskaplig kunskap” och ”teoretisk och praktisk kunskap”, det handlar 

om att inhämta kunskap som sedan ska bli nyttig och användbar i praktiken. Varför detta inte 

endast är ”teoretisk och praktisk kunskap är för att mycket av det som ämnet ska innehålla 

helt enkelt är faktakunskap som inte har mycket med praktiken att göra, enligt texten.  

    Angående det sista temat ”krav” är kunskapssynen mer eller mindre densamma som i 

”innehåll”. I kursplanen för gymnastik i Finland är det ”teoretisk och praktisk kunskap” som 

är viktigast, medan det i kursplanen för hälsokunskap är en blandning av detta och 

”vetenskaplig kunskap”. I den svenska kursplanen för idrott och hälsa är det endast kunskaper 

av typen ”teoretisk och praktisk kunskap” som efterfrågas.  
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    Nedan visas en figur där det på ett förenklat sätt visas hur det skiljer sig åt kursplanerna 

emellan gällande vilken kunskapssyn som framträder i mina olika teman. 

 

Tabell 2. Den framträdande kunskapssynen i Sverige respektive Finland i kursplanerna i 

ämnena idrott och hälsa, gymnastik samt hälsokunskap. 
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4 Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras min studie utifrån den tidigare forskning och den teori som 

förklarades i inledningsdelen. Diskussionen förs med hjälp av mindre rubriker där mina egna 

resultat jämförs med bakgrunden till studien samt tidigare forskning. Avslutningsvis beskrivs 

slutsatser samt mina tankar kring vidare forskning inom samma ämne.  

    Syftet med den här studien var att undersöka vilken kunskapssyn som framträder i Sveriges 

respektive Finlands läroplan för grundskolan samt i kursplanen för idrott och hälsa. 

Undersökningen genomfördes med metoden kvalitativ textanalys och resultaten presenterades 

och förklarades utifrån den analys och tolkning jag gjorde av Sveriges respektive Finlands 

läroplan samt kursplan i ämnet idrott och hälsa respektive ämnena gymnastik och 

hälsokunskap, med fokus på vilken eller vilka kunskapssyn/-er som är den/de framträdande. 

Den teoretiska utgångspunkt jag valde för mitt arbete handlar om tre olika typer av kunskap 

som alla är lika värdefulla för individen. Det kan förklaras lite enklare genom att säga att 

”skolan vill utbilda både vetande, kunnande och kloka elever” (Gustavsson 2002, s. 55).  

4.1 Läroplanen vs skolan i praktiken 

Det jag har kommit fram till är att det skiljer sig i kunskapssyn i Sveriges respektive Finlands 

läroplan. I den svenska dominerar kunskapssynen ”praktisk klokhet”, medan den mest 

framträdande i Finlands läroplan är ”teoretisk och praktisk kunskap”. 

    Vad gäller skolans syfte är den bakomliggande tanken hela vägen genom Sveriges läroplan 

att se till att barn och unga i framtiden blir kloka, detta med hjälp av erfarenheter och 

upplevelser som skolan ska se till att eleverna får med sig. Fokus ligger på individen och det 

betonas att välbefinnande och hälsa är viktigt i ett livslångt perspektiv. Den framträdande 

kunskapssynen är helt klart ”praktisk klokhet”. I den finska läroplanen ser det annorlunda ut. 

Syftet med den finska skolan är att utbilda barn och unga till att bli duktiga 

samhällsmedborgare, att fungera i det kollektiva samhället och att med hjälp av skolan få de 

verktyg de behöver för att lyckas med detta. Fokus ligger på kollektivet medan individen är 

mindre viktig. Det betonas att eleverna ska få med sig den kunskap och de färdigheter som 

arbetslivet kommer att kräva. Den framträdande kunskapssynen är ”teoretisk och praktisk 

kunskap”. Övriga teman jag valde är något mer lika varandra länderna emellan, även om det 

genom nästintill hela undersökningen tyder på att kunskapssynen i den svenska läroplanen är 

av typen ”praktisk klokhet” medan den i Finland är av typen ”teoretisk och praktisk kunskap”.  
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    Wrigley (2010, s. 42) frågar sig varför England envisas med att följa efter och gå i samma 

riktning som till exempel Sverige när internationella tester tydligt visar att det inte är det 

