
 

 

 

 

 

 

 

 

Ett ämne i utveckling 

 

– Idrottsämnets utveckling och yrkets förändring 

mellan åren 1962 - 2013  

 

 

 

 

Sara Rudh och Philip Runsiö 

 

 

 

GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN 

Självständigt arbete grundnivå 102: 2013 

Ämneslärarprogrammet åk 7-9 

Seminariehandledare: Kerstin Hamrin 

Examinator: Bengt Larsson 



 

 

Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur yrket som lärare i ämnet idrott och hälsa har påverkats 

av kursplanens omformuleringar mellan åren 1962 och 2013, samt undersöka hur lärarna har 

arbetat med de olika kursplanerna. 

 

- Hur har styrdokumenten förändrat undervisningen av skolidrotten mellan åren 1962-

2013?  

- Hur har yrket som idrottslärare förändrats genom åren på grund av omformulerade 

kursplaner? 

Metod 

Uppsatsen är byggd på en kvalitativ studie och baseras på intervjuer för att på så sätt skapa en 

uppfattning om hur några utvalda lärare i ämnet idrott och hälsa har arbetat med 

undervisningen, samt hur de uppfattat ämnets förändring över tid. Studiens huvudfokus ligger 

på kursplanerna inom ämnet idrott från Lgr-62 och fram till dagens kursplan Lgr-11. I studien 

har tre före detta idrottslärare, samt två fortfarande verksamma idrottslärare intervjuats. 

Resultat/Slutsats 

Till en följd av kursplanernas förändringar har undervisningen i idrottsämnet gått från att vara 

ett rent kroppsövningsämne till att bli ett ämne där teori och praktik förenas, och samspelar 

med varandra. Idrottslärarens uppgift är numera att göra eleven medveten om betydelsen av 

hälsa och välmående, samt vikten av fysisk aktivitet under hela livet. Huvudmomenten har 

förändrats från att vara specifika idrottsaktiviteter, till att vara hela aktivitetsområden, vilket 

öppnar upp för att idrottsläraren själv kan besluta om vad som ska realiseras under 

idrottslektionerna. Undervisningens moment var i kursplanen från 1962 bestämt till de 

traditionella ämnesaktiviteterna, men är i kursplanen från 2011 inte bunden till några 

specifika aktiviteter. Idrottsläraren kan inte längre läsa sig till hur undervisningen ska 

genomföras, utan måste anpassa aktiviteterna så att eleverna ges möjlighet att uppvisa de 

kvalitéer som efterfrågas i kursplanen.  
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1. Inledning  

I detta självständiga arbete kommer idrottsläraryrkets utveckling under 1900-talets senare del 

att undersökas. Under studietiden på Gymnastik och idrottshögskolan i Stockholm har ett 

intresse skapats för hur läraryrket, och mer specifikt yrket som idrottslärare har utvecklats det 

senaste århundradet. För att skapa en djupare förståelse för detta behövs kunskap om 

skolväsendets bakgrund och utveckling. Med detta sagt måste studien starta med 

skolväsendets uppkomst i Sverige för att kunna skapa en översiktlig bild av skolans framväxt 

i Sverige. Studiens huvudfokus riktas mot idrottsläraryrkets utveckling och förändring från 

senare hälften av 1900-talet fram till och med idag, 2013. Som blivande lärare i idrott och 

hälsa är det av intresse att känna till skolväsendets historia. Detta för att skapa en djupare 

förståelse för hur yrket har formats över tiden. Hur undervisningen har sett ut tidigare kan 

möjligen ge en förklaring till varför vissa moment har vunnit större utrymme än andra i 

dagens undervisning.   

 

Bara genom att studera de inledande fraserna i idrottsämnets kursplaner från olika årtal är det 

tydliga likheter och skillnader som framträder. Ett utdrag ur 1962 års kursplan. 

 

Undervisningen i gymnastik skall tillfredställa elevernas behov av rekreativ kroppsrörelse och 

medverka till deras allsidiga och harmoniska utveckling. Den skall bedrivas så, att den allmänna 

prestationsförmågan höjs och en ändamålsenlig arbetsteknik främjas. Vidare skall ett 

ekonomiskt och estetiskt rörelsesätt eftersträvas för att befrämja en god kroppsbehärskning. 

Undervisningen skall syfta till att utveckla laganda, självdisciplin, hjälpsamhet och 

ledarförmåga. Den skall hos eleverna söka väcka bestående intresse och förståelse för behovet 

av fysisk aktivitet som medel till rekreation och hälsa (Skolverket, 1962, sid. 344). 

 

Ämnets namn var då ”Gymnastik”, gymnastiken var huvudmomentet i undervisningen. 

Gymnastikundervisningen hade fokus på hur eleven skulle röra på sig, samt hur denne 

presterade i undervisningen. Nedan följer ett utdrag ur 2011 års kursplan för ämnet ”idrott 

och hälsa”.  

 

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

rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Genom 

undervisningen ska eleverna få möta många olika slags aktiviteter. Eleverna ska också ges 
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möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan 

påverka sin hälsa genom hela livet. Eleverna ska även ges förutsättningar för att utveckla goda 

levnadsvanor samt ges kunskaper om hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt 

välbefinnande (Skolverket, 2011, sid. 51). 

 

Nu kallas ämnet istället för ”Idrott och hälsa”, där gymnastiken mer ses som ett moment 

inom ämnet istället för ett samlingsnamn. Fokus ligger på att skapa en förståelse för hälsa och 

hur varje elev ska ges förutsättningar för att främja en hälsosam livsstil. Dessa texter visar hur 

idrottsämnet har formats av styrdokumenten.  

1.1 Historisk bakgrund  

Det finns mycket forskning och dokumentationer om skolans framväxt och dess reformer. 

Den här uppsatsen kommer huvudsakligen att fokusera på utvecklingen och förändringarna 

under 1900-talets andra hälft fram till och med år 2013.  

 

Skolväsendets i Sverige började genom kyrkan med start under 1600-talet. Det beslutades i 

1686 års kyrkolag att det var klockarens skyldighet att undervisa i läsning och hålla husförhör 

i varje by. Detta innebar med andra ord att den svenska befolkningen skulle lära sig läsa, och 

kom även att kontrolleras i form av de så kallade husförhören som kyrkoherden utförde. 

Läsmaterialet var i grunden begränsat till katekesen, som innehöll trosbekännelsen, fader vår 

och de tio budorden (Hartman, 2005, s.24-30). Husförhören bokfördes och befolkningen blev 

bedömd på en skala efter hur väl man läste. Kyrkans roll kom även under denna period att 

fungera som informationsmedia, och den kungjorde statens meddelanden till befolkningen. 

