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Sammanfattning 

Syfte  

Syftet med denna studie har varit att undersöka om och hur gymnasielärare i kursen idrott och 

hälsa A använder läroböcker i sin undervisning samt hur läroböcker inom kursen följer 

styrdokumentens intentioner.  

Metod 

Metoden som valdes var en digital enkätundersökning som riktades till 45 slumpmässigt 

utvalda gymnasieskolor och till de lärare i idrott och hälsa som arbetade på dessa skolor. 63 

av totalt 111 lärare besvarade enkäten (57% svarsfrekvens). Därtill har vi genomfört en 

textanalys av de, enligt enkätsvaren mest frekvent använda läroböckerna i kursen idrott och 

hälsa A. Textanalysen bestod av en kvantitativ innehållsanalys av läroböckernas innehåll satt i 

relation till uppnåendemålen för idrott & hälsa A. Analys och tolkning har tagit utgångspunkt 

i Bernsteins och Lindes läroplansteori.   

Resultat 

Enkätstudien visade att 74 % av respondenterna använder läroböcker i sin undervisning. 

Dessa används mest inom undervisning som berör humanbiologi, hälsa och kost, dvs. de mer 

teoretiska delarna. Enligt respondenterna var de största fördelarna med läroböcker att de ger 

en gemensam teoretisk grund och att de underlättar en strukturering av kursen. 

Innehållsanalysen av läroböckerna visar att sidutrymmet för hälsodelarna är stort i samtliga 

böcker. Efter det mer generella innehållet kring hälsa följer innehåll som behandlar den egna 

kroppens reaktioner på rörelse och vila samt utformning av träningsprogram eller andra 

hälsofrämjande åtgärder. Andra områden i kursplanen, som t.ex. friluftsliv och livräddande 

första hjälp, har fått betydligt mindre utrymme. Kunskapsområden som rörelse till musik och 

dans är så gott som helt frånvarande i samtliga böcker.  

Slutsats 

Enligt Bernsteins och Lindes läroplansteori går ämnet idrott och hälsa att uppfatta som ett 

teoretiskt mindre strukturerat ämne och det relativt låga läromedelsanvändandet hos 

idrottslärare på gymnasiet kan således relateras till ämnets svaga inramning. Bland de lärare 

som använder läroböcker i idrott och hälsa A, används dessa framförallt till de teoretiska 

delarna av undervisningen. Läroböckerna är endast anpassade till vissa delar av 

styrdokumenten och har därför en begränsad roll som brygga mellan formulerings- och 

transformeringsarenan. Detta ger även läroböckerna en begränsad roll på realiseringsarenan.   



 

 

Abstract 

Aim 

The aim of this study was to examine if and how high school teachers in the course “Physical 

education and Health A” use textbooks in their teaching and how textbooks within the course 

follow the intentions of the curriculum of Physical education and health (PEH).  

Method 

We sent out a questionnaire to 111 high school physical education teachers in the course 

“Physical education and health A” (PEH A) at randomly selected schools in Sweden and got 

63 replies. We also conducted a literature analysis of textbooks within PEH A. This was 

mainly a quantitative analysis concerning the content of the books in relation to the content of 

the curriculum. This analysis was conducted using the analytical framework of Bernstein and 

Linde’s curriculum theory.  

Results 

The results of the questionnaire show that 74 % of the respondents use textbooks in their 

teaching. Textbooks are used most frequently within human biology, health, nutrition, i.e. the 

more theoretical parts of the course. The respondents express that the biggest benefit of using 

textbooks is that they give a common theoretical base and they facilitate structuring of the 

course. The literature analysis shows that the amount of pages regarding health is large in all 

studied books. In volume, the area that comes after health is the area that deals with the 

body’s reaction to physical activity and rest. This is followed by “designing training programs 

and other health beneficial measures”. Other remaining knowledge areas have been given a 

proportionately smaller amount of pages. Movement to music and dance is practically 

excluded in the studied material.  

Conclusion 

According to Bernstein and Linde’s curriculum theory, PEH can be considered as a less 

theoretically structured subject. The relatively low use of textbooks among the respondents 

can therefore be understood by the unclear framework of the subject.  

Teachers who use textbooks primarily do this within the theoretical parts of their teaching. 

The textbooks seem to be based only on parts of the curriculum and are therefore restricted in 

their role as a link between the formulating and transformation arenas. This also restricts the 

role of textbooks on the realization arena.  
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

Samtliga ämnen inom skolan har ett ursprung i en dialog och har därmed en mer muntlig än 

skriftlig bas. Med tiden har dock framförallt de mer teoretiska ämnena gått mot en 

undervisning som är mer och mer baserad på skriftliga texter. De praktiska ämnena har till 

stor del bibehållit sin muntliga tradition, men i dagens skola finns det läroböcker även i dessa 

ämnen.1   

 

1992 uttryckte sig statens dåvarande läroplanskommitté enligt följande angående läromedel i 

skolan: 

 ”Läromedlen utgjorde då, som många gånger nu, den faktiskt genomförda läroplanen”.2  

 

Ovanstående beskriver hur staten historiskt sett har använt läroböcker som ett medel för att 

styra och åstadkomma en likvärdig nationell undervisning. Läroplanskommittén hade då bl.a. 

till uppgift att rekommendera samt välja ut de läroböcker som skulle användas i respektive 

ämne och staten styrde vilka läromedel/läroböcker som skulle användas samt hur detta skulle 

göras. Undervisningen styrdes på detaljnivå gällande såväl utformning som genomförande. 

Staten kontrollerade även läromedelsanvändandet genom att fördela ekonomiska resurser på 

olika sätt. Riksdagens beslut om förändring av de statliga skolmyndigheterna 1991 innebar 

bl.a. att Statens Institut för Läromedel (SIL) avvecklades och att statens kontroll och styrning 

av läromedel helt upphörde.3  

 

Det ligger därmed ett stort ansvar på lokala skolor och individuella lärare när det gäller urval 

och användande av läromedel och läroböcker. Med ett målstyrt skolsystem finns också en 

större risk för att urval och användning av dessa ser olika ut i landet, vilket vi tror kan påverka 

möjligheten till nationellt likvärdig undervisning. Vi anser därför att användning av 

läroböcker inom idrott och hälsa på gymnasiet är ett intressant område att undersöka.  

 
                                                
1 Egil Börre Johnsen, Kunskapens texter- Jakten på den goda läroboken (Oslo; Stockholm: Universitetsförlaget 
AS, 1997), s. 70. 
2 Skolverket, Läromedlens roll i undervisningen (Skolverket: 2006), s. 9. 
3 Ibid, s. 13. 
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1.2 Bakgrund 

I samband med införandet av de senaste läroplanerna, läroplan för det obligatoriska 

skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 94 (Lpo 94) och läroplan för de frivilliga 

skolformerna 94 (Lpf 94), decentraliserades styrningen av den svenska skolan och 

undervisningen övergick till att bli målstyrd till skillnad från den tidigare mer detaljstyrda 

centraliserade styrningen.4 Detta innebar att Skolverket i och med utformandet av nationella 

mål, lämnade över konkretiseringen av måluppfyllelsen till respektive verksamhet att forma 

lokala kursplaner utifrån dessa ramar. Läroplanerna Lpo 94 och Lpf 94 innehåller alltså 

strävansmål och uppnåendemål för samtliga ämnen och dessa ska utgöra normerna för den 

likvärdiga undervisningen. Målen för t.ex. ämnet idrott och hälsa ger därmed en bild av vad 

eleverna ska uppnå och lärarna sträva efter i sin undervisning.5  Det lämnas således ett stort 

ansvar till lärare och verksamhetsansvariga att själva välja metoder för att eleverna ska ha 

möjlighet att nå uppsatta mål. Det finns inte längre riktlinjer för hur undervisningen ska gå till 

eller vilka läromedel som ska användas. Enligt 1980–års läroplan för grundskolan, Lgr 80, så 

var läromedel sådant som lärare och elever kom överens om att använda för att nå 

läroplanernas uppsatta mål. Läromedel ansågs alltså vara ett bra medel för att nå målen.6 

 

Forskning har bedrivits inom området och utbildningsociologen Basil Bernstein menar att 

läroplaner är det som definierar vad som är giltig kunskap.7 Tanken med de svenska 

nationella styrdokumenten är att de ska uttrycka och definiera den rådande kunskapssynen i 

den svenska skolan och de kunskapsnivåer som ska gälla för respektive ämne och skolår. 

Varje skola ska sedan forma sina lokala arbets-/kursplaner efter sina lokala förutsättningar, 

samtidigt som undervisningen skall sträva mot samma nationella mål. I Lpf 94 formuleras 

detta enligt följande ”Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform ska vara 

likvärdig, oavsett var i landet den anordnas (…). Normerna för likvärdigheten anges genom 

de riksgiltiga målen.” 8 

 

                                                
4 Jörgen Tholin, Att kunna klara sig i ökänd natur – En studie av betyg och betygskriterier – historiska 
betingelser och implementering av ett nytt system (diss. Borås; Borås: Responstryck, 2006), s. 38-39.  
5 Lpo 94; Lpf 94. 
6 Lgr 80, s. 50. 
7 Basil Bernstein, “On classification and framing of educational knowledge”, i Knowledge and control: New 
directions for sociology of education, Red. Michael Young, (London: Collier Macmillan, 1971), s. 47. 
8 Lpf 94, s. 4. 
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Ämnet idrott och hälsa har under åren genomgått många förändringar i takt med att samhälle 

och skolverksamhet har utvecklats. I och med införandet av Lpo och Lpf 94 har ämnet gått 

mot att vara ett mer teoretiskt ämne då kunskapssynen har förändrats och hälsobegreppet har 

fått ett allt större utrymme. I Björn Sandahls avhandling om grundskolan framgår hur 

idrottsämnet har förändrats från att vara ett ämne som skulle skapa goda samhällsmedborgare 

genom disciplin och social fostran via bl.a. Linggymnastiken till att idag vara inriktat mot att 

få alla elever att delta aktivt för att hitta ett gott förhållningssätt till sin egen hälsa. Dessa 

resultat stöttas även av skolverkets nationella utvärdering av grundskolan 2003, NU 03, 9 och 

har gått hand i hand med hur samhället har förändrats från att ha varit ett bondesamhälle via 

industrialiseringen till det IT-samhälle vi lever i idag.10 De förändringar som har skett inom 

ämnet i grundskolan kan även följas i gymnasiets kurs- och läroplaner. Det har dock bedrivits 

betydligt mindre forskning om ämnet idrott och hälsa på gymnasiet.  

 

Studier från grundskolan visar dock att den faktiska undervisningen inte har påverkats i 

särskilt stor utsträckning vad gäller ämnets innehåll och undervisningsaktiviteter trots 

skolreformen som kom i mitten av 1990-talet. Det verkar som att den största förändringen 

inom ämnet har skett inom den teoretiska delen av undervisningen, vilken hittills ofta har 

berört hälsobegreppet.11 Lpf 94 beskriver att läraren i sin undervisning ska skapa en balans 

mellan teoretiska och praktiska kunskaper som främjar elevernas lärande. 12 Dessa något 

diffusa riktlinjer säger dock inget om hur man inom ett sådant mångfacetterat ämne som idrott 

och hälsa ska kunna integrera praktisk och teoretisk kunskap. Det råder dessutom oklarheter 

kring hur hälsobegreppet ska tolkas och konkretiseras i undervisningen. Många lärare 

upplever hälsobegreppet som diffust och otydligt och anser det svårt att integrera 

hälsoaspekten i den praktiska undervisningen. En hel del lärare menar även att hälsa är något 

som bör förmedlas via rena teoretiska moment och alla dessa aspekter leder alltså till att det 

ofta behandlas som ett separat teoretiskt moment av undervisningen.13  Vidare visar NU 03 på 

att gymnasielärare värderar målet ”lära sig om hälsa” högre än grundskolelärare vilket gör det 

                                                
9 Skolverket, Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 (Skolverket: 2003), s. 43. 
10 Björn Sandahl, Ett ämne för alla? – Normer och praktik i grundskolans idrottsundervisning (diss. Stockholm; 
Stockholm: Carlsson, 2005), s. 21.  
11 Håkan Larsson, ”Lokala arbetsplaner i idrott och hälsa – en ny typ av styrning”, i Mellan nytta och nöje: 
Bilder av ämnet idrott och hälsa, Red. Håkan Larsson & Karin Redelius (Stockholm: Idrottshögskolan, 2004), s. 
207. 
12 Lpf 94, s. 12.  
13 Britta Thedin Jakobsson, ”Hälsa – vad är det i ämnet idrott och hälsa?” Svensk idrottsforskning (2004:4), s. 
45-46. 
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intressant att undersöka vad som styr planering kring samt undervisning om hälsa på just 

gymnasiet .14  

 

I den moderna skolan (från början av 1800-talet och framåt) har kurslitteratur använts som ett 

undervisningsstöd inom framförallt de teoretiska ämnena där idrott och hälsa inte har ingått 

eftersom det länge klassades som ett praktiskt ämne.15 Läroböcker och annan kurslitteratur 

användes som medel för att förmedla kunskaper i olika ämnen och kurser och undersökningar 

vilket tyder på att de hade en stark ställning i undervisningen och att de mer eller mindre, 

beroende på ämne, styrde undervisningen.16 Det framstår därmed som viktigt att läroböcker i 

respektive ämne är nära relaterade till de nationella styrdokumentens kunskapsmål. En 

utgångspunkt för vår studie är att ämnet idrott och hälsa har fått en förnyad kunskapssyn med 

en tydligare teoretisk utgångspunkt än tidigare och detta medför att frågan om läroböckers 

eventuella påverkan på ämnets innehåll och undervisning är intressant att studera. Som 

framtida lärare inom ämnet känns det därför angeläget att undersöka detta område.  