systemet utan istället den skolpolitik och det skolsystem Finland har som är det mest 

framgångsrika. Frågan är vad framgång betyder? Det är sant att Finland hamnar bra till på 

kunskapstesterna som PISA utför, men det betyder egentligen bara att Finlands skolpolitik 

och skolsystem passar bra för dessa tester. Vad är det som säger att dessa tester är det rätta 

måttet på att mäta kunskap? Även Isaksson i sin jämförelse mellan Sverige och Finland anser 

att Finland är bättre än Sverige (Isaksson 2005, s. 6). Både Isaksson och Wrigley letar möjliga 

orsaker till detta, och kommer fram till bland annat att Finland har en kvalificerad 

lärarutbildning och att läraryrket är respekterat med hög status (Isaksson 2005, s. 6, Wrigley 

2010, s. 42-50). Något Isaksson nämner (2005, s. 6) som en av alla orsaker är att den finska 

skolan är mer kunskapsinriktad än den svenska, att lärarna ägnar sig åt det de är bra på, det 

vill säga att undervisa och förmedla kunskap. Betyder det att i Sverige gör lärarna annat? Ja, 

enligt egna erfarenheter tycker jag det verkar som att svenska lärare har miljoner saker att 

hinna med. Det har kanske även de finska lärarna, men precis som Isaksson (2005, s. 6) säger 

har de kanske större möjlighet att arbeta med själva undervisningen. Isaksson (2005, s. 6) 

menar nämligen att det som lärare måste spendera tid på i den svenska skolan, det finns det 

övrig personal som sköter i den finska. Har detta något med kunskapssyn att göra? Ja, kanske. 

Det kan vara så att det i Finland prioriteras att undervisa, eftersom det anses vara viktigt att 

utbilda vetande och kunnande elever. Enligt Isaksson (2005, sid. 6) svarar finska skolledare 

och pedagoger att det viktigaste i skolan är att ge eleverna kunskaper, medan dessa personer i 

Sverige menar att det viktigaste är elevernas välmående. Detta tror jag betyder att de svenska 

lärarna ägnar sig även åt andra saker än själva kunskapsförmedlingen. Dessutom visar min 

egen studie att det i Sverige verkar vara viktigare att göra eleverna till kloka individer än 

vetande och kunnande samhällsmedlemmar. 

    När Isaksson skriver att den finska skolan är mer kunskapsinriktad, tänker han då på endast 

den vetenskapliga typen av kunskap? Det vet jag inte, men jag kan tänka mig att det är så. 

Enligt Gustavsson (2002, s. 55) har skolan under lång tid fokuserat nästan endast på att lära ut 

fakta. Att barn och ungdomar skulle vara vetande var en prioriterad fråga. Tiden gick och där 

vi står idag har detta utvecklats till att i den svenska skolan vilja göra barn och ungdomar 

vetande, kunniga och kloka (Gustavsson 2002, s. 55). Gäller detta bara Sverige? Enligt min 

undersökning av läroplanerna visar det sig att den svenska skolan vill att eleverna ska få 

kunskaper av alla tre typerna, och att grunden för detta är att i ett långsiktigt perspektiv se till 
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elevernas bästa vad gäller välmående och hälsa. Även i Finlands läroplan kan utläsas att 

skolan ska ge eleverna kunskap av alla tre typerna, men den framträdande kunskapssynen är 

”teoretisk och praktisk kunskap”, vilket betyder mindre fokus på individens välmående och 

mer fokus på inlärning av fakta som sedan ska förstås för att användas i praktiken. Är detta 

vad Isaksson menar med att den finska skolan är mer kunskapsinriktad? Om så är fallet, 

menar Isaksson då även att kunskap av typen ”praktisk klokhet” inte är kunskap? Kanske 

tycker både Wrigley och Isaksson att detta är kunskap som i så fall ska fås på andra håll än i 

skolan? 