De spred bland annat kunskap om nya metoder för hur svenska folket kunde effektivisera sitt 

jordbruk. Detta var en anledning till att rikets välfärd ökade under 1700-talet. Kyrkan spred 

även idéer om hälsa och sjukvård vilket ledde till att hälsovården stärktes, något som måste 

ses som en bidragande faktor till att det svenska folket höll sig mer friska än tidigare och 

orkade arbeta mer. (Lundgren et al. 2010, s.54-55) 

 

Per Henrik Ling (1776-1839) var en viktig person för idrottsämnets utveckling i Sverige, och 

grundade vad som kom att kallas för Linggymnastik. Linggymnastiken syftade till att bygga 

upp nationalism och karaktär bland den svenska befolkningen. Det var något som ansågs 

nödvändigt då befolkningens moral sjunkit efter att ha förlorat Finland till Ryssland 1809. 

Linggymnastiken, var en typ av rörelseprogram som syftade till att träna kroppen liksidigt, det 
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vill säga både höger och vänster halva av kroppen. Målet med Linggymnastiken var att 

utveckla människan harmoniskt. (Nationalencyklopedin, 2014)  

Systemet utgick ifrån den manliga kroppen och bestod av förutbestämda rörelser som skulle 

bidra till kunskap om kroppens funktion och begränsningar. Gymnastiken bidrog till att 

återupprätta de unga männens moral och anda för nationalism. Något som den svenska staten 

ansåg behövas för att stärka befolkningens sammanhållning och känsla för samhörighet. Med 

andra ord skapades starka, målmedvetna och dugliga unga män, något som sågs som en fördel 

för Sverige. Skolans kroppsövningsämne gymnastik höjde genom den militära påverkan 

landets försvarsberedskap. Linggymnastiken hade fyra huvudområden, pedagogiskt, militärt, 

medikalt och estetiskt. Per Henrik Ling inriktade sig främst på den manliga kroppen och hur 

den skulle tränas. (Sandahl, 2005, s.23) 

P. H. Ling fick år 1813 av regeringen i uppdrag att starta och utforma Gymnastiska 

Centralinstitutet (GCI), där alla idrottslärare, då kallade gymnastikdirektörer, skulle utbildas. 

Utbildningen var konstruerad utifrån Linggymnastiken, med fokus på allsidig rörelse och 

praktiskt utövande. År 1864 fick även kvinnor tillträde till utbildningen på GCI.  

I början på 1900-talet skulle alla gymnastikdirektörer själva kunna praktiskt genomföra alla 

de övningar som lärdes ut till eleverna. Teorin i ämnet var givetvis också viktig, men för att 

kunna bedöma elevernas rörelseutförande ansågs det absolut nödvändigt att 

gymnastikdirektörerna själva kunde behärska rörelserna. GCI hade ensamrätt att utbilda 

gymnastikdirektörer i Sverige ända fram till år 1966. (Larsson, Meckbach, 2007, s. 250-251) 

 

Hjalmar Ling (1820-1886), son till P. H. Ling, intresserade sig för hur barn och ungdomar 

skulle bedriva gymnastiska övningar och utformade flera läroböcker inom området. Hans 

idéer formade skolans undervisning av gymnastik. Begreppet dagövning användes i slutet av 

1800-talet för att beskriva ett fullständigt program av Linggymnastik, där hela kroppen 

aktiverades genom olika militära och gymnastiska övningar. Under samma period avtog det 

militära inflytandet över gymnastikundervisningen. Något som ledde till att linggymnastiken 

helt tog över skolans undervisning i ämnet. Linggymnastiken levde vidare i de svenska 

skolorna en bra bit in på 1900-talet och påverkar fortfarande i viss mån innehållet i 

utbildningen av lärare i idrott och hälsa.(Lundvall, Meckbach, 2003, s. 24-28)  

Demokratiseringen av Sverige inleddes år 1909 med allmän rösträtt för alla män över 24 år. 

1921 utökades rösträtten även för kvinnor och rösträttsåldern ändrades till 23 år. Demokratin 
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var en bidragande faktor till att skolan och dess uppdrag för samhället förändrades. Vid 

sekelskiftets början fanns två olika skolor som verkade parallellt med varandra, 

lärdomsskolan och folkskolan. Lärdomskolans uppdrag var att fostra eleverna till ”goda 

ämbetsmän”. Detta för att de skulle kunna ta ledande positioner i samhället. Folkskolans 

uppdrag var att fostra den övriga befolkningen till arbetsföra medborgare.(Lundgren et al. 

2010, s.77-78) 

I början av 1900-talet startades en debatt angående idrottens vara eller inte vara i skolan. Det 

föreslogs att idrott skulle bli ett eget ämne i skolan, skiljt från gymnastiken. 1919 infördes 

idrott i folkskolorna och 1928 infördes det i läroverken som en del av 

gymnastikundervisningen. Ämnet bytte i samband med detta namn från ”Gymnastik” till 

”Gymnastik med lek och idrott”. Huvudmomentet i undervisningen var fortfarande 

linggymnastiken med sina karaktärsstärkande drag, medan idrotten och leken användes mer 

som ett roligt komplement till gymnastiken. (Sandahl, 2005, s.23-25) 

Under mellankrigstiden gavs idrotter mer utrymme i skolan eftersom det passade bättre in i 

det moderna samhällets progression. Idrotter premierade andra egenskaper än vad 

Linggymnastiken tidigare gjort, nämligen individuella prestationer och kämpanda, något som 

passade samhällets marknadsekonomiska struktur, där utbud och efterfrågan styrde. De 

starkare/populära aktiviteterna överlevde och de svaga eller mindre populära gavs mindre 

utrymme. Halvvägs in på 1900-talet, bestod större delen av gymnastikundervisningen i 

folkskolan och läroverken av idrott och gymnastiken hade blivit ett av flera moment i 

undervisningen. (Sandahl, 2005, s.23-25) 

 

1.2 Forskningsläge 

Skolan förändras regelbundet och nya styrdokument formuleras för att innehållet i 

utbildningen ska standardiseras för hela skolväsendet. Dessa dokument styr därigenom 

lärarnas undervisning och på så sätt deras yrkesroll. Den svenska skolan är ett sätt för staten 

att bygga upp ett humankapital i form av betydelsefull kunskap för rikets medborgare, de ska 

formas till demokratiska samhällsmedborgare. Humankapital är exempelvis utbildning och 

personliga färdigheter som det inte går att sätta ett ekonomiskt värde på 

(Nationalencyklopedin, 2013). Utbildningen ska förbereda dem för att bli en del av den 

arbetande befolkningen och därigenom bidra till statens ekonomiska välstånd. 
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Styrdokumenten kan ses som ett medel för att styra vilka kunskaper och egenskaper som 

landet behöver i framtiden. (Lindé, 2006, s. 12) 