 

1.3 Centrala begrepp 

Lärobok – ett skrivet material ämnat för ämnesundervisning i skola. Det hittills mest 

förekommande pedagogiska hjälpmedlet i skolundervisningen.17 

Styrdokument – innehåller mål och riktlinjer samt gemensam värdegrund för verksamheten 

inom det offentliga skolväsendet, i första hand grundskola och gymnasieskola, men sedan 

1998 också för förskolan. 18 

 

 

 

 

 

                                                
14	  Skolverket, s. 21.	  
15 Sandahl, s. 25. 
16 Boel Englund, ”Lärobokskunskap, styrning och elevinflytande”, Pedagogisk Forskning i Sverige, volym 4 
(1999:4), s. 328; Skolverket, s. 20. 
17 Ne.se, Läromedel. 
18 Ne.se, Styrdokument.  
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1.4  Teoretiskt ramverk 

1.4.1 Läroplansteori & teoretiskt ramverk.  

Begreppen formulerings-, transformerings- och realiseringsarenan används frekvent inom 

läroplansteori som ett sätt att kunna studera och analysera hur läroplaner införlivas i 

skolverksamheten. Linde definierar i sin avhandling följande olika arenor : 

 

Formuleringsarenan – Här formuleras och fastställs styrdokumenten som föreskrivande 

(läroplaner). På formuleringsarenan framställs det som skall tas för giltig kunskap i ett ämne 

vad gäller ämnets innehåll och kunskapsnivåer. Formuleringsarenan är också styrande norm i 

planeringsfaser och faktisk undervisning.  

Transformeringsarenan – Här tolkar skilda aktörer läroplanen. 

Realiseringsarenan – Här ska läroplanerna förverkligas i mötet mellan lärare och elever. 

Realiseringsarenan består av händelser i klassrummet såsom de gestaltar sig mer eller mindre 

enligt lektionsplaneringarna. 

 

De tre arenor är inte helt skilda från varandra och aktörerna på dessa arenor kan påverka olika 

arenor på olika sätt. Aktörerna kan även agera på flera av arenorna samtidigt. Aktörerna 

består i detta fall av alltifrån personal på Skolverket och rektorer till lärare och elever. Det är 

alltså inte så enkelt som att staten bestämmer mål och huvudinnehåll som lärarna sedan tolkar 

och som eleverna därefter påverkar genom interaktionen i klassrummet. Staten är inte endast 

en aktör på formuleringsarenan utan har även inflytande över transformeringsarenan, då staten 

har ansvar för lärarutbildningar, fortbildningar, inspektioner och utvärderingar.  

 

Lärare kan t.ex. genom facket och andra intressegrupper påverka läroplansutredningarna och 

därmed verka på formuleringsarenan. Det händer även att läroplanstexten för specifika ämnen 

blir en bild av hur lärare traditionellt jobbar med stoffurval. Lärare är huvudaktörer på 

transformeringsarenan och det är de som utformar sin undervisning utifrån sina egna 

personliga och lokala förutsättningar. Det är alltså både inre och yttre faktorer som spelar in 

vid transformeringen av styrdokumenten. 19 Även skolledarna är aktörer på 

transformeringsarenan och deras samt lärarnas ansvar för den pedagogiska utvecklingen har 

ökat avsevärt i och med decentraliseringen av den svenska skolan.  
                                                
19 Göran Linde, Det ska ni veta – En introduktion till läroplansteori, Upplaga 2 (Danmark: Studentlitteratur, 
2006), s. 56-57. 
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Elever kan acceptera eller demonstrera ointresse eller motstånd och förmå lärare att förändra 

sin undervisning och därmed påverka även transformeringsarenan. Dagens läroplaner är 

baserade på progressivismens tankar där ämnen ska integreras i helheter. Eleverna har ett stort 

ansvar för sin egen utveckling och läraren ska fungera som en handledare/vägledare.  Det 

faktum att man i Sverige har möjlighet att välja skola ger även föräldrar ett ökat inflytande då 

skolorna eventuellt måste anpassa sig efter deras behov, krav och synpunkter. Det kommer 

även ett visst tryck från yttre aktörer/intressegrupper som t.ex. läromedelsförlag som önskar 

påverka utbildningen i en viss riktning.20  

 

I ämnen som är starkt avgränsade och inramade (teoretiskt strukturerade) verkar de 

formulerade läroplanerna starkt. Detta kan härledas till möjlig mätbarhet av resultat samt att 

lärarna har haft ett inflytande över läroplansrevisionerna. Detta påverkar enligt Linde dessa 

ämnens kursplaner och medför att dessa får större inflytande på den realiserade 

undervisningen. I ämnen med svagare avgränsning och inramning påverkas undervisningen 

mer av individuella lärares skilda tolkningar av samma föreskrivna läroplan. I dessa ämnen 

kommer alltså lärarens livshistoria, beläsenhet, yrkeserfarenhet och egna akademiska 

utbildning att påverka deras undervisning i större utsträckning än inom de ämnen som har 

starkare avgränsning och inramning.21 

 

1.4.2 Forskningsläget 

Under rubriken forskningsläge presenteras utdrag ur och sammanställningar av forskning som 

tidigare bedrivits, vilken har relevans för förståelse av kunskapsläget och studiens syfte. 

Forskningsläget behandlar forskning om läroböcker och läromedel. 

 

Tidigare studier i ämnet idrott och hälsa visar på en diskrepans mellan de nationella 

styrdokumenten, lokala kursplaner och den faktiska undervisningen. Denna diskrepans kan 

kopplas till brist på information, instruktion och överföring mellan nationella och lokala 

verksamheter. Bristerna kan till vissa delar förklaras med att de som har skapat 

styrdokumenten, aktörerna på den så kallade formuleringsarenan, inte har tillräckligt god 

insyn i hur dessa dokument sedan tolkas/transformeras i olika lokala verksamheter och i hur 

de sedan realiseras i den faktiska undervisningen. På motsvarande sätt har aktörerna på den så 

                                                
20 Linde, s. 71-72. 
21 Ibid, s. 57. 
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kallade transformeringsarenan och realiseringsarenan inte tillräcklig insyn i hur 

utgångspunkterna för formuleringsarenan arbetas fram. 22  1994 års läroplaner anses alltså 

vara något abstrakta när det gäller utformandet av själva undervisningen. Ekberg, som också 

har använt sig av Bernstein och Lindes analysvariabler, pekar i sin avhandling på hur 

kursplanen beskriver hälsa som ett komplext begrepp utan tydlig koppling till idrott och 

fysisk aktivitet. Hans studie som innehåller läroplansanalys, intervjuer med lärare och 

klassrumsobservationer visar även att det finns avvikelser framförallt mellan kursplan och 

lärarens planering av undervisning, dvs. en diskrepans mellan formuleringsarenan och 

transformeringsarenan. 23 I NU 03 påpekas behovet av en djupare diskussion kring hur de 

nationella målen i styrdokumenten för de praktiskt-estetiskt inriktade ämnena, som t.ex. idrott och 

hälsa, ska kunna realiseras i praktisk undervisning. 24 Grönlund menar dessutom att lärare i 

idrott och hälsa på gymnasiet har svårigheter att anpassa sin undervisning till 

styrdokumenten.25  NU 03 lyfter också fram att bl.a. minskad undervisningstid bidrar till 

dessa svårigheter.26 

 

En norsk studie från 2005 visar vidare att läroplaner behöver tid för att verka, men får mer 

inflytande över lärares arbete ju längre tid som går. Lärare behöver tid på sig för att förstå 

läroplanen samt hitta vägar för att implementera den i den realiserade undervisningen.27 Lpf 

94 har dock fått verka i 15 år nu (vilket är längre tid än Lgr 80 fanns i bruk) och forskning 

visar på att den fortfarande anses som svår att tolka och att det finns en brist på koppling 

mellan central och lokal styrning.28 Den norska studien visar också att även om läroplaner får 

mer och mer inflytande ju längre tid som går så är det fortfarande endast 25% av lärarna som 

har förändrat sin undervisning i hög grad till följd av en ny läroplan. De norska forskarna ser 

därmed större potential till utveckling av undervisningen genom påverkan/utveckling av de 

faktorer som lärare ser som mest viktiga, t.ex. läromedel.29    

                                                
22 Jens Grönlund, Måste jag spela basket?, Rapport 3:2007  (Stockholm: Gymnastik- och idrottshögskolan, 
2007), s. 89; Håkan Larsson, ”Lokala arbetsplaner i idrott och hälsa – en ny typ av styrning”, i Mellan nytta och 
nöje: Bilder av ämnet idrott och hälsa, Red. Håkan Larsson & Karin Redelius (Stockholm: Idrottshögskolan, 
2004), s. 210; Tholin, s. 36-40, 121-122. 
23	  Jan Erik Ekberg, Mellan fysisk bildning och aktivering (Malmö: Malmö Högskola lärarutbildningen, 2009), s. 
184-190, 211-212. 	  	  
24 Skolverket 2003, s. 114. 
25 Grönlund, s. 89. 
26	  Skolverket, s. 46-47.	  	  
27 Kari Bachmann, Kirsten Sivesind, Azita Afsar & Stefan Hopmann, Hvordan formidles laereplanen? En 
komparativ evaluering av laereplanbaserte virkemidler – deres utforming, konsistens og betydning for laereres 
praksis. (Kristiansand: Høyskoleforlaget AS, 2005), s. 225. 
28 Tholin, s. 36-40, 121-122. 
29 Bachmann, s. 225. 
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1.4.3 Läromedel och läroböcker 

Då vi inte har kunnat hitta relevant forskning kring läromedel och läroböcker inom ämnet 

idrott och hälsa så kommer vi nedan att presentera forskning som berör andra ämnen men som 

ändå känns relevant med tanke på vår studies syfte. 