    Lindström och Pennlert (2009, s.36) menar att alla som arbetar i skolan är skyldiga att följa 

både skollagen och läroplanen. Om det då som min undersökning visar skiljer sig i 

kunskapssyn i läroplanen, då bör det skilja sig även i den konkreta skolan. Kanske arbetar 

svenska lärare med ett annat förhållningssätt, eftersom den svenska läroplanen är skriven med 

en annan kunskapssyn i bakgrunden? Jag tror med stöd av Lindström och Pennlert att det 

faktiskt skiljer sig även i praktiken, och förstår därför både Isaksson (2005, s. 6) och Wrigley 

(2010, s. 42) i deras resonemang om att den finska skolan är bättre än den svenska. Isaksson 

(2005, s. 6) betonar också att den är mer kunskapsinriktad, vilket jag till viss del kan hålla 

med om, men då vill jag ändra på ordet ”kunskapsinriktad” och säga att den finska skolan är 

mer inriktad på att förmedla ”vetenskaplig kunskap” samt lära ut ”teoretisk och praktisk 

kunskap”, medan den svenska vill att eleverna ska lära sig själva med hjälp av lärarens stöd 

och vägledning. Genom att göra så som i Sverige tror jag att ”praktisk klokhet” uppnås lättare 

än om läraren endast förmedlar kunskap. Då säger det sig också självt att Finlands sätt att 

tänka lättare resulterar i uppnående av de andra två typerna av kunskap, vilka är lättare att 

mäta och därför medför att Finlands elever presterar bättre än de svenska i internationella 

kunskapstester.  

    I Sverige har det beslutats att det inte är tillräckligt att skolan lär ut fakta för att eleverna 

ska bli goda samhällsmedborgare och välmående individer i framtiden (Gustavsson 2002, s. 

53), vilket jag tror har stor betydelse för hur läroplanen är formulerad. Förr var det viktigare 

att vara vetande, och precis som Lindström och Pennlert (2009, s. 36) säger förändras 

läroplanen i takt med samhället. Kanske har samhället i Finland inte förändrats på samma sätt 

som i Sverige, och därför inte heller läroplanen?  
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4.2 Kursplaner vs idrott i praktiken 

Jag har egentligen jämfört tre kursplaner, den svenska för ämnet idrott och hälsa, den finska 

för ämnet gymnastik samt den finska för ämnet hälsokunskap. Jag hade kunnat dela upp det 

svenska ämnet idrott och hälsa i två delar, men valde att inte göra så bland annat efter att ha 

tagit del av Clas Annerstedts studie där han jämförde just kursplaner inom idrott och hälsa i 

Sverige, Finland, Norge och Danmark, och kom fram till att det inte var så annorlunda i 

Finland trots att det där till skillnad från de övriga tre länderna är separerad undervisning i 

idrott respektive hälsa (Annerstedt 2008, s. 303). Annerstedt kom även fram till att Sverige är 

det land som inom ämnet har utvecklats mest den senaste tiden och att andra länder, till 

exempel Finland, försöker gå i samma riktning (Annerstedt 2008, s. 303). Det jag förstår av 

Annerstedts studie är att Sverige helt enkelt är det ledande landet inom idrott och hälsa i 

skolan, att svensk undervisning i idrott och hälsa enligt landets styrdokument är den bästa i 

världen, och att andra länder verkligen försöker arbeta på samma sätt. Hur kommer det sig? 

Är det så bra i Sverige? Betyder det att PISA, om de utöver sina undersökningar inom 

läsförståelse, matematik och naturvetenskap även undersökte 15-åringars kunskaper inom 

idrott och hälsa, skulle visa helt andra resultat i jämförelsen mellan länder? Kan detta vara en 

indikation på att Sveriges elever har många och viktiga kunskaper, men att de inte passar för 

PISA:s nuvarande tester? 

    När jag undersökte kunskapssynen i kursplanerna kunde jag precis som Annerstedt (2008, 

s. 303) se att det finns både likheter och skillnader kursplanerna emellan. Det var svårt att se 

avgörande skillnader, även om det i mitt tema ”syfte” är ”praktisk klokhet” som är 

kunskapssynen i den svenska kursplanen, medan det i den finska var både ”praktisk klokhet” 

och ”teoretisk och praktisk kunskap”, både för ämnet gymnastik och ämnet hälsokunskap. Jag 

tror att de skillnader jag har upptäckt i kunskapssyn kan vara det Annerstedt (2008, s. 308) 

menar med att Sverige har tagit ett steg längre än Finland och att Finland försöker gå samma 

väg som Sverige. Syftet med undervisningen i idrott och hälsa i Sverige är främst att barn och 

unga ska få de kunskaper och erfarenheter som krävs för hälsa och välbefinnande livet ut, för 

att välja rätt och ta hand om sig själva. I Finland har detta steg inte fullt ut tagits, men det går 