I slutet av 1900-talet förändrades synen på fostran av barn och ungdomar. Från att ha varit att 

den äldre generationen sätter sin prägel på den yngre generationen, mot att istället fokuseras 

på individen och individens sociala samvaro. I skolans värdegrundsfrågor talas det numera 

istället om en socialisation och senare en individualisering av undervisningen. Socialisation 

syftar på samhällets påverkan av individens personlighet, där individen ska ta till sig 

samhällets normer, värderingar och beteendemönster. Idag, år 2013, benämns denna kvalité 

som social kompetens. Individualiseringen är tänkt att tillgodose individernas specifika 

förutsättningar och behov. Varje individ ska med andra ord erbjudas förutsättningar för att 

utvecklas till en unik person, detta oavsett vilka villkor som socialisationen dikterar. Om 

individen bryter mot socialisationen och dess normer kan detta leda till att denne ”straffas” 

genom exempelvis utfrysning. (Dahlkwist, 2012, 159) 

 

Björn Sandahl konstaterar att från grundskolans läroplan och kursplan 1962 finns idag inte 

mycket kvar som överensstämmer med de då aktuella styrdokumenten, Lpo-94. Teoretisk 

undervisning tillkommer i Lgr-80 där den delen av undervisningen syftar till att lära eleverna 

ergonomi, och senare under 90-talet även friskvården, det vill säga hur eleverna håller sig 

friska. Ämnet har således förskjutits från att vara ett renodlat praktiskt övningsämne till ett 

allt mer teoretiskt ämne. (Sandahl, 2004, s. 16-20) 

 

1.2.1 Lgr-62 

Grundskolan bildas i samband med att läroplanen Lgr-62 formuleras. Lgr-62 var utformad för 

att styra skolans och lärarnas undervisning tydligt. Skolans uppdrag var att: 

 

Den ska genom samhällets försorg bedrivna undervisningen av barn och ungdomar har till syfte att 

meddela eleverna kunskap och öva deras färdigheter samt i arbete med hemmen främja elevernas 

utveckling till harmoniska människor och till dugliga och ansvarskännande samhällsmedlemmar 

(Skolverket, 1962, s.13).  

 

Skolans undervisning i de olika ämnena måste präglas av konkretion och åskådlighet, och 

med andra ord inte erbjuda så mycket utrymme för eget tänkande. Instruktionerna till eleverna 
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skulle vara enkla och tydliga för att på så sätt inte kunna missuppfattas. (Skolverket, 1962, 

s.13) 

 

I 1962 års kursplan för idrottsämnet, då benämnt som ”Gymnastik”, stod det uttryckt i detalj 

hur undervisningen skulle bedrivas, de olika moment som skulle finnas med var, gymnastik, 

dans, orientering, bollspel, lekar, fri idrott, skidåkning, skridskoåkning och simning. I 

huvudmomentet gymnastik fanns det skilda beskrivningar för hur pojkar respektive flickors 

undervisning skulle bedrivas. Ett exempel på skillnader för momentet gymnastik var att; 

pojkar skulle utöva rytmiska arbetssätt med fokus på styrka och smidighet, till skillnad från 

flickorna vars undervisning av estetiska rörelser var viktigare än utvecklingen av styrka och 

kondition. Båda dessa beskrivningar syftar till att undervisningen ska bidra till en allmän 

kroppstränande effekt för eleverna utifrån de rådande kroppsidealen för manligt och kvinnligt. 

(Skolverket, 1962, 344-357) Kursplanen hade även instruktioner om att eleverna ska bära 

enhetlig klädsel under lektionerna samt hur undervisningen skulle anpassas till elever som 

hade varit frånvarande på grund av sjukdom (Carlsten, 1989, s.20-21). 

 

I kursplanen för ämnet ”Gymnastik” beskrevs de olika skolstadiernas (låg-, mellan- och 

högstadiet) huvudmoment i detalj. Till exempel inom huvudmomentet gymnastik skulle man i 

högstadiet bedriva: 

 

Fristående övningar med och utan lösa redskap och redskapsövningar i syfte att utveckla 

smidighet, styrka och uthållighet samt ett ekonomiskt och estetiskt rörelsesätt. 

Rörelseimprovisation utan eller till musik.”(Skolverket, 1962, s. 344).  

 

I samband med att läroplanerna formulerats tilläts vissa intressenter att uttrycka sina åsikter 

om det nya innehållet. De organisationer som intresserade sig för skolreformerna hade alla 

något att försvara i ämnet. De olika organisationerna var enligt Sandahl; Riksidrottsförbundet, 

Skolidrottsförbundet, Idrottslärarkåren och Idrottshögskolan i Stockholm. (2005, s. 124-126) 

 

Lgr-62 skapade reaktioner från Riksidrottsförbundet (RF). Då de som ledande organisation 

för det föreningsbaserade idrottsutövandet inte tillfrågades om sina åsikter reagerade de 

genom att trots detta framföra sina synpunkter. Gällande innehållet som läroplanen omfattade 

hade de inte något att tillägga, men däremot undervisningens fostrandesyfte, som enligt 

skolan var elevernas allsidiga utveckling. Enligt förbundet var ämnets fostrande uppgift att 
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förbereda eleverna för livet som arbetsföra medborgare i den svenska staten. Det vill säga att 

de skulle förberedas för stillasittande arbete och därför lära sig hur man tar hand om sin egen 

kropp genom bland annat konditionsfrämjande övningar. En kunskap som RF ansåg att 

skolberedningen inte hade tagit på tillräckligt stort allvar. Friluftsundervisningen fick motta 

en del kritik eftersom den nu tilldelats friluftsdagar som enligt RF hotade att konkurrera ut 

den traditionella friluftsundervisningen helt. Även antalet lektionstillfällen ifrågasattes av 

förbundet som hävdade att ämnet behövde tilldelas fler timmar per vecka. 

Skolidrottsförbundet, som var en del av Riksidrottsförbundet framförde i stort sett samma 

synpunkter som RF i sina skrivelser till skolberedningen. (Sandahl, 2005, s.126-128) 

 

Idrottslärarkåren representerades av Svenska Gymnastikläraresällskapet och var de som 

starkast visade på förändringen och redogjorde för sina åsikter. De var missnöjda med att 

innehållet i undervisningen inte skulle förbereda eleverna på att bli en del av den arbetande 

befolkningen på ett tillfredsställande sätt. Samtidigt menade idrottslärarkåren att de var nöjda 

med målsättningen och momenten i undervisningen. Sällskapet riktade även kritik mot 

friluftsundervisningen, momentet utökades och brandskydd, trafikkunskap med mera skulle 

ges utrymme. De nya delmomenten ansågs ta för mycket undervisningstid i anspråk från den 

traditionella friluftsundervisningen. Ämnets tidsbegränsningar fann sig 

Gymnastikläraresällskapet i, eftersom de förstod att tiden måste minska, men krävde minst tre 

timmar i veckan. Idrottshögskolan i Stockholm hade i princip samma åsikt som 

Gymnastikläraresällskapet, då deras verksamheter var nära sammankopplade. (Sandahl, 2005, 

s. 128-130) 

1.2.2 Lgr-69 

Läroplanen från 1969 fastställde att huvudmomenten inom idrottsämnet skulle behandlas 

under koncentrerade perioder. Alla huvudmomenten skulle behandlas under ett läsår, för att 

på så sätt förhindra enkelspårig undervisning där enbart ett undervisningsmoment prioriteras. 