 

Skolverkets nationella utvärdering av grundskolan 2003 (NU03), den norska utvärderingen av 

Reform 97 samt Föreningen Svenska Läromedels (FSL) enkätundersökning 2003 visar att det 

endast var ca 2% av tillfrågade svenska och norska lärare (inom olika ämnen och skolår) som 

aldrig använde läroböcker i sin undervisning. Detta tyder på att läroböcker har en stark 

ställning inom skolundervisningen.30  

 

Luis Ajagan-Lesters m.fl. har i en studie av det vida läromedelsbegreppet visat på att 

läromedel är en viktig ramfaktor som samspelar med andra ramfaktorer i undervisningen.31 

Resultat från studien sammanfaller med en studie som genomförts av Christina Gustavsson på 

uppdrag av utbildningsdepartementets och som bygger på 150 klassrumsobservationer. Den 

visar att läromedel har störst inflytande på undervisningen i de teoretiska ämnen som bygger 

på strukturerade kunskapsfakta, som baseras på varandra, t.ex. NO och engelska. Läromedel 

har, enligt denna studie minst inflytande på ämnen med svagare struktur, som t.ex. 

samhällskunskap och arbetslivsorientering. Gällande läromedels direkta eller indirekta 

inflytande så konstaterade Gustavsson att dessa framförallt påverkade urval och organisering 

av stoff och hade minst påverkan på undervisningens arbetssätt och arbetsformer. Det senare 

stämmer väl överens med andra läromedelsstudiers resultat. 32 

 

En enkätundersökning med SO-lärare på mellanstadiet visade att nästan hälften av lärarna 

använde läroböcker varje dag. En majoritet av lärarna ansåg att läroböcker var viktiga inom 

historia och geografi och att de var mindre viktiga inom ämnet samhällskunskap.33 Även detta 

resultat stämmer överens med Göranssons studie när det gäller läroböckers användning inom 

mer eller mindre teoretiskt strukturerade ämnen. Dessa resultat (från tidigt 1980-tal) bekräftas 

                                                
30 Skolverket 2006, s. 20. 
31 Luis Ajagán-Lester, E Cramér-Wolrath, Ann-Christine Juhlin Svensson & Staffan Selander, Läromedel i den 
decentraliserade gymnasieskolan. Slutrapport från projektet »Läromedelsval och läromedelsstöd» (Uppsala: 
Uppsala universitet, Pedagogiska institutionen, 1995), s. 3.  
32 Christina Gustafsson, Läromedlens funktion i undervisningen. En rapport från utredningen om 
läromedelsmarknaden, volym 4 (Stockholm: Utbildningsdepartementet, 1980), s. 169.  
33 Gunilla Svingby, Läroplanen, läromedlen och undervisningens innehåll (Stockholm: Högskolan för 
lärarutbilding i Stockholm, Institutionen för pedagogik, 1982), s. 333. 
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även av den norska utvärderingen av reform 97 samt Skolverkets nationella utvärdering av 

grundskolan 2003. 34 

 

Som vi nämnde i bakgrunden till denna studie så karakteriseras ämnet idrott och hälsa numera 

av en integration av praktisk och teoretisk undervisning. Den mer teoretiska delen består av 

kunskapsområden som t.ex. hälsa som vi, i enlighet med ovanstående studier, till viss del 

anser bör kunna räknas som ett strukturerat, teoretiskt ämne eftersom ämnesstoffet 

faktamässigt systematiskt byggs på. Dock är det endast delar av området hälsa som vi tolkar 

som teoretiskt strukturerat, t.ex. anatomi och fysiologi, medan andra delar är mindre 

strukturerade. De delar vi tolkar som mindre strukturerade är de som är mer föränderliga till 

sin karaktär såsom det breda hälsobegreppet, t.ex. livsstilsval, träningslära och näringslära 

som påverkas mer i takt med att ny forskning kommer fram och samhället utvecklas.35   

 

Flera studier visar att läroböcker har en varierad men dominerande roll i undervisningen och 

forskare menar att lärobokens huvudsakliga funktion i dagens skola är att verka som en 

organiserande faktor inom undervisningen, t.ex. genom att hålla elever sysselsatta samt få alla 

att arbeta i samma takt.36 Studier visar att läroboken inte bara ses som en källa till kunskap 

utan också som en norm för kunskap. Många lärare ser läroboksanvändning som en garanti 

för att läroplanens och styrdokumentens mål uppfylls. Läromedel anses ge struktur och 

trygghet för lärare och elever och läroboken ersätter i vissa fall läroplanen som styrmedel vid 

planering av undervisning.37 Det är ofta läroboken som är den dominerande 

informationskällan samt det som ligger till grund för prov och därmed även betyg och 

bedömning av elevernas kunskaper.38 Enligt Svingby och utbildningsdepartementets 

undersökningar så har läromedel en stark påverkan på vilket innehåll som behandlas i 

undervisningen. De får därmed en stark påverkan på vad eleverna lär sig och förmodligen hur 

de uppnår målen för undervisningen.39 Resultaten av dessa studier tyder alltså på att det är 

läroböcker snarare än läroplaner som styr undervisningen och definierar målen. Gösta 

Wennbergs doktorsavhandling innefattade en enkätundersökning bland geografilärare som 
                                                
34 Skolverket, s. 25.  
35 Sandahl, s. 30. 
36 Ajagán-Lester, s. 5; Egil Börre Johnsen, Textbooks in the kaleidoscope. A critical survey of literature and 
research on ecucational texts (Oslo: Scandinavian University Press 1993), s. 321; Englund, s. 330. 
37 Ann-Christine Juhlin Svensson, Nya redskap för lärande. Studier av lärares val och användning av läromedel 
i gymnasieskolan. (diss. Stockholm: HLS förlag, 2000), s. 32; Bachmann, s. 122-123. 
38 Juhlin Svensson, s. 32; Svingby, s. 333; Gustafsson s. 170; Gösta Wennberg, Geografi och skolgeografi. Ett 
ämnes förändringar: En studie med exempel. (diss. Uppsala: Stockholm, Almqvist & Wiksell, 1990), s. 200.  
39 Svingby, s. 335; Gustafsson, s. 170. 
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lyfter fram att lärare ofta förutsätter att läroboksförfattare följer läroplanens intentioner. De 

förlitar sig därmed på böckernas upplägg och innehåll.40 

 

Ann-Christine Juhlin Svensson har utfört omfattande empiriska studier inom 

läromedelsforskning på gymnasiet i kärnämnena engelska, naturkunskap och 

samhällskunskap. Hennes intervjustudie med gymnasielärare visade att lärarna själva ser 

läroböcker mer som ett komplement till undervisningen än en styrande faktor. De intervjuade 

lärarna i denna studie uttryckte det som att läromedel är en bra grund i undervisningen men de 

ses mer som ett av många olika hjälpmedel för måluppfyllelse.41 Internationell forskning visar 

även att samma läromedel kan användas på olika sätt av olika lärare, t.ex. som rena 

textböcker, utgångspunkt för gruppdiskussioner eller enbart för läxor.42 

Juhlin Svensson och även Leif Hellström menar vidare att valet att använda läroböcker i 

undervisningen ofta även är baserat på en upplevd brist på ämneskunskap. Detta gör 

läroboken till en grund för trygghet för den undervisande läraren.43 En norsk utvärdering som 

tas upp i Skolverkets läromedelsprojekt konstaterar dock att lärare med längre utbildning 

använder sig av läroböcker i större utsträckning än lärare med kortare utbildning.44 Detta 

känns något motsägelsefullt då Juhlin Svensson och Hellström menar att valet att använda 

läroböcker kan vara baserat på en upplevd bristande ämneskunskap och att en längre 

utbildning kan anses innebära en större ämneskunskap.  

 

Det har tidigare utförts studier med syftet att undersöka läromedlens roll och funktion i vissa 

ämnen. Bland annat utförde Skolverket 2004-2006 ett läromedelsprojekt där man riktade sig 

till lärare inom bild, engelska och samhällskunskap i år 5 och 9. Studien visade att 

användandet av läroböcker skiljde sig åt mellan och även inom de olika ämnena.  

Inom det praktiska ämnet bild användes läroböcker sällan eller aldrig, inom engelskan 

användes läroböcker varje eller nästan varje lektion och inom samhällskunskap användes 

läroböcker också frekvent, men inte i samma utsträckning som inom engelskan.45 Vidare 

tyder Skolverkets studie på att läromedels styrande effekt är fördelad på ett flertal olika 

                                                
40 Wennberg., s. 202. 
41 Juhlin Svensson, s. 45. 
42 Skolverket, s. 20. 
43 Juhlin Svensson, s. 45; Leif Hellström, Läromedlens funktioner – och dysfunktioner. (Malmö: Institutionen för 
pedagogik, Lärarhögskolan i Malmö, 1986), s. 5. 
44 Skolverket, s. 21. 
45 Skolverket., s. 10. 
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läromedel och inte enbart läroböcker. I stort sett samtliga lärare som deltog i enkätstudien 

tyckte att det är viktigt att använda flera olika läromedel som ett hjälpmedel för att genom 

variation ge eleverna en bredare kunskap med hjälp av aktuell, fördjupad information. En 

majoritet av lärarna i engelska, och närmare hälften av lärarna i samhällskunskap, uppgav att 

de upplever den traditionella läroboken som en garanti för att eleverna lär sig ”rätt” saker i 

förhållande till målen. Dessa resultat motsäger till viss del t.ex. Gustavssons och Svingbys 

resultat angående användning av läroböcker inom teoretiska ämnen av olika strukturerande 

karaktär om man ser till samhällskunskap som ett mindre strukturerat ämne. Lärarna i 

Skolverkets undersökning uttryckte även att läroböcker ofta styr deras undervisning för 

mycket. Det tyder på att det även kan finnas negativa sidor av den styrning av undervisningen 

som läroboksanvändandets kan medföra. 46 

 

Det finns stora begränsningar inom det valda området för studien. Skolverkets nationella 

utvärdering av grundskolan 2003, NU03, och den norska studien ”Kartleggning av 

laeremidler og laeremiddelpraxis” visar att det är de praktiska ämnena som är minst baserade 

på skriftliga läromedel. Skolverkets rapport berörde inte ämnet idrott och hälsa men den, samt 

ovan nämnda tidigare studier, pekar på att de ämnen som grundar sig minst på läroböcker är 

de mindre teoretiskt strukturerade, t.ex. samhällskunskap, samt de praktiskt inriktade ämnena 

t.ex. konst (bild), hantverk och musik.47  

 

Det finns även en begränsande aspekt när det gäller förlagens förhållningssätt till att ge ut 

läromedel. Inom t.ex. ett praktiskt ämne som bild så finns det en lägre vinstmarginal till 

skillnad från de stora teoretiska ämnenas läromedel, där en utgivning kan vara mer 

ekonomiskt vinstgivande.48  

 

Skolverkets läromedelsprojekt visar att vid framtagning av nya läromedel utför vissa förlag i 

planeringsfasen enkätundersökningar, klassrumsobservationer och även djupintervjuer med 

lärare för att kartlägga behoven. Förlag strävar ofta efter att följa undervisningstradition för att 

kunna nå ut till och vara anpassade efter så många som möjligt. Vid deras val av författare så 

värdesätts pedagogisk förmåga, ämneskompetens och ibland även skrivförmåga. I samband 

med framtagning av läroböcker sker även analys av läroplaner och kursplaner för att följa de 

                                                
46 Ibid, s. 10. 
47 Bachmann, s. 213; Skolverket, s. 25.  
48 Skolverket, s. 141. 
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intentioner som är centrala i rådande styrning och ämne. Liksom hos lärare finns det dock 

även hos förlagen meningsskiljaktigheter avseende styrdokumentens innehåll . Vissa anser att 

det är positivt med tolkningsutrymme, medan andra finner styrdokumenten för abstrakta och 

anser att de inte ger tillräckligt tydliga ramar.49  

 

Sammanfattningsvis har de olika studierna i detta forskningsläge genomförts med flera olika 

metoder. Val av metod, klassrumsobservationer, enkäter och intervjuer samt att de är utförda 

under olika tidsperioder i förhållande till införandet av läroplaner är faktorer som kan ha 

påverkat resultaten och eventuella skillnader mellan studierna. Det faktum att olika sorters 

undersökningar har gett liknande resultat anser vi dock ger dessa resultat en större 

trovärdighet. 

 

Tidigare läromedelsstudier har alltså gjorts inom andra ämnen. Deras resultat tyder bl.a. på att 

läroböcker har en stark påverkan på vilket innehåll som behandlas i undervisningen och ger 

därmed förutsättningar för vad eleverna lär sig eller ska lära sig. Förmodligen har detta också 

betydelse för vilka möjligheter eleverna har att nå målen för undervisningen. Det känns 

därmed relevant att undersöka i vilken utsträckning de existerande läroböckerna i idrott och 

hälsa för gymnasieskolan är utformade utifrån styrdokumentens intentioner och hur de 

används av lärarna i undervisningen. Eftersom det enligt forskningsläget föreligger 

svårigheter i realiseringen av de nationella målen i ämnet idrott och hälsa känns det även 

intressant att undersöka vad lärarna anser sig behöva i sin undervisning när det gäller 

läroböcker/litteratur för att lättare kunna nå de utsatta målen.  