ändå att se att landet är på väg i den riktningen. Undervisningen syftar till viss del till att 

eleverna ska tänka i ett livslångt perspektiv, men också mycket till att eleverna ska få 

teoretiska kunskaper som de kan använda i praktiken. Sverige har alltså kommit längst i 

utvecklingen av ämnet, medan Finland följer efter. Detta kan betyda att kunskapssynen inom 

ämnet kan hålla på att förändras i Finland. Som jag nämnde tidigare omformuleras läroplanen 
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i takt med samhällets förändringar (Lindström & Pennlert 2005, s. 36), och precis som i 

läroplanens övergripande del kan det vara så att medan det i Sverige har beslutats att 

”vetenskaplig kunskap” och ”teoretisk och praktisk kunskap” inte är tillräckligt för de svenska 

elevernas välmående i ett livslångt perspektiv, är det fortfarande så i Finland. Det svenska 

samhället har förändrats i högre takt än det finska, vilket inte helt oväntat har medfört att 

Sverige har en ny omformulerad läroplan medan Finlands nuvarande är något mer lik den 

Sverige hade på 80-talet (även då den finska är skriven 2004). Att Finland följer Sveriges sätt 

att tänka i ämnet idrott och hälsa vet vi nu, men varför inte i de andra ämnena? Det känns för 

mig konstigt att idrott och hälsa har hög status när resten av den svenska skolan inte har det. 

Vad anses vara rätt just där, och varför passar inte detta sätt de resterande ämnena? Kanske 

gör det det, men det krävs tid för att övriga länder ska förändras åt samma håll. Eller så gör 

det inte det, och Sverige kommer antingen att förändra sitt skolsystem, eller fortsätta att bli 

sämre och sämre. 

    Hur framgång inom ämnet idrott och hälsa ska bedömas är en svår fråga. Det finns 

betygskriterier som bestämmer vad eleven ska kunna för att uppnå ett visst betyg, men det är 

svårt att jämföra länderna emellan vilket land som har högst kunskapsnivå. Kanske är det 

antal medaljer i senaste OS som visar nivån på de ”teoretiska och praktiska” kunskaperna, 

medan det är en enkät om hälsa, välmående och välbefinnande inom befolkningen som visar 

nivån på den ”praktiska klokheten”. Eller hur ska detta kunna mätas egentligen? Det kanske 

känns tråkigt för ett land att ha en skola där resultaten inte kan mätas på ett enkelt sätt, men 

jag tycker att de som arbetar med att utveckla skolan och de olika ämnena måste utgå från vad 

målet med skolan och undervisningen är. Om det bestäms att målet är framgång, då måste det 

även bestämmas vad framgång är. 

4.3 Sammanfattning och slutsatser 

Mina resultat visar att det skiljer sig i kunskapssyn mellan Sverige och Finland. Den största 

skillnaden är i läroplanens övergripande del vad gäller skolans syfte, medan det skiljer sig 

mindre i skolans innehåll och skolans ansvar. Värdegrunden skiljer sig inte alls länderna 

emellan. I kursplanen för idrott och hälsa jämfört med kursplanerna i gymnastik respektive 

hälsokunskap skiljer det sig också främst i ämnets syfte. Ämnets innehåll och krav på 

eleverna är mer lika än olika. Frågan om vad en skild kunskapssyn i skolan betyder för barn, 

unga och vuxna kan jag med min studie inte svara på. Enligt internationella kunskapstester är 

Finlands 15-åringar bättre än Sveriges, vilket både Isaksson (2005, sid. 6) och Wrigley (2010, 
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s. 42) håller med om. Själv kan jag inte förneka att Finland slår Sverige i den kunskap som 

PISA efterfrågar, men jag vet inte om jag är beredd att hålla med om att Finland därför är ett 

bättre land än Sverige och att Finlands befolkning är mer framgångsrik än Sveriges. Vad 

betyder framgångsrik? Om det är samma sak som att kunna svara på PISA:s frågor, då är 

Finland mer framgångsrikt än Sverige, men om det istället handlar om landets ekonomi, 

befolkningens välmående, flest idrottsstjärnor eller antal lyckade hjärtoperationer, då är 

Finland kanske inte mer framgångsrikt än Sverige?  