Syftet med koncentrationen av momenten var att eleverna skulle hinna ta till sig 

undervisningen. På detta sätt undveks att eleverna glömde bort vad som undervisats i de olika 

momenten mellan årskurserna. Den koncentrerade undervisningen var tänkt att skapa bättre 

förutsättningar för eleverna, så att de kunde finna ett långvarigt intresse för de olika 

momenten och aktiviteterna. Lgr-69 innebar inga grundläggande förändringar för 

idrottsämnet, jämfört med läroplanen från 1962. (Carlsten, 1989, s.21-22) 
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Riksidrottsförbundets och Skolidrottsförbundets reaktioner på 1969 års läroplan var minimala, 

näst intill obefintliga. Detta då kraven som ställts till Lgr-62 fått genomslag och alla årskurser 

från och med årskurs 3 beviljats tre idrottslektioner i veckan. Den enda kritiken som RF 

riktade mot den nya läroplanen var att det moderna samhället som blev allt mer mekaniserat 

bidrog till en allt mer stillasittande levnadssituation, vilket ledde till att folkhälsan försämrats, 

något som samhället ansåg att endast skolans idrottsundervisning skulle kunna ändra på. 

Idrottslärarkåren var nöjda med den nya läroplanen och slog fast att tre undervisningstillfällen 

i veckan var ett minimum. Kåren påpekade än en gång vikten av att friluftsundervisningen 

återgick till den traditionella. Det vill säga att undervisningen av friluftsliv skulle bedrivas 

som tidigare. Förändringarna från tidigare läroplanen var få och idrottslärarkåren lade istället 

fokus på sina egna arbetsförhållanden. Idrottshögskolan uttalade sig inte om Lgr-69. (Sandahl, 

2005, s.130-132) 

1.2.3 Lgr-80 

I 1980 års kursplan för ämnet ”Idrott” ingår huvudmomenten gymnastik, hälsa hygien och 

ergonomi, bollspel och lekar, dans, fri idrott, orientering och friluftsliv, lek, simning och 

livräddning, skidåkning samt skridskoåkning, iskunskap och livräddning. Varje 

huvudmoment i skolans undervisning var indelad utefter de olika stadierna och nivån var 

indelat efter svårighetsgrader som passar elevernas olika åldrar. I beskrivningen av kursens 

olika moment fanns det ingen skillnad mellan pojkars och flickors undervisning. (Skolverket, 

1980, s. 90-97) 

 

Ämnet gymnastik bytte namn till ”idrott” i läroplanen som introducerades 1980 och innehållet 

i idrottsundervisningens kursplan kortades ned. Det innebar att instruktionerna för hur 

undervisningen i skolan skulle genomföras tilldelades mindre utrymme. Skolans huvudsakliga 

mål var att främja elevernas utveckling, där styrdokumenten endast sågs som riktlinjer för hur 

undervisningen skulle bedrivas. Skolan började decentraliseras i slutet av 80-talet och gick 

från att tidigare varit statligt styrd till att styras på kommunal nivå, vilket innebar att 

kommunerna fick bestämma över vilka resurser skolorna skulle tilldelas. En följd av 

kursplanernas minskade innehåll blev således att skolorna själva skulle formulera en 

arbetsplan för kommande läsår. (Carlsten, 1989, s. 21-22) 

 

1980 års läroplansreform fick inte mycket respons från vare sig RF eller Skolidrottsförbundet. 

Idrottslärarkåren lyckas till Lgr-80 få igenom en namnändring av ämnet, från ”gymnastik” till 
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”idrott”. Läroplanen och dess olika moment var inte lika detaljerad som den tidigare varit 

vilket gav utrymme för lokala tolkningar något som kåren misstänker förändrade 

undervisningens nivå till det sämre. (Sandahl, 2005, s. 132-133) 

1.2.4 Lpo-94 

Ämnet bytte återigen namn vid införandet av Lpo-94 till ”idrott och hälsa”. Idrottsämnet 

hade tilldelats färre antal undervisningstimmar än tidigare och skolverket misstänkte att denna 

förändring långsiktigt skulle påverka den svenska folkhälsan negativt. Ämnets fokus 

förflyttades till följd av detta från att vara en möjlighet för eleverna att träna sin fysiska 

kapacitet, till ett ämne som utvecklade elevernas förståelse för hur man kan uppnå en 

hälsosam livsstil. På så sätt hoppades skolverket motverka en försämring av folkhälsan. Till 

skillnad från tidigare kursplaner som varit tydliga och beskrivit vilka moment och idrotter 

som ska ingå i undervisningen, benämns nu momentet idrott enbart som ”rörelse”. Momentet 

gymnastik som tidigare varit ämnets huvudmoment nämns nu enbart som ett exempel på en 

aktivitet som kan ingå i undervisningen. (Sandahl, 2005, s. 90-94)  

 

När 1994 års läroplan presenterades visade RF stort missnöje mot de tre nya huvudmomenten, 

de menade att det traditionella idrottsutövandet skulle komma att åsidosättas i den nya 

läroplanen.  De kom med ett eget förslag för ett fjärde huvudmoment idrott, lag- och 

individuella idrotter. RF ansåg att den minskade tidstilldelningen skulle ge en direkt påverkan 

på folkhälsan och generera större utgifter för samhället i form av sjukskrivningar och annan 

sjukvård. Skolidrottsförbundet uttryckte en oro för att den minskade tiden som 

undervisningen var tilldelad skulle bidra till en försämring av folkhälsan. De hävdade även att 

det är eleverna som blir lidande av ämnets minskade undervisningstid. Eleverna som inte 

själva intresserar sig för föreningsidrott behövde idrottsundervisningen då det är deras enda 

tillfälle för motion. (Sandahl, 2005, s. 134-136) 

 

Idrottslärarkåren genom Svenska Gymnastikläraresällskapet reagerade kraftfullt då de 

förväntat sig en satsning på ämnet. De ansåg att det nya innehållet i undervisningen krävde 

mer tid än vad som tidigare var avsatt för ämnet, inte mindre. Idrottshögskolan ställde sig likt 

de andra intressenterna negativt till den nya läroplanen, och den största kritiken riktades, likt 

skolidrottsförbundet, mot att ansvaret för ungdomars fysiska aktivitet inte kunde överlämnas 

till föreningsidrotten. Med motiveringen att föreningsidrotten endast attraherade de ”redan 

frälsta”. (Sandahl, 2005, s. 136-138) 
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1.2.5 Lgr-11 

I den aktuella kursplanen från 2011 står det följande om undervisningen syfte: 

 