 

1.5  Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie har varit att undersöka om och hur gymnasielärare i kursen idrott och 

hälsa A använder läroböcker i sin undervisning samt hur läroböcker inom kursen återspeglar 

styrdokumentens intentioner. Syftet har lett fram till följande mer preciserade 

frågeställningar: 

- Används läroböcker i undervisningen i Idrott och hälsa A? 

- Till vilka delar av undervisningen används läroböcker? 

- Vad innehåller befintliga läroböcker? 
                                                
49 Ibid. s. 143-146. 
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- Är befintliga läroböcker utformade med utgångspunkt i styrdokumenten? 

2 Metod 

Nedan presenterar och motiverar vi de val vi har gjort avseende metod och hur vi har gått 

tillväga för att genomföra studien.  

 

2.1 Val av metod 

Vi är intresserade av hur läroböcker används i undervisningen i idrott och hälsa på 

gymnasieskolan samt vad läroböckerna innehåller, om lärarna finner läroböckerna tillräckliga 

och om de saknar något. För att besvara studiens syfte krävs insikt i vad lärarna anser, vilka 

läroböcker som används och vad dessa läroböcker faktiskt innehåller. Eftersom vi ville ta del 

av ett större antal lärares åsikter beslutade vi oss för att genomföra en enkätundersökning med 

gymnasielärare och en textanalys av läroböckernas omfattning av innehåll. De läroböcker som 

valdes ut för textanalysen baserades på resultatet från vår enkätundersökning och omfattades 

av de böcker som lärarna uppgav som de mest frekvent använda.  

 

För att få en så bred bild som möjligt av vad lärarna ansåg om läroböcker skapades en enkät 

med både öppna och slutna frågor. Textanalysen utformades som en kvantitativ 

innehållsanalys med kvalitativa inslag. Valet av textanalytisk metod baserades på behovet av 

att få en uppfattning om existerande litteraturs innehåll och utformning och hur detta 

relaterade till kursplanen. 50 Målet med innehållsanalysen var att försöka finna generella drag 

när det gällde omfattning och inriktning för de studerade läroböckerna, utformade av olika 

författare. Vi tog vidare utgångspunkt i Berelsons definition av innehållsanalys 

”Innehållsanalysen är ett forskningsredskap för det objektiva, systematiska och kvantitativa 

beskrivandet av manifest kommunikationsinnehåll.”. 51  

 

2.2 Procedur 

Efter sökningar på diverse databaser med hopp om att finna relevant litteratur och forskning 

stod det klart att läroböcker inom idrott och hälsa var ett ganska outforskat område. Detta 
                                                
50 Göran Bergström & Kristina Boréus, "Innehållsanalys" i Textens mening och makt, Red. Göran Bergström & 
Kristina Boréus (Lund: Studentlitteratur, 2005), s.49-59. 
51 Åsa Nilsson,”Kvantitativ innehållsanalys” i Metoder i kommunikationsvetenskap, Red. Mats Ekström & Lars-
Åke Larsson (Lund: Studentlitteratur, 2000), s.113. 
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föranledde att vi tog kontakt med Skolverket med anledning av deras tidigare genomförda 

läromedelsprojekt. Vi lyckades därmed hitta ytterligare relevant litteratur utifrån vilken vi 

kunde utforma syfte och frågeställningar. 

 

I det inledande arbetet med denna studie utformade vi en enkät utifrån studiens syfte och våra 

frågeställningar. Vi genomförde en pilotundersökning med enkäten på en gymnasieskola för 

att upptäcka eventuella brister med frågorna och svårigheter med att förstå frågor eller form. 

Denna pilotstudie genomfördes ett par veckor före enkätundersökningen. 

Under samma tid valde vi slumpmässigt ut gymnasieskolor från Skolverkets lista över 

gymnasieskolor i Sverige för att sedan skicka enkäter till de lärare som undervisade i idrott 

och hälsa på dessa skolor. Sammanlagt skickade vi ut 111 enkäter och två påminnelser till de 

lärare som ännu ej svarat. Påminnelserna skickades ut tre dagar före angivet svarsdatum och 

även två dagar efter angivet svarsdatum då vi ej hade fått in ett acceptabelt antal svar. Enkäten 

bifogades till varje påminnelse. Samtidigt utformade vi vårt analysverktyg för den 

kvantitativa innehållsanalysen. De variabler vi valde att titta på var de som tas upp i 

styrdokumentens mål med undervisningen i idrott och hälsa. I enkätstudien angav 

respondenterna vilka läroböcker som de använde sig av i sin undervisning. Baserat på lärarnas 

svar fick vi fram de läroböcker som vi sen genomförde innehållsanalysen på.  

 

Innehållsanalysens resultat har sedan analyserats med fokus på omfattning av olika 

innehållsområden samt relationen mellan kursplaneområden (analysvariablerna, se figur 5 s. 

15) och läroböckernas innehåll.  De variabler som vi valde att uppmärksamma i läroböckerna 

var baserade på kursmålen för idrott och hälsa A. De kvalitativa inslagen i innehållsanalysen 

bestod av en genomgång av den syn på ämnet idrott och hälsa som läroboksförfattarna 

presenterar i böckernas förord. Innehållsanalysen utökades även med en kvalitativ del där vi 

tittade på den syn på ämnet idrott och hälsa som läroboksförfattarna presenterar i böckernas 

förord. Det är enkätundersökningen och innehållsanalysens resultat som vi har diskuterat och 

tolkat utifrån vårt forskningsläge.  
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Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs  

 
Eleven skall: 
 
ha kunskap om och erfarenhet av hur olika faktorer påverkar människors hälsa samt kunna 
diskutera sambanden mellan hälsa, livsstil och miljö ur såväl ett individ- som ett 
samhällsperspektiv. 
 
ha förmåga att värdera olika fysiska aktiviteters betydelse för hälsa och välbefinnande. 
 
kunna planera, genomföra och utvärdera ett personligt anpassat program för träning eller 
andra hälsofrämjande åtgärder. 
 
ha kunskap om hur den egna kroppen fungerar i arbete och vila. 
 
ha kunskaper i vanliga rörelseaktiviteter och ha fördjupat sig i några självvalda aktiviteter. 
 
ha kunskap om samt ha genomfört och upplevt olika former av friluftsliv. 
 
kunna tillämpa några olika metoder för spänningsreglering och stresshantering. 
 
ha utvecklat sin förmåga att kombinera rörelser till musik och vara förtrogen med några 
danser. 
 
kunna tillämpa ergonomiska kunskaper i olika arbetsmiljösammanhang. 
 
ha kunskap om och kunna tillämpa livräddande första hjälp. 52 
Figur 5. Kursmål idrott och hälsa A 

 

2.3 Urval 

2.3.1 Urval av respondenter  

Från Skolverkets lista över samtliga gymnasieskolor i Sverige valde vi slumpvis ut 45 skolor 

med hjälp av en slumpgenerator (mathgoodies.com) för att få god spridning såväl geografiskt 

som sociokulturellt/-ekonomiskt. Vi skickade ut enkäter till de 111 lärare i idrott och hälsa 

som fanns på de gymnasieskolor som hade valts ut och fick sammanlagt in svar från 63 lärare, 

dvs. en svarsfrekvens på 57 %.  

                                                
52 Skolverket.se, Kursplan för IDH1201 – Idrott och hälsa A, 2000-07.  
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2.3.2  Urval av enkätfrågor 

Frågorna i enkätundersökningen var av varierande karaktär (både öppna och slutna) då vi ville 

ge lärarna en chans att uttrycka mer nyanserade åsikter än vid enbart slutna frågor.53 Vi valde 

att göra de inledande frågorna i enkätundersökningen slutna för att eventuellt öka 

deltagarantalet.  

2.3.3 Urval av variabler till innehållsanalys 

Som tidigare nämnts baserades valet av analysvariabler på de nationella målen för kursen 

idrott och hälsa A. De olika variablerna rubricerades som: hälsa/värdera hälsoeffekter, 

program för hälsofrämjande, egna kroppen, rörelseaktiviteter, friluftsliv, spänningsreglering 

& stresshantering, rörelse till musik/dans, ergonomi och livräddande första hjälpen. Dessa 

analysvariabler användes i skapandet av ett analysschema för att undersöka det sidutrymmet 

som de olika variablerna fått i vardera lärobok, vilket bildade grunden i vår kvantitativa 

innehållsanalys. 

2.3.4 Urval av läroböcker 

Vi har valt att begränsa oss till just läromedlet läroböcker eftersom studier visar att läroböcker 

är det dominerande läromedlet i skolan.54 Vi har även undersökt hur lärare får fram det stoff 

som de menar inte finns tillgängligt i de läroböcker som de har tillgång till.  

 

Urvalet av läroböcker är centralt i studien för att få en rättvisande bild av hur den litteratur 

som faktiskt används är utformad. Vi valde att i enkäten ställa en fråga gällande vilka 

läroböcker som används på de tillfrågade skolorna för att hitta de mest frekvent använda 

läroböckerna. Vi kom därför att begränsa oss till de fyra läroböcker som användes av flest 

lärare. 79 % av lärarna använde de läroböcker som kom att ingå i vår innehållsanalys. 

Spridningen gällande sidantal hos de läroböcker vi undersökte låg mellan 151 och 220 sidor.  

 

2.4 Bortfallsanalys 

Studien har ett externt bortfall av respondenter (43 %), Bortfallet kan ha berott dels på att vi ej 

gjorde en regelrätt webbenkät utan skickade ut enkäten som bilaga i ett vanligt mail, dels på  

                                                
53 Göran Ejlertsson, Enkäten i praktiken: en handbok i enkätmetodik, 2. uppl. (Lund: Studentlitteratur, 2005), s. 
20. 
54 Englund, s. 330; Bachmann , s. 62. 
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att enkäten skickades ut nära ett lov. Med tanke på att flera lärare på skolorna fick enkäten 

kan bortfallet även ha berott på att man tyckte att det räckte med att en lärare på skolan 

svarade på den. Gällande enkätfrågorna kan det interna bortfallet bero på frågornas karaktär 

och utformning. Vi utförde dock en pilotstudie på två lärare som uppgav att de uppfattade 

frågorna som tydliga när det gällde såväl karaktär som utformning. Inget bortfall på en 

enskild fråga översteg dock 6,3 %. Det förekom dock överlag ett större bortfall på de öppna 

frågorna än de slutna vilket förmodligen beror på att öppna frågor kräver mer tid och 

eftertanke.  

2.5 Validitet och Reliabilitet 

Alla respondenter fick enkäten som bilaga i ett mail och det är därför omöjligt att veta i vilken 

situation de befann sig i när de svarade på enkäten. Samtliga har dock haft samma 

förutsättningar gällande instruktioner och de fick även uppmaningen att höra av sig med 

eventuella frågor angående enkäten. Vi anser att studien går att reproducera. Analysverktyget 

för innehållsanalysen är beskrivet och variablerna är skapade utifrån styrdokumentens mål. 

Innehållsanalysen utfördes dessutom av båda författarna på samtliga böcker och vid olika 

tillfällen för att stärka inter reliabiliteten i vår tolkning och det förekom inga betydande 

skillnader i våra tolkningar av texterna. Att vi eventuellt har gjort analys på andra upplagor av 

böckerna än de som lärarna använder är dock en faktor som kan ha påverkat resultaten. 

Vidare skrev vi tydligt ut att enkätfrågorna rörde undervisning i kursen idrott och hälsa A, 

men vi kan ej bortse från att respondenter som undervisar i flera kurser inom ämnet kan ha 

haft problem med att särskilja de olika kurserna då de svarat på enkäten. Detta kan påverka 

tillförlitligheten i lärarnas svar. 