    Jag kan med resultatet av min undersökning säga att det faktiskt skiljer sig i kunskapssyn 

mellan läroplanen i Sverige respektive Finland, vilket borde betyda att det skiljer sig även i 

sättet att undervisa. Hur detta påverkar ländernas barn och unga i ett långsiktigt perspektiv 

med tanke på framtiden är svårare att svara på. Vad framgång är och vad som gör ett land 

framgångsrikt med en lycklig befolkning, är frågor utan svar, men jag tycker att det är viktigt 

att fundera kring dessa innan en ny läroplan skrivs. Målet med skolan måste vara att göra barn 

och unga till framtida framgångsrika och lyckliga människor, eller?  

4.4 Tankar om och förslag till vidare forskning 

Min undersökning har resulterat i svar på syftet och frågeställningarna, men egentligen föddes 

bara fler frågor. Jag undrar till exempel varför jag fick de resultat jag fick, hur det kan vara så, 

vad detta betyder för skolan, vad detta betyder för barn och unga och om Sverige är sämre än 

Finland eller om det bara är en annan typ av kunskap som svenskarna besitter jämfört med 

finnarna. Kanske är svenskarna till och med bättre än finnarna, bara att det inte går att bevisa? 

Vadå bättre? Vadå sämre? Vad avgör om något är bättre eller sämre? Vad är framgång? 

    Listan kan göras lång. Hur forskning inom detta ska bedrivas är svårt att veta, då det 

handlar om saker som är svåra att mäta. Jag tycker att det är viktigt att i ett land aldrig sluta 

forska kring skola och utbildning, och att aldrig vara helt nöjd med det som finns, då det alltid 

kan utvecklas. Viktigast av allt tycker jag är att landet, framför allt de personer som arbetar 

med skolutveckling, kommer fram till vad syftet och målet med skolan är, varför det är just 

det, och hur det ska uppnås. Endast om skolutvecklarna kan motivera sina beslut tycker jag att 

besluten ska godtas. 

    Alltså, den här studien gav svar på mina frågeställningar men samtidigt föddes många nya 

frågor. Detta motiverar till mer forskning inom området, för att komma fram till vad som är 

bäst för skolan och i längden vad som är bäst för landets barn, unga och vuxna.  
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Bilaga 1 – Litteratursökning 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här studien var att undersöka vilken kunskapssyn som framträder i Sveriges 

respektive Finlands läroplan för grundskolan samt i kursplanen för idrott och hälsa. Detta med 

hjälp av två frågeställningar: 

 

 Vilka likheter och skillnader finns i läroplanens övergripande del länderna emellan? 

 Vilka likheter och skillnader finns i kursplanerna för ämnet idrott och hälsa? 

 

Med ”läroplanens övergripande del” menar jag de delar som berör skolan som helhet, det vill 

säga allt det som finns skrivet fram till att skolans ämnen presenteras var för sig i så kallade 

kursplaner. 

 

Vilka sökord har du använt? 

”flumskola”, ”sverige och finland”, ”jämföra läroplaner”, ”läroplan”, ”jämföra kursplan”, 

”curriculum Sweden Finland”, ”text* analysis, physical education”, “pisa” “läroplan Sverige”, 

“läroplan Finland”, “skola Sverige”, ”skola Finland”, ”Finland school”,”svenska skolan”, Swedish 

school”, ”sverige finland läroplaner” ”sverige finland skola” 

 

Var har du sökt? 

google.se, libris, DiVA, Ebsco 

 

Sökningar som gav relevant resultat 

Google: PISA 

Libris: ”Sverige och finland”, ”svenska skolan”  

Ebsco: Text* analysis and physical education, School and Finland 

DiVA: sverige finland läroplaner 

 

Kommentarer 

Jag hittade en c-uppsats genom DiVA, vilken jag använde för att hitta fler källor. Namnet på 

den var ”Synen på matematik i Sverige och Finland – En jämförande studie av två länders 

läroplaner”. Jag har inte använt mig av vad författaren har skrivit i just den uppsatsen, dock 

har jag genom hennes referenslista hittat relevant littertur för mig.  

 