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

intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Genom undervisningen ska eleverna få möta 

många olika slags aktiviteter. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad som 

påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet. Eleverna ska även 

ges förutsättningar för att utveckla goda levnadsvanor samt ges kunskaper om hur fysisk aktivitet 

förhåller sig till psykiskt och fysiskt välbefinnande. (Skolverket, 2011, s.51) 

 

1.2.6 Hur ser lärare på nya kurskrav? 

I en studie från Hong Kong konstateras att erfarna lärarna är mer positiva till styrdokumenten 

än vad de mindre erfarna lärarna är. De lärarna som är mindre erfarna anser att några av de 

kurskrav som finns kan bli svåra att implementera i undervisningen. . (Ha et al. 2008, s.82-92) 

Från England konstateras däremot det motsatta; erfarna lärare är mindre benägna att ändra sin 

undervisning när läroplanen förändras än vad mindre erfarna lärare är. Något som också 

påverkade benägenheten att ändra sin undervisning i England var lärarens kön; kvinnor hade 

större benägenhet att ändra sin undervisning än män. (Curtner‐Smith, 1999, s.75)  

Oavsett lärarens erfarenhet upplevdes samma pedagogiska moment som svåra; ”hur främjar 

läraren olika typer av elevers lärande”, ”hur överför man kunskaperna till andra 

sammanhang”, samt ”bedömning av eleverna”. Lärarna önskar att detta ses över av de som 

formulerar kursplanerna. Lärarna från Hongkong menade att förändring av kursplanen är 

något positivt då de tror att det kan höja yrkets status. (Ha et al. 2008, s.82-92) 

 

Lärarna från England förändrade inte sin syn på lärande trots ny läroplan. Lärarna hade redan 

valt sin lärarstil och valde istället att anpassa den nya kursplanen så att den skulle 

överensstämma med deras redan existerande syn på undervisning. I vissa fall innebar detta att 

lärarna förändrade sin undervisning marginellt i andra fall ändrades ingenting alls. 

(Curtner‐Smith, 1999, s.92-93) 

 

De grekiska lärarna i ämnet idrott och hälsa visade även de på att erfarna lärare inte är särskilt 

benägna att förändra sin undervisning till följd av nya läroplaner. Två år efter att den nya 

läroplanen verkställts var det mindre än 50 procent av de nya uppgifterna som faktiskt 
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genomfördes i undervisningen. En betydande del av lärarna brydde sig överhuvudtaget inte 

om förändringarna utan fortsatte som tidigare. (Gorozidis, Papaioannou, 2011, s.246-247) 

1.3 Teoretiska utgångspunkter 

Studien bygger på läroplanerna, hur dessa har tolkats samt praktiserats genom åren. Därför är 

det relevant att veta hur läroplaner och kursplaner blir till, och hur de behandlas.  

Läroplansformuleringen tar sitt ursprung från de gamla filosoferna, Platon, Aristoteles, Marx 

och Engels med fleras, tankar om utbildning. Hur de har resonerat om hur undervisningen ska 

bedrivas samt vad som ska undervisas. Under senare delen av 1900-talet är det dock John 

Deweys lära som varit dominerande i västvärldens skolor. Deweys lära, progressivismen, som 

handlar om följder och konsekvenser av olika handlingar. 

 

Människor bringar ordning ur kaos genom de begrepp som hon själv väljer att konstruera och är överens 

med andra om att använda för att förstå varandra” (Lindé, 2006, s.30). 

 

Dewey såg det problematiskt att lära ut eviga sanningar i undervisningen eftersom samhället 

utvecklades i en allt snabbare takt. Därför såg han skolans uppgift som att ge eleverna verktyg 

för att kunna söka kunskap på egen hand. Elevernas intressen skulle vara utgångspunkten för 

undervisningen och läraren ska finnas till hands som en vägledare och underlättare i sökandet 

efter kunskap. (Lindé, 2006, s. 19-31)  

Läroplansteori består av tre arenor som läroplanen behandlas i; formuleringsarenan 

transformeringsarenan samt realiseringsarenan.  

 

I formuleringsarenan görs en formulering av läroplanen. Formuleringen ligger sedan till grund 

för alla vars arbete utgår ifrån läroplanen. En text kan tolkas på olika sätt och det är därför av 

intresse att formulera styrdokumenten så att den som läser tolkar texten på samma sätt som 

den är avsedd att tolkas på. Läroplanen är avsedd att reglera vilka ämnen som ska undervisas i 

skolan, hur mycket utrymme de bör ges, samt vilka mål som undervisningen förväntas uppnå. 

(Lindé, 2006, s. 19-23)  

 

Transformeringsarenan beskriver arbetet då läroplanen genomarbetas för den specifika 

skolan, allt för att skolans undervisning inom ämnet ska bli så enhetlig som möjligt. När 

läroplanerna formuleras om kan detta ses som en signal till landets skolor att det styrande 

organet önskar en förändring i undervisningen. Syftet med att formulera en ny läroplan är att 
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förändra skolans innehåll, men det bör finnas en åtanke för att det är en tidskrävande process 

som inte sker över en natt utan det kan ta upp till flera år innan en förändring går att utskilja. 

(Lindé, 2006, s.48-50) 

 

Att beakta i den här arenan är de saker som påverkar lärarnas transformation av läroplanen. 

Ramfaktorteorin redogör för hur yttre faktorer, så som lärarnas kompetens, materialtillgångar 

och betygsystemen påverkar tolkningen av styrdokumenten. Dessa begränsningar tvingas 

lärarna förhålla sig till, när de realiserar kursplanen under lektionerna. Ramfaktorteori, kallas 

denna tradition i läroplansforskning där relationerna mellan resultat, undervisningsförlopp 

och begränsande yttre betingelser studeras (Lindé, 2006, s.15). Exempelvis lärarens 

kunskaper och bakgrund, hur läraren är som individ, vilka ämnets traditioner är, 

undervisningsprocessen och även vilka övriga ramfaktorer som begränsar och påverkar 

undervisningen. (Lindé, 2006, s.49-52) 

 

Realiseringsarenan, kan förklaras som lärarens sätt att förmedla läroplanens innehåll i sin 

undervisning. Det vill säga hur läraren har verkställt de transformerade styrdokumenten och 

hur denne undervisar efter dessa. Något som kan skapa problem i den här fasen är att man 

som lärare har för avsikt att med sin undervisning förmedla ett visst budskap. Men det är inte 

alltid säkert att eleverna uppfattar samma budskap läraren avsett att sända ut. (Lindé, 2006, s. 

65-72) 

 

Transformeringsarenan och realiseringsarenan är de arenor som lärarna kan påverka, detta 

utifrån vad de har för ramfaktorer att utgå ifrån. 

1.4 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur yrket som lärare i ämnet idrott och hälsa har påverkats 

av kursplanens omformuleringar mellan åren 1962 och 2013, samt undersöka hur lärarna har 

arbetat med de olika kursplanerna. 