 

Vi har valt att skapa en egen enkät då det inte fanns någon etablerad enkät som passade vårt 

syfte. Vi anser att vår enkätundersökning mätte det vi avsåg att mäta eftersom den gav svar på 

våra frågeställningar. Vi utförde dessutom en pilotstudie på individer inom vår avsedda 

målgrupp för att fastställa tillförlitligheten.  
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3 Resultat 

Vi har valt att presentera våra resultat från enkätundersökningen och innehållsanalysen av 

läroböcker under olika avsnitt för att försöka göra resultaten så lättöverskådliga som möjligt. 

 

3.1 Resultat enkätundersökning 

Nedan presenteras svaren på de enkätfrågor som är relevanta för studiens syfte och 

frågeställningar. 

 

3.1.1 Använder Du läroböcker i din undervisning? 

74% av samtliga respondenter uppgav att de använder sig av läroböcker i sin undervisning, 

övriga 26% angav att de inte använder sig av läroböcker. 

 

Av de som svarade att de inte använder läroböcker så angav 81% att de istället använder 

andra källor. Flertalet av dessa (78%) använder sig av egenproducerat material. 

 

Fler än hälften av de respondenter som angav att de ej använder sig av läroböcker i sin 

undervisning motiverade sitt val med att de anser att läroböcker bör innehålla fler praktiska 

övningar eller möjligheter att kombinera teori och praktik samt att hälsodelarna är för svaga. 

 

3.1.2 Hur och till vilka delar använder lärarna läroböcker i undervisningen? 

På de frågor som rör läroboksanvändande har vi enbart behandlat de svar som de 47 

respondenter som uppgett att de använder sig av lärobok i undervisningen har angett. 
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                Figur 1. – Hur används läroböckerna i undervisningen? n=47  

 

Diagrammet ovan visar kategoriseringen av de svar som lärarna lämnade när det gäller hur de 

använder sig av läroböcker i sin undervisning (se enkätfråga 6, bilaga 3). De mest frekventa 

användningsområdena är inläsning för eleverna och som material till lärare för föreläsningar 

och teoretiska pass. Därefter följer teoretiska och praktiska övningar, elevarbeten, som 

aktivitet för ej ombytta elever och annat såsom återkoppling till tidigare lektioner eller till 

rollspel. En respondent har här svarat att denne anpassar användningen beroende på vilken 

grupp som deltar i undervisningen.  

 

Dessa svar visar att läroböcker främst används som ett teoretiskt verktyg och inte som ett led i 

integrering mellan teori och praktik då endast 15 av respondenterna (32%) angav att de 

änvänder läroboken till praktiska övningar. Nästa fråga blir då vilka dessa teoretiska moment 

är?  

 

I diagrammet nedan visar vi till vilka delar/områden i undervisningen som läroböckerna 

används. 
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           Figur 2. – Till vilka delar av undervisningen används läroböcker? n=47 

 

85 % av respondenterna uppgav att de använder läroböcker till undervisningsdelar inom 

området humanbiologi. Det näst vanligaste användningsområdet var till undervisningsdelar 

inom hälsa och kost, följt av spänningsreglering och stresshantering. Det enda praktiska 

innehållet i form av rörelseaktiviteter där läroböcker används är friluftsliv. Hälften av 

respondenterna angav att de använder sig av läroboken inom området friluftsliv.  

 

Av de delar som tas upp specifikt i läroplanen är ergonomi det område där minst antal 

respondenter angav att de använder sig av läroboken och glappet till nästföljande på skalan, 

livräddande första hjälp, där nästan hälften av respondenterna använder sig av läroboken i 

undervisningen, är stort.  

 

Ett litet antal respondenter har också angett att de använder sig av läroboken då 

undervisningen berör ledarskap, gruppsykologi och idrottshistoria.  
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3.1.3 Hur har hänsyn tagits till styrdokumenten vid val av lärobok? 

 

 
Figur 3. – Hänsyn tagen till styrdokument vid val av lärobok? Svaren anges i 

procent. n=47 

 

Efter en kategorisering av svaren på den öppna frågan om hur hänsyn har tagits till 

styrdokumenten vid val av lärobok, svarade något mer än hälften av lärarna att de tagit hänsyn 

till kursmålen och att boken valts för att underlätta elevernas uppnående av dessa mål. Av 

dessa angav 15 % (7 st) av lärarna att de tagit hänsyn till styrdokumenten, men de angav ej 

hur hänsyn hade tagits. Cirka 20 % (9 st) kunde inte svara för hur hänsyn tagits och det 

förklarades i kommentarer oftast med att de inte arbetade på skolan då och därför inte var 

delaktiga i urvalsprocessen, eller att de ej hade tagit hänsyn till detta vid val av lärobok. 

 

3.1.4 Vilka är de största fördelarna med att ha tillgång till en lärobok? 

Vi frågade även samtliga lärare, såväl de som använder lärobok i sin undervisning som de 

som ej gör det, om vad de anser vara de största fördelarna med att ha tillgång till läroböcker i 

ämnet idrott och hälsa. Svaren presenteras i diagrammet nedan.  
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                Figur 4. – Största fördelarna med lärobok i ämnet. n=63 

 

På den öppna frågan om vilka fördelarna är med att ha en lärobok i ämnet uppgav lärarna att 

det tillför en teoretisk bakgrund till det praktiska samt att de gör idrott och hälsa till ett 

kunskapsämne (fig. 4) Vi har valt att lägga samman dessa svar då de berör samma sak. Över 

hälften av lärarna (56%) anser det viktigt att idrottsämnet betraktas som ett kunskapsämne, 

t.ex. genom att det också vilar på en teoretisk bakgrund. Samtidigt anser nästan en fjärdedel 

av de tillfrågade att läroböckernas möjlighet till en gemensam teoretisk grund (nationell 

likvärdighet) är en stor fördel med användning av läroböcker i ämnet idrott och hälsa.  

 

3.1.5  Sammanfattning av enkätundersökningens resultat 

Enkätundersökningen visade att nästan tre fjärdedelar av gymnasielärarna i idrott och hälsa A 

använder läroböcker i sin undervisning. En fjärdedel använde sig av andra källor för stoff, och 

då främst internet. Även de lärare som använder läroböcker i sin undervisning tar internet till 

hjälp i första hand de gånger de inte tycker att läroboken räcker till. Nästan samtliga 

läroböcker väljs ut av lärarna själva, i ett fåtal fall sker detta i samarbete med elever. De 

områden där läroböcker används mest frekvent är inom humanbiologi, hälsa och kost, alltså 

de mer teoretiska delarna av undervisningen. Det uttrycks även ett behov av mer praktiska 

övningar i läroböcker. När det gäller fördelar med att använda läroböcker så angav mer än 

hälften av respondenterna att det tillför en teoretisk grund till det praktiska och därmed stärker 

idrott och hälsas roll som ett kunskapsämne. Nästan en fjärdedel av de tillfrågade menar 

vidare att en gemensam teoretisk grund, vilket kopplas till nationell likvärdighet, är en stor 
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fördel med läroböcker i ämnet idrott och hälsa. En stor fördel som framkommit är även att 

läroboken underlättar vid strukturering och planering av kursen.  
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3.2 Resultat innehållsanalys 

Som vi har beskrivit i metoddelen har vi genomfört en kvantitativ innehållsanalys med 

kvalitativa inslag, på de mest frekvent använda läroböcker och de analysvariabler vi har valt 

att ta hänsyn till är baserade på målen för kursen idrott och hälsa A, se fig. 5 s. 15. De böcker 

vi har analyserat kommer här att kallas bok A-D. Resultaten kommer inledningsvis att 

presenteras bok för bok, för att sedan kommenteras utifrån de olika analysvariablerna som 

baseras på kursmålen. 

Hur mycket plats, dvs. sidutrymme, som de olika delarna får i en lärobok är en faktor som vi 

anser kan påverka hur mycket och på vilket sätt läroboken används. Vi kommer därför att 

ange hur stor procent av det totala antalet sidor i aktuell bok som tas upp av de olika 

variablerna (områden).  

De nio variabler vi har tittat efter är: hälsa/värdera hälsoeffekter, program för 

hälsofrämjande, egna kroppen, rörelseaktiviteter, friluftsliv, spänningsreglering & 

stresshantering, rörelse till musik/dans, ergonomi och livräddande första hjälpen. 

Vi kommer även att beskriva vad som framkommer av de olika böckernas förord. Förordet 

ger uttryck för varför läroboken är viktig samt vilken/vilka funktioner den kan tänkas  

fylla. I förordet presenterar läroboksförfattaren sin syn på innehållet i boken och ibland även 

synen på kursen idrott och hälsa A. 

 

3.2.1 Läroböckernas innehåll i relation till kursplan.  

Bok A: Det finns här inget eget kapitel som berör hälsa men nästan samtliga delar i boken 

kopplas till ett hälsoperspektiv. Sammanlagt kan 77 % av bokens totala innehåll relateras till 

hälsoområdet. 

Boken tar i samtliga kapitel upp ett antal frågor att svara på eller diskutera/reflektera kring 

och en eller ett par av dessa rör i varje kapitel individens egen status och 

utvecklingsmöjligheter inom det berörda området. Målet är att få eleven att fundera över vilka 

hälso-/ träningseffekter som vissa beslut får och hur hälsan kan påverkas. Utöver detta finns 

ett enskilt kapitel som berör träning och hur träningsprogram kan läggas upp. Detta kapitel 

motsvarar 10 % av bokens totala innehåll. 
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I tre av bokens kapitel, 34 % av det totala innehållet, berörs kroppens reaktioner på olika 

aktiviteter och yttre faktorer samt hur man kan påverka kroppen genom vila eller aktivitet. 

Ett kapitel handlar om friluftsliv, vad som krävs för att bedriva friluftsliv, risker med 

detsamma och exempel på olika friluftsaktiviteter. Detta kapitel motsvarar 9 % av bokens 

totala innehåll. 

Ett annat kapitel tar upp spänningsreglering, stresshantering och hur stress kan påverka oss 

på olika sätt. Detta kapitel motsvarar 13 % av bokens totala innehåll. 

Ergonomi behandlas i ett avsnitt motsvarande 3 % av bokens totala innehåll. 

Ett av de sista kapitlen tar upp olycksfall och skador, första hjälpen och livräddning. Det 

motsvarar 5 % av bokens totala innehåll.  

Rörelse till musik/dans tar upp 0,2 % av bokens totala innehåll.  

De delar av boken som inte är dedikerade till det som kursmålen tar upp berör innehåll som 

gruppdynamik och ledarskap, idrottsskador och droger.  

Förord: Författarna tar inte uttryckligen upp något om kursmålen i idrott och hälsa A. 

Däremot tas hälsa och livsstil upp som centrala begrepp. I förordet beskriver också författarna 

hur de vill att boken används, t.ex. att kunna ge olika avsnitt i läxa för att kunna nyttja tiden i 

skolan till fysisk aktivitet. 

 

Bok B: Vi möter här inledningsvis ett kapitel som heter Hälsa vilket tar upp hälsoperspektivet 

utifrån träning och detta kapitel tar även upp kost, kroppsideal, vila och droger. Detta kapitel 

motsvarar 21 % av bokens totala innehåll. 

Utöver de träningstips och tips på hälsoförbättringar som fanns i kapitlet ”Hälsa” så finns det 

ett kapitel som motsvarande 22 % av bokens totala innehåll och som rör träningslära. Kapitlet 

behandlar uppvärmning, rörlighetsträning, styrketräning, teknik och koordinationsträning, 

uthållighetsträning, gympa samt hur träningen kan läggas upp och följas upp på olika sätt. 



26 

 

Kroppens reaktioner på vila och fysisk aktivitet berörs i de två tidigare presenterade kapitlen 

men även i ytterligare några. Den totala summan av sidor som angår detta område motsvarar 

då 36 % av bokens totala innehåll. 

Stresshantering och spänningsreglering hanteras på 4 % av bokens totala innehåll. 

Området friluftsliv tar upp 11 % av bokens totala innehåll och där möter vi friluftsteknik, 

olika sorters friluftsliv, allemansrätten och hur man bäst klär och utrustar sig. Ergonomidelen 

är nästan lika stor och tar upp 9 % av bokens totala innehåll. 

Ett kort kapitel som motsvarar 3 % av bokens totala innehåll beskriver livräddning och första 

hjälpen. Ännu kortare är den text som presenterar rörelse till musik/dans som ryms på en sida 

som motsvarar 1 % av bokens totala innehåll. 