 

- Hur har styrdokumenten förändrat undervisningen av skolidrotten mellan åren 1962-

2013?  

- Hur har yrket som idrottslärare förändrats genom åren på grund av omformulerade 

kursplaner? 
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2. Metod 

Studien vilar på en kvalitativ ansats. Syftet med att intervjua tidigare aktiva lärare och 

fortfarande aktiva var att samla in information om hur de intervjuade lärarna transformerat 

och realiserat undervisningen utifrån de olika kursplanerna. Intervjuerna bidrog med 

information om hur kursplanerna transformerades och realiserades genom åren och kunde 

därigenom bidra till att skapa en mer heltäckande bild ur de intervjuade idrottslärarnas syn 

över idrottsämnets utveckling. (Johansson, 2010, s.34-35) 

 

Intervjuunderlaget förbereddes som en strukturerad intervju där frågorna var bestämda på 

förhand. För att få ut mer kvalitativ information ur intervjuerna ställdes det under intervjuerna 

följdfrågor som uppmanade till djupare berättelser. (Johansson, 2010, s.36-37) 

2.1 Urval 

Studien har avgränsats till att undersöka ämnet idrott och hälsa och dess utveckling i Sverige 

mellan åren 1962 och 2013. Totalt har fem lärare intervjuats. 

 

De personer som valts att intervjua är tre pensionerade gymnastikdirektörer och två 

idrottslärare som fortfarande är aktiva. De före detta lärarna är utbildade vid Gymnastiska 

Centralinstitutet (GCI) i Stockholm och tog sin examen 1953. Den dåvarande titeln var 

gymnastikdirektör. Anledningen till att antalet intervjuade före detta lärare är just tre är av ett 

bekvämlighetsskäl. Detta då en av de pensionerade lärarna finns i nära bekantskapskrets, och 

två av hennes kurskamrater hade möjlighet att delta på intervjuer. De två lärarna som 

fortfarande är aktiva idag är verksamma på en skola i Danderyd och de utbildade sig och tog 

sin examen på Gymnastik och idrottshögskolan i Stockholm 1987 respektive 1989 och har 

varit yrkesverksamma sedan dess. Lärarna som fortfarande är aktiva har valts ut genom 

bekvämlighetsval då de är verksamma på en skola som en utav uppsatsens författare tidigare 

varit elev på. 

 

Alla de personer som intervjuats är kvinnor, och anledningen till att inga män har intervjuats 

är dels av bekvämlighetsskäl, samt att de tre manliga lärarna inte hade tid att medverka i en 

intervju. Totalt tillfrågades åtta lärare som är eller har varit aktiva inom ämnet idrott och 

hälsa, fem av dessa hade möjlighet att delta i intervjustudien.  
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Av de pensionerade lärarna var det en som gick i pension under perioden för 1980 års 

läroplan, det medför att hon inte kunde svara för de läroplanerna som följde. De två andra 

pensionerade lärarna var verksamma under början av Lpo-94 och kunde därför svara för även 

denna läroplan men inte den senaste Lgr-11.  

 

De båda fortfarande aktiva lärarna har varit verksamma från och med 1987 och 1989 och kan 

därför enbart svara på frågor angående de tre senaste läroplanerna . 

2.2 Genomförande 

Inledningsvis genomsöktes bibliotekets databas på titlar och författare som skulle kunna 

tänkas bidra med relevant information till studien. Nästa steg var att låna och genomläsa den 

litteratur som ansågs vara relevant för undersökningen. Den litteratur som passade ämnet 

skrevs sedan in i forskningsläget för att skapa en heltäckande bakgrund. När forskningsläget 

färdigställts inleddes nästa del av studien, nämligen formulerandet av intervjufrågorna. De 

utformades utifrån de olika kursplanernas upplägg. En heltäckande grundfråga, med några 

efterföljande uppföljningsfrågor för att försöka fånga in lärarnas transformering och 

realisering av läroplanerna och kursplanerna.  När intervjuerna genomfördes informerades 

intervjupersonerna om sina rättigheter och tillfrågades om de tyckte det var okej att 

intervjuerna spelades in i syfte att senare transkriberas. Intervjuerna utgör grunden för 

studiens resultat som bearbetats utifrån frågeställningarna. Den avslutande 

diskussion/analysdelen skrevs sedan för att knyta ihop uppsatsen.  

2.3 Databearbetning 

Inspelningarna av intervjuerna lyssnades igenom och relevanta citat valdes ut för att 

transkriberas och användas som resultat i studien. Studiens frågeställningar var 

utgångspunkterna för databearbetningen och har använts för att dela in resultaten i olika 

kategorier.  

2.4 Tillförlitlighet 

En frågemall har använts för att intervjuerna skulle genomföras i samma ordning och för att 

frågorna skulle formuleras identiskt. Utöver frågorna som funnits med i mallen har en del 

följdfrågor ställts som varierat från varje intervju beroende på vad som sagts, detta för att 

skapa ett djup i dialogen. 
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Resultatet av studien blir den intervjuades subjektiva berättelse. Resultatet påverkas av vem 

som intervjuas och vem som leder intervjun. Eftersom alla intervjupersoner har egna 

erfarenheter och olika bakgrunder är de avgörande att personerna är de samma för att studien 

skall gå att upprepa, med samma resultat. Risken för att intervjupersonerna förskönar 

historien måste finnas med i beräkningarna när studiens trovärdighet värderas. Minnet kan 

svika intervjupersonerna, kommer de inte ihåg förändringarna, bidrar de inte med relevant 

underlag för studien. Intervjufrågorna har formulerats utefter studiens syfte och grundar sig i 

den tidigare forskningen. (Johansson, 2010, s.46) 

 

De lärare som intervjuats kontaktades per telefon och de tillfrågades om de kunde tänka sig 

delta i studien. Därefter bokades en tid in för intervjun. Platsen som intervjun genomfördes på 

varierade. De tidigare lärarna intervjuades i sina hem, men de fortfarande aktiva lärarna 

intervjuades på sin arbetsplats i ett lugnt och avskiljt rum. Intervjuerna har spelats in och 

transkriberats för att sedan bearbetas under resultatet. Intervjupersonerna hade utdrag ur 

kursplanerna tillhands innan och under intervjuerna som stöd för minnet. Samtalen 

uppmuntrades till djupare berättelser genom att följdfrågor ställdes. Citaten som används i 

resultatdelen har putsats, och mellanord som eeh, hmm, och liknande har tagits bort för att 

underlätta läsningen. 

2.5 Etiska aspekter 

Inför intervjuerna meddelades de deltagande om vad studien syftade till att undersöka. De 

erbjöds läsa igenom utdrag från kursplanerna om de så önskade både innan och under 

intervjun. De informerades sedan om att intervjun var frivillig och att de kunde avbryta den 

när som helst samt välja att inte svara på enskilda frågor. Vidare fick de information om att de 

skulle vara anonyma i studien. Intervjupersonerna fick sedan möjlighet att acceptera om de 

var bekväma med att intervjun spelades in. Syftet med inspelningen var att den skulle ligga 

till grund för en transkribering av intervjuerna. (Johansson, 2010, sid. 22).  

Informationen som samlades in under intervjuerna ska inte nyttjas i andra sammanhang. De 

som intervjuades fick information om sina rättigheter och fick läsa igenom den transkriberade 

versionen av intervjun och ge sitt samtycke att informationen användes i studien. 

Informationen var konfidentiell och intervjupersonerna var anonyma i studien. 

(Vetenskapsrådet, s.7-14) 
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3. Resultat 

Samtliga lärare som har intervjuats kommer till tals i resultatet. Under intervjuerna med de 

olika lärarna var dock inte all information relevant för undersökningen. Alla lärarna finns 

därför inte alltid representerade i samma sammanhang.  

 

I kapitlet resultat kommer de olika frågeställningarna att behandlas var för sig i punkt 3.1 

respektive 3.2. Samtliga kursplaner kommer att behandlas under båda frågeställningarna i 

kronologisk ordning. Resultaten från både analys av kursplanerna och kommentarer från 

intervjuerna med lärarna kommer att redovisas tillsammans. 

3.1 Hur har styrdokumenten förändrat undervisningen av 

skolidrotten över tid?  

3.1.1 LGR-62 

En lärare som läste och anpassade sin undervisning från Lgr-62 utgick från en kursplan vars 

mål var att främja rörelse och fostran hos eleverna. Kursplanen byggde på fyra huvudrubriker; 

mål, anvisningar och kommentarer, planering och samverkan samt undervisning i ämnets 

grenar och moment. Varje moment i kursplanen var indelad utefter skolans olika stadier där 

olika aktiviteter som passade elevernas ålder och mognad beskrevs.   

 

Huvudmomenten som skulle undervisas under gymnastiklektionerna var gymnastik, dans, lek, 

bollspel, fri idrott, orientering, skidåkning, skridskoåkning och simning. För dessa moment 

fanns tydliga direktiv på hur momentet skulle genomföras. En lärare som var verksam under 

denna period berättar: 

  

Lektionerna var väldigt inrutade, man började med en uppvärmning i form av rörelser till musik 

i ett visst mönster. Sen gick man vidare på redskapen så långt man hann med, och försöka bygga 

vidare från gång till gång på det. 

 

Denna före detta läraren hade dock bara undervisning i ämnet för skolans flickor. Eftersom 

kursplanen såg olika ut för pojkar, respektive flickor, har hon därför enbart har behandlat 

kursplanen för flickornas undervisning.  
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En annan före detta lärare beskriver undervisningen under denna period: 

  

Det var väldigt mycket fristående och gymnastik. Det kunde hända att man vid enstaka tillfällen 

planerat in någon form av idrott eller bollspel för att eleverna skulle få lite variation. Men det 

hörde inte till vanligheterna.  

 

I Huvudrubriken anvisningar och kommentarer i kursplanen delgavs information till lärarna, 

och beskrev där vilka förväntningar som skolverket hade på lärarnas undervisning. Fyra olika 

typer av fostran ingick i dessa anvisningar, fysisk-, hälso-, social- och estetisk fostran. I 

anvisningarna beskrevs vad eleverna skulle uppnå genom gymnastikundervisningen. De 

intervjuade lärarna som var aktiva under Lgr-62 har varit med i transformeringsarbetet av 

läroplanen genom olika lärarmöten då de planerat undervisningens upplägg inför varje 

läsårsstart. En av lärarna beskriver: 

  

Jag minns inte att jag någonsin sett kursplanerna i pappersform. Men vi hade alltid ett möte i 

början av varje läsår där vi diskuterade kring dem och planerade undervisningen utefter den.   

3.1.2 LGR-69 

I läroplanen från 1969 var utgångspunkten för lärarna att främja rörelse och fostran hos 

eleverna. Huvudmomenten som finns beskrivna i kursplanen från 1969 för ämnet 

”Gymnastik” är gymnastik, dans, lek, bollspel, fri idrott, orientering, skridskoåkning, 

skidåkning och simning. Under huvudrubriken undervisning i ämnets grenar och moment 

förklarades hur de olika momenten skulle undervisas. För momentet gymnastik fanns det en 

tydlig beskrivning som skiljde pojkar och flickors undervisning åt. Pojkarnas skulle vara 

funktionell och rytmisk, medan undervisningen för flickor skulle vara vacker och smidig. För 

ämnets övriga moment gällde inga skillnader mellan pojkar och flickors undervisning. En av 

de intervjuade lärarna konstaterar att: Jag märkte inte av någon skillnad när Lgr-69 infördes. 

Jag fortsatte med min undervisning på samma sätt som jag gjort tidigare. De andra 

intervjuade lärarna som verkat under denna läroplan instämmer i att skillnaderna från förra 

läroplanen är få och att den därför inte påverkat deras undervisning nämnvärt.  

 

De före detta lärarna berättar att de fortfarande hade möten i början av läsåren för att planera 

hur undervisningen skulle se ut under läsåret, men de minns inte att de läst igenom 
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kursplanerna eller läroplanerna inför, eller i samband med dessa möten. De hävdar att 

utgångspunkten för undervisningen alltid har funnits i läroplanen och kursplanen.  

3.1.3 LGR-80 

Undervisningen i idrott skulle syfta till att eleverna skulle skapa en förståelse och ett 

bestående intresse för hälsa och välbefinnande. Utöver detta skulle undervisningen bidra till 

elevernas fysiska, psykiska, och sociala utveckling. Eleverna skulle erbjudas ett varierat utbud 

av rörelsebefrämjande aktiviteter samt få pröva på och lära sig behärska de motoriska 

grundformerna. En av de pensionerade lärarna berättar:  

 

Från en början var det ju väldigt mycket dagövningar som man tränade in. Men sen övergick det 

till att eleverna fick hjälpa till mer. Att man gav dem uppgifter och de fick ansvara för vissa 

moment.  

 

Momentet hälsa, hygien och ergonomi gjorde entré i kursplanen för idrott. Syftet med 

momentet var att skapa en förståelse för hur människan och dess kropp fungerar i arbete. En 

av de före detta lärarna beskriver sin undervisning i momentet:  

 

Jag vill minnas att jag låg i framkant i undervisningen av ergonomi och hälsa. Vi var nog bland 

de första att använda oss av ergonometercyklar och samla in information. Och på så sätt tog in 

ergonomi och fysiologi i undervisningen. Det var något som jag var väldigt road utav och kände 

att det var utvecklande för mig och mina elever.  

 

Läraren berättar vidare att hon försökte väva in lite ergonomisk teori i sin praktiska 

undervisning, men att det inte var i någon större utsträckning.  