Denna boks innehåll och hälsoinriktning är tydligt kopplad till träning och fysisk aktivitet är 

mer centralt än något annat. 

Förord: Författarna skriver att boken är framtagen för att passa Lpf 94 och nämner även att 

boken kan användas för att ge en större förståelse för ämnet samt att teori och praktik bör 

blandas på idrottstimmarna. 

 

Bok C: Hälsa och livsstilsfrågor har i denna bok ett eget kort kapitel. Utöver detta kapitel är 

hälsa centralt i bokens inledning, där hälso- och miljöfaktorer nämns som motiv till varför 

ämnet finns med i skolan och vilken nytta eleverna kan ha av detta ämne. Denna inledning 

visar att de allra flesta av bokens kapitel rör faktorer som kan påverka hälsan. Detta gör att 

ytterligare sidor kan läggas till hälsobegreppet. Område uppgår då till en tredjedel (33 %) av 

bokens totala innehåll. Trots att flera delar tas upp som påverkansfaktorer beträffande hälsa, 

får området som rör träning och fysisk aktivitet störst utrymme. 

Åtta av bokens elva kapitel innehåller frågor och reflektions- och planeringsuppgifter som rör 

elevens egen utveckling i förhållande till kapitlets innehåll. De områden som behandlas är 

träningslära, ryggen, ergonomi och arbetsmiljöns påverkan, droganvändande samt ytterligare 

ett kapitel om träning som går lite djupare in på träningslära. Utöver dessa så finns det en 

fördjupningsdel gällande träningslära som är utformad för att ge individer möjligheter att ta 
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ansvar för sin egen träning utifrån sina egna behov och förutsättningar. Sammanlagt ger det 

30 % av bokens totala innehåll som kan användas till utformning av tränings- eller 

hälsofrämjande program.  

Flera kapitel i boken berör kroppens funktioner och hur dessa påverkas av arbete och vila. 

Dessutom återfinns två sidor om kroppens behov av och reaktioner på avspänning. Dessa 

områden motsvarar 33 % av bokens totala innehåll. 

Området friluftsliv tar upp 6 % av bokens totala innehåll och behandlar de krav som ställs på 

dig om du ska ut i naturen en längre tid gällande utrustning och förberedelser, allemansrätten 

och hur vi påverkar miljön omkring oss. 

Avslappning, stresshantering och spänningsreglering ges totalt 3 % medan ergonomi 

behandlas på 4 % av bokens totala innehåll. 

Skador, livräddning och första hjälpen kommer som nästa del och där tar livräddning och 

första hjälpen upp 2 % av bokens totala innehåll. 

Rörelse till musik/dans är en variabel som saknas helt i denna bok.  

Förord: En ambition med boken är att teori och praktik ska integreras till en begriplig helhet. 

Detta tas upp i inledningen på förordet, där författarna även trycker på behovet av en lärobok i 

ämnet. Författarna är här mycket tydliga med att hela boken är utformad och nära länkad till 

Lpf 94. De tar även upp elevernas roll i utformningen av undervisningen. 

 

Bok D: Hälsobegreppet berörs inledningsvis utifrån motion, utseende, tävlingsidrott, 

arbetsmiljö, utbildning, hygien och miljö samt hur dessa faktorer samverkar. I och med att 

texten i kapitlet även tar upp vikten av motion och träning på hälsan så kan ytterligare sidor 

(som rör motion och träning) läggas till området hälsa, vilket då kommer att omfatta 23 % av 

bokens totala innehåll. 

 

I denna bok kan två kapitel som rör träning och motion relateras till någon sorts skapande av 

ett program som ska vara hälsofrämjande. Detta motsvarar 19 % av bokens totala innehåll.  
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De delar av boken som rör hur kroppen påverkas av aktivitet och vila ryms på 40 % av bokens 

totala innehåll och behandlar områdena anatomi, fysiologi och träningslära. 

 

Området friluftsliv och de krav som det ställer i fråga om utrustning, kunskap, riskbedömning 

och naturpåverkan tas upp på 7 % av bokens totala innehåll. 

 

Ergonomi och stresshantering tas upp i samma kapitel och motsvarar 10 % respektive 1 % av 

bokens totala innehåll  

 

Avsnittet om livräddning och första hjälpen omfattar 2 % av bokens totala innehåll. 

 

En sida ägnas i boken åt dans och rytmik och det motsvarar 0,5 %.  

Förord: Författaren beskriver idrottsämnet som ett ämne som gått från att vara ett 

aktivitetsämne till ett ämne som ska skapa förståelse för varför man bör träna eller motionera. 

Författaren särskiljer också bokens teoretiska innehåll från den praktiska undervisningen för 

att i nästa andetag hävda att kunskap består av tre lika viktiga delar: praktik, erfarenhet och 

teori.  

 

3.2.2 Sammanfattande kommentarer till samtliga böckers innehåll.  

Innehållsanalysen av läroböckerna gav svar på följande frågeställningar: 

Vad innehåller befintliga läroböcker? 

Är läroböckerna utformade enligt styrdokumenten? 

Hälsa/ värdera hälsoeffekter: Här skiljer sig böckerna åt en hel del, men de har alla 

gemensamt att de belyser hur fysisk aktivitet kan kopplas till hälsobegreppet, alltifrån att 

”regelrätt” träning är viktigt till att ergonomi har betydelse för hälsan.  

Endast en av böckerna hänvisar kontinuerligt till att man som elev bör reflektera över vilka 

faktorer som kan påverka ens hälsa samt att det är otroligt många faktorer som kan påverka 

ens livssituation.  

Sidutrymmet för hälsa är generellt sett stort. 
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Program för träning eller andra hälsofrämjande åtgärder: Här skiljer sig böckerna åt 

markant vad gäller sidutrymme. I bok A genomsyras hela boken av detta, medan bok D 

endast har 18 % av bokens totala innehåll ägnat åt program för träning eller andra 

hälsofrämjande faktorer. Det varierar också kraftigt mellan böckerna gällande vilka 

hälsofrämjande faktorer som tas upp. Den största andelen sidor i läroböckerna behandlar 

träningsfaktorer. 

Egna kroppen i rörelse och vila: Samtliga fyra böcker har en relativt lika omfattning i 

relation till området. Nämligen ett sidutrymme på mellan 33% och 40 % av bokens totala 

sidinnehåll. 

Rörelseaktiviteter: Endast en av böckerna tar upp ytterligare någon av de allra vanligaste 

rörelseaktiviteterna utöver friluftsliv (om vi inte räknar med konditions- och styrketräning). 

Detta sker i form av ett slags uppslagsverk i slutet av boken. Enligt författaren är skälet till 

upplägget att regler för utövandet av aktiviteten/idrotten, exempelvis i bollspel, ständigt 

behöver uppdateras. 

Friluftsliv: Friluftsliv berörs i samtliga böcker. Sidantalen motsvarar mellan 6% och 11 % av 

det totala sidinnehållet. 

Spänningsreglering & stresshantering: Stresshantering och spänningsreglering är ett avsnitt 

där omfattningen på sidutrymmet varierar stort, mellan 13% och 1% av bokens totala 

sidinnehåll.  

Rörelse till musik/dans: Begreppet ”beats per minute”/”slag per minut” (BPM), som anger 

hur man kan använda musik till olika träningsformer och som kan härledas till rörelse till 

musik/dans tas endast upp i två av böckerna. En tredje bok tar upp dans på en halv sida och då 

som exempel på en bra träningsform för koordinationen. 

Ergonomi: Avsnitten om ergonomi varierar kraftigt i storlek mellan de olika böckerna, från 3 

till 10 % av bokens totala sidinnehåll.  

Livräddande första hjälp: Spridningen i sidutrymme för livräddande första hjälp ligger 

mellan 2 till 5 % av bokens totala sidinnehåll. 
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Sammanfattningsvis visar textanalysen att sidutrymmet för hälsodelarna är stort i samtliga 

böcker, men att förhållningssättet till hälsa som begrepp varierar. Det område som har störst 

sidutrymme efter hälsa är det som handlar om den egna kroppens reaktioner på rörelse och 

vila. Därefter följer området som behandlar utformning av träningsprogram eller andra 

hälsofrämjande åtgärder. Omfattningen på sidutrymme (%-andelar) är relativt lika i tre av 

böckerna medan en avviker inom det sistnämnda området. Ergonomi och livräddande första 

hjälp är de två innehållsliga delar som ges litet utrymme i samtliga böcker. Friluftsliv och 

stresshantering ges också mindre utrymme om än mer än det sistnämnda områdena, men det 

varierar böckerna emellan. Endast en av böckerna tar upp någon mer av de allra vanligaste 

rörelseaktiviteterna utöver friluftsliv. Kunskapsområdet Rörelse till musik och dans är så gott 

som helt utelämnat i samtliga böcker.  

 

När det gäller förorden noterar vi att de olika böckernas författare, trots att de alla har samma 

kursplan att förhålla sig till, har olika synsätt på hur böckerna bör användas samt till hur teori 

och praktik förhåller sig till varandra.  
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4 Diskussion  

Syftet med denna studie var att undersöka hur gymnasielärare i kursen idrott och hälsa A 

använder läroböcker i sin undervisning samt hur läroböcker inom kursen följer 

styrdokumentens intentioner. Vi har även valt att utifrån vårt teoretiska ramverk, Bernsteins 

och Lindes analysvariabler, diskutera lärobokens roll i förhållande till styrdokumenten.  

 

Vår undersökning visar att 74 % av tillfrågade lärare använder läroböcker i sin undervisning i 

idrott och hälsa A. Detta är en stor skillnad mot tidigare undersökningar inom andra ämnen, 

vilka visar att 98 % av lärarna använder läroböcker. Vidare pekar vår undersökning på att 

läroböcker inom idrott och hälsa framförallt används av eleverna för inläsning av teoretiska 

moment och av lärarna för föreläsningsstoff. Enligt Skolverkets undersökning har de flesta 

läroboksförfattarna även detta som främsta syfte med böckerna (uttrycks även i böckernas 

förord). Läroböckerna används även till viss del till teoretiska och praktiska övningar (t.ex. 

elevarbeten) och som aktivitet för icke ombytta elever. De anses också underlätta vid 

planering av undervisning.  

 

Läroböcker kan ses som ett verktyg för aktörer på framförallt transformerings- och 

realiseringsarenan, då det enligt både utgivare och lärare tas hänsyn till styrdokument såväl 

vid utformningen av dem och vid urvalet av läroböcker. Tidigare forskning gällande 

läromedel inom andra ämnen visar att läroböcker styr undervisningen genom att vara det 

dominerande läromedlet och därmed ofta styr vilket innehåll som behandlas i undervisningen. 

Läroböcker anses även ge struktur åt lärares utformning av undervisningen och forskare 

menar att lärare ofta ser läroböcker som en garanti för att läroplanens mål uppfylls. De menar 

vidare att det ofta är läroböcker snarare än läroplaner som styr undervisningen och därmed 

påverkar vad eleverna lär sig och hur väl de uppnår målen.55 Detta pekar mot att läroböcker 

kan vara en stark aktör på transformeringsarenan, då de blir ett verktyg för att konkretisera 

och omvandla läroplanen till faktiskt undervisningsinnehåll.  

 

I vår studie kan lärobokens roll tolkas på flera sätt. Ett exempel är inom hälsoområdet som 

enligt vår studie är en av de delar inom vilken läroboken används mest. Detta tror vi delvis 

beror på det stora utrymme som hälsobegreppet får i litteraturen. Omvänt kan vi titta på hur 

                                                
55 Svingby, s.333.; Gustafsson, s.170.; Skolverket, s.20. 
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läroböcker används i undervisning i ergonomi och där konstatera att läroböcker används i 

väldigt liten utsträckning, förmodligen beroende på det lilla utrymme det området får i 

läroböcker. Vidare är området rörelse till musik/dans i läroböckerna i idrott och hälsa så gott 

som obefintligt. Enligt enkätundersökningen använde inte heller lärarna läroböcker i denna 

del av undervisningen. I en antologi i idrottsdidaktik för lärarstuderande konstateras dessutom 

att dansundervisningen inom ämnet idrott & hälsa i Sverige är ordentligt eftersatt och inte 

alltid uppfattas som giltig kunskap inom ämnet. Kanske kan detta ses som exempel på hur 

läromedlets utformning styr stoffurval till undervisningen, dvs. det faktum att området dans 

och rörelse till musik inte förekommer särskilt frekvent i teoretiska läromedel kan leda till att 

det heller inte förekommer frekvent inom den praktiska undervisningen.56  

 

Många lärare i vår undersökning svarade att en stor fördel med att använda läroböcker är att 

dessa underlättar vid strukturering och planering av kursen. Detta visar att läroboken är en 

viktig aktör på transformeringsarenan. Som framgått i resultatdelen av denna studie var det 26 

% av lärarna som inte använder läroböcker i sin undervisning och en majoritet (70 %) av 

dessa lärare angav att de saknar en lärobok som en hjälp vid planering och strukturering av 

undervisningen. 

 

Läroböcker är med och styr upplägget på undervisningen och påverkar på det sättet även 

realiseringsarenan. De har en organiserande roll i själva undervisningen. Detta tillsammans 

med elevernas uppfattning/uppskattning av läroböcker och elevernas möjligheter att tolka 

läroböckernas stoff är faktorer som påverkar den realiserade undervisningen. Läroböckers 

organiserande roll anser vi oss delvis kunna se i den uppdelning av teoretiska och praktiska 

delar som lärarna ger uttryck för, och som även läroboksförfattarna uttrycker i sina förord. Att 

lärarna i enkätundersökningen uttrycker en avsaknad av praktiska övningar och möjligheter 

att koppla samman teori och praktik visar att läroböckernas utformning och 

läroboksförfattarnas syn på användningsområden får genomslagskraft.  

 

Resultaten från vår enkätundersökning visar att en stor del respondenterna använder 

läroböcker inom området humanbiologi. Detta stärker vår tolkning av att de delar av ämnet 

som är mer teoretiskt strukturerad tilldelas ett större utrymme i läromedlen. Detta stöds av 

                                                
56 Suzanne Lundvall & Jane Meckbach, ”Tid för dans” i Idrottsdidaktiska utmaningar, Red. Håkan Larsson & 
Jane Meckbach (Stockholm: Liber, 2007), s. 103-119. 
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tidigare läromedelsforskning.57 Däremot uppfattar vi (vilket också forskningsläget 

konstaterar) att det övergripande hälsobegreppet framträder som diffust och inte lika teoretiskt 

strukturerat. Det kan därmed ses som något överraskande att en så stor del av lärarna i vår 

studie använde läroböcker inom just detta område. Vi tror dock att en av anledningarna till att 

läromedlen används i samband med undervisning i hälsa är att detta innehåll också dominerar  

de läroböcker vi har undersökt och att det för lärarna inte framgår som givet hur undervisning 

i hälsa ska utformas. Upplevelsen av att hälsobegreppet är diffust inom idrott och hälsa kan 

således bottna i en bristande kunskap inom lärarkåren i  hälsa/hälsodidaktik. Även tidigare 

forskning visar att läroböcker används av lärare som upplever bristande ämneskunskap.58  

 

Hälsobegreppet är centralt i kursen idrott och hälsa A:s målbeskrivning. Grönlund menar att 

framförallt lärare i idrott och hälsa ofta har svårt att anpassa sin undervisning till 

styrdokumenten.59 Enligt tidigare studier uppfattas hälsobegreppet som något diffust 60 och 

detta är en faktor som vi tror kan ligga till grund för att det är nästan en fjärdedel (närmare 

bestämt 24 %) av lärarna i idrott och hälsa i vår studie som inte använder sig av läroböcker i 

sin undervisning. Eftersom hälsa kan uppfattas som ett så diffust och kontinuerligt 

föränderligt begrepp så kanske inte läroböcker är det optimala läromedlet då det finns ett 

ständigt behov av uppdatering. I enkätundersökningen framhåller lärare också (även de som 

använder läroböcker i sin undervisning) brister i de läroböcker som finns.  

 

Hälsobegreppets bredd och tolkningsmöjligheter framgår även genom att samtliga böcker har 

sitt eget individuella förhållningssätt och upplägg. Den enda tydliga gemensamma nämnaren 

är den positiva koppling som görs mellan hälsa och fysiska aktivitet. Det faktum att 

hälsobegreppet kan upplevas som något diffust pekar på att en precisering av hälsa som 

begrepp och fenomen, är något som borde utvecklas mer i läroböcker och även i läro- och 

kursplanerna. Vi ser dock en problematik med att det utarbetas alltför snäva definitioner av 

hälsobegreppet, framförallt med tanke på att den vetenskapliga kunskapen ständigt utvecklas 

och förändras Det är självklart därmed viktigt att lärare håller sig uppdaterade på aktuell 

forskning så att vi på rätt sätt kan bemöta de uppfattningar och intryck som eleverna har fått 

                                                
57 Linde, s. 57.; Svingby, s.333.; Skolverket, s.25. 
58	  Juhlin Svensson, s. 45.; Hellström, s. 5.	  
59 Grönlund, s. 89. 
60 Thedin Jacobsson, s. 45-46. 
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från t.ex. media som så gott som dagligen kommunicerar varierande (mer eller mindre 

forskningsbaserade) perspektiv på hur man kan uppnå och bibehålla en god hälsa. 

 

De, mer eller mindre, specifika områden som tas upp i de nationella kursmålen för gymnasiet 

(utöver det övergripande hälsobegreppet) är friluftsliv, livräddande första hjälp, rörelse till 

musik/dans, spänningsreglering & stresshantering och ergonomi. Vidare beskrivs även att 

eleverna ska ha kunskap i vanliga rörelseaktiviteter och ha fördjupat sig i några självvalda 

aktiviteter. Dessa riktlinjer uppfattar vi dock som betydligt mindre avgränsade och det finns 

möjlighet till stor tolkningsfrihet. De områden som dominerar när det gäller vilka delar av 

undervisningen som läroböcker används till är humanbiologi, hälsa, kost, 

spänningsreglering/stresshantering, friluftsliv och livräddande första hjälp. Det är endast ett 

fåtal lärare som använder läroböcker inom ergonomi och ingen använder dem inom 

undervisning i rörelse till musik/dans. Vi uppfattar detta som anmärkningsvärt eftersom dessa 

delar faktiskt tas upp specifikt i kursmålen. Att ergonomi hamnar så pass långt ner på listan 

tror vi kan bero på att arbetsmarknaden är ständigt föränderlig och att behovet av 

ergonomiska arbetsställningar varierar stort beroende på vilket yrke man väljer. Det kan 

därför vara ett svårt område att täcka med hjälp av begränsad text i en lärobok. Vår 

litteraturundersökning visar att avsnitten om ergonomi varierade mellan böckerna och upptog 

mellan två och tio procent. Ergonomi kan ju eventuellt även ses som en väldigt liten del av det 

totala ämnet idrott och hälsa. Området rörelse till musik/dans upptog också en mycket liten 

del av läroböckernas totala innehåll och vi uppfattar dessutom avsnitten om rörelse till 

musik/dans som väldigt begränsade. I enlighet med vårt teoretiska ramverk anser vi att 

ovanstående faktorer till viss del begränsar läroböckernas roll på transformerings- och 

realiseringsarenan eftersom de inte tillgodoser styrdokumentens intentioner och därmed ej 

heller kan uppfylla sin roll som medel för att hjälpa eleverna att uppnå målen.  

 

Av de delar som tas upp i läroplanen är alltså ergonomi det område där minst antal 

respondenter angav att de använder sig av läroboken och glappet till nästföljande på skalan, 

livräddande första hjälp där nästan hälften av respondenterna använder sig av läroboken i 

undervisningen, är stort. Vi upplever det som något förvånande att så pass stor del av 

idrottslärarna använder sig av läroboken vid undervisning i livräddande första hjälp då 

åtminstone HLR-delen (hjärt-lungräddning) av detta området är något som uppdateras relativt 

frekvent. Vår litteraturundersökning visar att området livräddande första hjälp tar upp en liten 
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del av böckernas totala innehåll, och det kan tolkas som att det också i praktiken utgör en 

väldigt liten del av ämnet idrott och hälsa.  

 

Ett relativt stort antal respondenter har även angett att de använder sig av läroböcker då 

undervisningen rör ledarskap, gruppsykologi och idrottshistoria, trots att detta är moment som 

inte uttryckligen beskrivs i kursmålen för idrott och hälsa A. Det faktum att dessa delar tas 

upp i läroböcker som relevant kunskap försvagar läroböckernas roll på transformerings- och 

realiseringsarenan inom idrott och hälsa. Att momenten trots allt tas upp i de läroböcker vi har 

studerat skulle kunna förklaras med att böckerna enligt författarna är lämpliga att använda i 

såväl A- som B-kursen i idrott och hälsa. En tydligare kursplan tror vi skulle kunna styra 

lärarnas stoffurval ytterligare så att innehållet i en bok anpassad till två kurser kan användas 

på rätt sätt och därmed främja nationellt likvärdig undervisning inom kurserna.  

 

Läroböcker utformas (enligt förlagen) med hänsyn till styrdokument och de bör därmed vara 

bra hjälpmedel när det gäller att anpassa undervisningen efter just styrdokumenten. Detta 

känns angeläget eftersom det i NU 03 uttrycks ett behov av diskussion kring hur de nationella 

målen i styrdokumenten kan omsättas i konkret undervisning.61  Det faktum att hänsyn tas till 

styrdokumenten bör även innebära att läromedel och läroböcker kan användas som medel för 

att uppnå nationellt likvärdig undervisning. Detta bör gälla alla ämnen oavsett karaktär. En 

likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska vara utformad på exakt samma sätt, 

men den ska ge eleverna likvärdiga möjligheter att uppnå målen, vilket bör innebära att 

undervisningen baseras på ett likvärdigt ämnesinnehåll. Självklart kan det finnas mycket 

kompetenta lärare som kan undervisa sina elever på en tillfredsställande nivå utan läroböcker. 

Med mer utvecklade läromedel som har en tät närhet till ämnets målsättning och kunskapsmål 

skulle en nationellt likvärdig undervisning, som är möjlig för statliga myndigheter att följa 

upp, underlättas. Ett flertal lärare i vår studie tar även upp att just en gemensam teoretisk 

grund är en av fördelarna med att använda läroböcker.  

 

Vi undrar vidare varför läroböcker är så begränsade i sitt innehåll och (eventuellt därmed) 

används så pass lite inom praktiska delar av undervisningen, både inom idrott och hälsa och 

andra praktiska ämnen? Vår studie tyder på att det bara är ett fåtal lärare som använder 

läroböcker till praktiska moment av undervisningen och då handlar det framförallt om 

                                                
61 Skolverket 2003, s. 114.  
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livräddande första hjälp och friluftsliv. En väldigt liten del av undervisningen handlar om just 

livräddande första hjälp och när det gäller friluftsliv handlar innehållet i böckerna främst om 

risker och utrustning. Två av fyra böcker uttrycker i förorden vikten av att integrera teori och 

praktik, men ingen av dem innehåller texter kring praktiska övningar. Det sistnämnda 

uttrycker lärare i vår undersökning ett behov av. Finns det en plats för läroböcker även i den 

praktiska delen av undervisningen, eller är det traditionens makt som påverkar det faktum att 

praktik och teori fortfarande skiljs åt? Vi funderar på om det är så att läroböcker inte är det 

optimala läromedlet när det gäller praktiska övningar, utan att det är mer rimligt att tänka i 

banor av databaser, exempelvis www.lektion.se? Detta är kanske att föredra eftersom det där 

finns möjlighet till ständig och kontinuerlig uppdatering. Vi ser även här en möjlighet till 

utveckling inom och integrering av den teoretiska delen av ämnet idrott och hälsa eftersom 

det innehåller områden som kräver ständig insyn i aktuell forskning, t.ex. hälsobegreppet 

(tränings-, näringslära etc.), livräddande första hjälp, ergonomi etc. Ett eventuellt alternativ 

kan vara någon sorts gemensam informationsbas för lärare i idrott och hälsa (med eventuell 

statlig översyn) med aktuell forskning som är relevant för ämnet. Vi tror att detta skulle kunna 

främja en nationellt likvärdig undervisning, baserad på gemensamma grundläggande 

kunskaper eftersom det eventuellt kan minska diskrepansen mellan formuleringsarenan och 

realiseringsarenan.  

 

Enligt Bernstein påverkas undervisningen i ämnen med svagare avgränsning och inramning 

mer av individuella lärares skilda tolkningar, vilket borde innebära en större svårighet att 

säkerställa en nationellt likvärdig undervisning avseende uppnåendemål. Och hur 

åstadkommer vi en nationellt likvärdig undervisning om vi inte använder likvärdiga 

läromedel, framförallt inom ett mångfacetterat ämne som idrott och hälsa som har så många 

olika moment och oklara riktlinjer? Trots svårigheter att anpassa undervisningen efter 

styrdokumenten är det ju ändå en stor andel av lärarna (i förhållande till inom andra ämnen) 

som inte använder läroböcker som hjälpmedel. Kan detta höra ihop med att det är svårare att 

tolka läroplanerna i de mindre strukturerade ämnena? Då kan man vidare fråga sig om 

svårigheter att tolka läroplanerna ger mer behov av hjälpmedel (såsom läroböcker) eller om 

man då vill ha mer tolkningsutrymme vilket gör läroböcker till en begränsande faktor? 

Svårighet att förstå läroplanen kan ju eventuellt även innebära svårigheter i att förstå hur man 

ska använda läromedel på bästa sätt.  
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Den tidigare nämnda norska studien pekar på att utveckling av läroböcker kan leda till 

utveckling av undervisningen framförallt i de ämnen där läroböcker ses som en av de 

viktigaste ramfaktorerna.62 Vår studie tyder på att läroböcker inte har lika stor betydelse inom 

idrott och hälsa som inom andra ämnen och där kanske utveckling av t.ex. läroplanen blir ett 

viktigare steg i utvecklingen av undervisningen framförallt eftersom begreppet hälsa uppfattas 

som diffust av en stor del lärare. En mer utvecklad läroplan kan även i förlängningen leda till 

bättre läroböcker eftersom framtagning av dessa till viss del baseras på just styrdokumenten, 

dvs. att en utveckling inom formuleringsarenan skulle minska diskrepansen mellan denna och 

transformerings- och realiseringsarenan.  

 

Vi har upplevt det som något svårt att ställa vår studie i relation till andra studier eftersom vi 

uppfattar det problematiskt att definiera ämnet idrott och hälsas karaktär när det gäller ämnets 

praktik, teori och struktur. Idrott och hälsa innehåller självklart en stor del praktisk kunskap, 

men ska även, enligt styrdokumenten, ses som ett kunskapsämne med utgångspunkt i 

teoretiska kunskaper. Vår studie har väckt många frågor och hos oss något motsägelsefulla 

tankar gällande läroböckers roll på realiseringsarenan inom undervisningen i idrott och hälsa. 

Behovet av att ta hänsyn till kontinuerlig uppdatering och nationell likvärdighet ingår i dessa 

reflektioner . 

 

Inom lärarkåren i ämnet idrott och hälsa pratas det mycket om en önskan att legitimera 

ämnets innehåll, så att det inte bara ses som några timmars paus från den ”vanliga” 

skolundervisningen. Detta syns även i vår enkätundersökning, där en stor andel respondenter 

uttryckte en önskan att öka ämnets status samt tydliggöra dess karaktär som kunskapsämne. I 

det fallet kan användandet av läroböcker/läromedel bli ett steg mot en teoretisering av ämnet 

som kan öka dess status som just kunskapsämne. Vi tror även att en utveckling inom 

läromedlen (vare sig det gäller läroböcker, databaser etc.) kan ge en mer nationellt likvärdig 

undervisning. Läroboken är således både en möjlighet till utveckling av ämnet, samt ett 

möjligt hinder för utveckling. Det bådar gott att förlagen samarbetar med skolor och tar 

hänsyn till styrdokument och behov vid utformningen av läroböcker. Eftersom läroböckerna, 

enligt vår och andras studier 63, verkar spela en stor roll på realiseringsarenan i ett flertal 

ämnen, så ligger det en stor makt hos dem som inte ska underskattas. Med denna makt följer 

                                                
62 Bachmann, s.225. 
63 Ajagan-lester, s. 3; Englund, s. 328; Juhlin-Svensson, s.32. ; Skolverket, s. 21. 
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också ett stort ansvar hos förlag att verkligen vara delaktiga i utvecklingen kring läroplaner, 

ämne och samhälle för att ej verka hämmande på utvecklingen.  

 

Sammanfattningsvis tror vi att anledningen till att en så pass stor del av lärarna inte använder 

läroböcker kan vara kombinationen av ämnets karaktär, tradition och läroböckernas 

utformning. Utifrån var studie kan vi dra slutsatsen att de flesta läroböckerna i idrott och hälsa 

till stor del är utformade i enlighet med styrdokumenten. Det som saknas är möjligheter till 

integrering av teori och praktik samt möjligheterna till att använda böckerna i undervisning i 

rörelse till musik/dans. Vi ser dessutom lärobokens roll som aktör och verktyg på 

transformerings- och realiseringsarenan, som lokalt varierande beroende på ämnets 

svårdefinierade karaktär samt även till viss del på läroböckernas utformning och innehåll.  

 

Avslutningsvis ser vi möjligheter till vidare forskning genom att exempelvis jämföra av lokala 

läroplaner med läroboksanvändande och jämföra enkätresultaten med respektive bok för att se 

mer konkret hur val av specifik lärobok påverkar undervisningens utformning. 
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

 

Syfte och frågeställningar:  
Syftet med denna studie har varit att undersöka om och hur gymnasielärare i kursen idrott och 

hälsa A använder läroböcker i sin undervisning samt hur väl läroböcker inom kursen följer 

styrdokumentens intentioner.  

 

Syftet har lett fram till följande mer preciserade frågeställningar: 

Används läroböcker i undervisningen i Idrott och hälsa A? 

Till vilka delar av undervisningen används läroböcker? 

 

Vad innehåller befintliga läroböcker? 

Är befintliga läroböcker utformade enligt styrdokumenten? 

 

Vilka sökord har du använt? 
Läromedel, Läroböcker, Idrott och hälsa, Läromedelsteori, Läroplansteori, Curriculum, 

Textbooks, Physical Education 

 

 

Var har du sökt? 

GIH:s bibliotekskatalog 

ERIC CSA 

Skolverket.se 

Google Scholar 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sökningar som gav relevant resultat 

GIH:s bibliotekskatalog: Läromedel 

                                         Läroplansteori 

Skolverket.se: Läromedel 

Google Scholar: Läromedel 

 

 

 

Kommentarer 

Det var svårt att hitta relevant forskning angående läromedel inom just vårt ämne genom att 

söka i databaser, men vi fick tag på ytterligare forskning via referenslistor från den litteratur 

vi hittade. Vi ringde även skolverket för att få tillgång till deras läromedelsprojekt.  

 



 

Bilaga 2 - Missivbrev 

 

Hej!  

Vi heter Bodil Norrbom och Michaela Livijn och vi läser vårt sista år på GIH:s 

lärarutbildning där vi nu ska skriva en magisteruppsats. Vårt syfte med denna magisteruppsats 

är att undersöka hur läroböcker används, vad som eventuellt saknas i dem och vad lärare i 

ämnet idrott och hälsa vill att läroböckerna ska innehålla. Vi har valt att undersöka detta med 

hjälp av en enkätundersökning då vi vill ha ett stort antal lärares åsikter för att kunna jämföra 

dessa med innehållet i tillgängliga läroböcker. 

Med lärobok menar vi litteratur som du använder som läromedel för eleverna under kursen 

Idrott och hälsa A. 

Din skola har blivit slumpmässigt utvald att delta i vår studie och du får detta mail eftersom 

du, enligt den information vi har hittat, undervisar i idrott och hälsa på gymnasiet. Vi vill och 

hoppas att du tar dig tid att svara på frågorna men ditt deltagande är självklart frivilligt. Du 

besvarar endast de frågor du vill och du kan avböja eller avbryta ditt deltagande närhelst du 

vill. Vid analys kommer enkäterna att vara kodade och på så sätt kan du vara säker på att din 

anonymitet är skyddad. 

Vi hoppas att du har tid att hjälpa oss med detta då det är mycket viktigt för vår 

magisteruppsats! 

Hör gärna av dig om du har frågor eller funderingar! 

Du svarar på den bifogade enkätundersökningen och bifogar sen den via vändande mail! 

TACK på förhand! 

  

Bodil Norrbom                            Michaela Livijn 

073 - 98 35 462                           070 – 745 54 32 

ihs1714@stud.ihs.se                   ihs1709@stud.ihs.se 



 

Bilaga 3 - Enkätfrågor 

 

ENKÄTFRÅGOR 

När det gäller flervalsfrågorna vill vi att Du kryssar i samtliga alternativ som 

överensstämmer med Din situation samt kommenterar på lämpliga ställen. Du kryssar i 

att alternativ genom att ta bort rutan och sätta dit ett X! Övriga frågor samt 

kommentarer besvaras/ges på angivna rader!  

 

1. Använder Du läroböcker i din undervisning?  

�  Ja (Om Ja, gå direkt till fråga 3)   

�  Nej 

 

2. Om Nej, Varför?  

�  Jag har inte tillgång till läroböcker i mitt ämne. 

�  Ekonomiska skäl/Budgeten tillåter inte inköp av läroböcker i mitt ämne. 

�  Jag tycker att aktuella läroböcker saknar relevant innehåll för min undervisning. 

�  Jag använder andra källor för lärostoff, i så fall Vilka? 

  

  

   

�  Jag har inget behov av läroböcker i min undervisning.  

�  Andra orsaker och kommentarer:  

  

  

   

 

Om du har svarat Nej på fråga 1 och svarat på fråga 2 gå direkt till fråga 10-11. 

 

3. Vilka/vilken lärobok/läroböcker använder Du i din undervisning? 

  

  

   

 



 

4. Hur har dessa läroböcker valts ut? 

�  Av ämneslärarna 

�  Av skolledningen 

�  Utifrån sponsring 

�  Utifrån innehåll 

�  Andra tillvägagångssätt och kommentarer: 

  

  

   

 

5. Hur har hänsyn tagits till de nationella styrdokumenten vid val av läroböcker? 

  

  

  

   

 

6. Hur använder Du läroböcker i din undervisning?  

�  Eleverna får använda läroböckerna för inläsning. 

�  Jag använder teoretiska övningar som finns i läroböcker. 

�  Jag använder praktiska övningar som finns i läroböcker. 

�  Eleverna gör grupparbeten baserade på delar av läroböcker.  

�  Jag använder information från läroböcker till presentationer, föreläsningar och liknande.  

�  Annat och kommentarer: 

  

  

   

7. Till vilka delar av din undervisning använder Du läroböcker? 

�  Humanbiologi (anatomi, fysiologi, träningslära, näringslära och liknande) 

�  Spänningsreglering/stresshantering 

�  Friluftsliv 

�  Livräddande första hjälp 

�  Dans och Rytmik 



 

�  Friidrott 

�  Gymnastik 

�  Bollspel 

�  Kost 

�  Hälsa   

�  Ledarskapsmoment 

�  Gruppsykologi 

�  Friluftsliv 

�  Livräddande första hjälp 

�  Idrottshistoria 

�  Annat och kommentarer: 

  

  

   

 

8. Är det något/några avsnitt av läroböckerna som Du medvetet utesluter i din 
undervisning? 

  

  

  

   

 

 

9. Tycker Du att någonting saknas i läroböckerna Du använder? I så fall vad? 

  

  

  

  

   

 

10. Var hittar Du den information/det stoff som Du eventuellt saknar i 
läroböckerna? 



 

  

  

   

 

11. Vad tycker Du att en lärobok ska innehålla? 

  

  

  

  

   

 

12.  Vilka fördelar ser Du med att ha tillgång till läroböcker? 

  

  

  

  

   

 

 

Tack så mycket för Din hjälp! 
Med vänliga hälsningar,               
                                                 Bodil Norrbom&Michaela Livijn 
 