 

Två av de pensionerade lärarna och båda lärarna som fortfarande är aktiva berättar att de 

förberedde sig inför läsårsmötena genom att läsa igenom läroplan samt kursplan. Under 

läsårsmötena planerades hur undervisningen skulle bedrivas under läsåret. En kommentar från 

den ena av de fortfarande aktiva lärarna: 

 

Jag upplevde att det var viktigt att ha styrdokumenten aktuella innan mötena. Hur skulle vi 

annars kunna bedöma vad som skulle undervisas och hur eleverna skulle uppnå syftet med 

ämnets undervisning. 
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En av de numera pensionerade lärarna säger:  

 

Jag tror att vi insåg att det var viktigt att hålla sig uppdaterad och framförallt att det gav oss en 

hjälp på vägen, att vara bättre förberedda. Man kan ju inte alltid köra på samma gamla inkörda 

spår. När man läste igenom läroplanen och kursplanen vid olika tillfällen så fick man ibland nya 

uppslag och idéer på hur man kunde göra.   

3.1.4 LPO-94 

I kursplanen för ämnet ”Idrott och hälsa” från 1994 heter huvudmomenten i undervisningen 

rörelse rytm och dans, natur och friluftsliv samt livsstil livsmiljö och hälsa. I 

huvudmomentens beskrivningar fanns det ingen indelning efter de olika stadierna, utan 

instruktionerna var mer generellt formulerade. Undervisningen i ämnet var målorienterat, 

vilket innebar att elevernas prestation låg i fokus. Eleverna bedömdes sedan utefter hur pass 

väl lärarna tyckte att de presterat. En av de pensionerade lärarna säger:  

 

Man försökte att ge en så allsidig undervisning som möjligt med flera olika moment, allt för att 

eleverna skulle finna aktiviteter som talade till dem och gjorde dem intresserade av att röra på 

sig. Kursplanen var ju målorienterad och jag vill minnas att alla mål inte var helt självklara hur 

de skulle bedömas. Och det var något skapade en osäkerhet i lärargrupperna. 

 

De två lärarna som fortfarande är aktiva idag har en liknande syn på kursplanen från 1994. 

Den ena berättar:  

 

Jag hade ju bara jobbat som lärare i några år när den nya läroplanen kom. Och jag höll 

fortfarande på att lära mig min ledarstil och hur jag ville hålla i de olika momenten. Men jag vill 

minnas att det kändes skönt med mål, alla var ju inte så tydliga men de gav mig i alla fall något 

att hålla mina lektioner efter. 

 

Den andra läraren berättar att hon upplevde läroplanen på följande vis:  

 

Det blev mer självständigt för eleverna samtidigt som det ställdes större krav på dem. Men 

målen gav ju en fingervisning om vad som skulle uppnås och för mig blev det en stor hjälp för 

hur jag skulle lägga upp min undervisning. 
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En av de fortfarande aktiva lärarna berättar om transformeringsarbetet under denna period:  

 

Det var väl egentligen ingen större skillnad från läsår till läsår. Det enda man kan säga är nog att 

det tar längre tid att planera när man har en helt ny läroplan att utgå ifrån. Eftersom det fanns 

mål att arbeta utefter och sträva mot var det ganska tydligt vad som skulle undervisas.  

3.1.5 LGR-11 

Den senaste kursplanen i följden återfinns i LGR-11. Kursplanens struktur bygger på två 

huvudrubriker, syfte samt centralt innehåll. Det centrala innehållet i undervisningen består av 

tre moment rörelse, hälsa och livsstil samt friluftsliv och utevistelse. Syftet med 

undervisningen i idrott och hälsa är generellt formulerad. En av de fortfarande aktiva lärarna 

förklarar att:  

 

Det är både bra och dåligt med generella instruktioner, man kan ju tillgodose alla elevernas 

behov och kvalitéer. Men samtidigt så känner jag att det ibland kan vara svårt att planera 

lektionerna när man inte har så mycket att förhålla sig till.  

 

Den andra fortfarande aktiva läraren säger:  

 

Det är ju alltid en omställningsprocess, så man måste räkna med att det kanske tar lite tid att 

hitta alla lösningar igen. Men det kommer. Det viktigaste är att eleverna får röra på sig och att 

de hittar en eller flera aktiviteter som de uppskattar. Den stora skillnaden mellan de olika 

kursplanerna är ju att den gått från att vara målorienterad till att vara mer inriktad mot 

rörelsekvalité. 



21 

 

3.2 Har yrket som idrottslärare förändrats genom åren på grund av 

förändrade kursplaner? 

I kursplanen för Lgr-62 fanns tydliga instruktioner på hur läraren skulle utforma och leda 

lektionerna i gymnastik. Eleverna var delaktiga i lektionerna genom att följa lärarens 

instruktioner. Under de olika momenten i gymnastiken stod det ingenting som tydde på att 

eleverna borde visa ledarskap. En av de före detta lärarna som var aktiv under den här tiden 

speglar detta i sin beskrivning: 

 

När jag som lärare gav en instruktion som till exempel sträck ut armen till vänster eller sparka ut 

benet åt höger, så gjorde eleverna det utan någon eftertanke. 

 

Även kursplanen för Lgr-69 hade uttryckliga instruktioner för hur läraren bör planera och 

genomföra undervisningen. Läraren var i centrum, och eleverna hade inte något inflytande 

över lektionerna. Ledarförmågan togs inte upp något mer i instruktionerna för ämnets olika 

moment. Lärarna som undervisade under den här tiden säger att de inte upplevde några 

markanta förändringar i sin undervisning från Lgr-62 till Lgr-69, varken i planerandet, eller 

genomförandet av lektionerna. 

 

Som tidigare nämnts under rubrik 3.1.2 konstaterade en av de intervjuade lärarna att: Jag 

märkte inte av någon skillnad när Lgr-69 infördes. Jag fortsatte med min undervisning på 

samma sätt som jag gjort tidigare. Detta var något som de två andra pensionerade lärarna höll 

med om. 

 

I kursplanen för Lgr-80 fanns tydliga mål på vad eleverna ska ha prövat på, samt kunna. Det 

fanns inte lika tydliga instruktioner om hur läraren bör lägga upp och bedriva undervisningen 

som i tidigare läroplaner. I målen stod det: 

 

Genom medverkan i planering, genomförande och utvärdering av arbetet skall eleverna lära sig 

att ta egna initiativ och förstå och ta hänsyn till andra människors olika förutsättningar för fysisk 

aktivitet”(Skolverket, 1980, s.90). 

 

I beskrivningen för de olika huvudmomenten i ämnet fanns även där instruktioner på hur 

eleverna ska bli mer ansvarstagande och vara med och påverka undervisningens utformning.  
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Som en av de pensionerade lärarna tidigare nämnt under rubrik 3.1.3 upplevde hon att det 

blev tydligt att eleverna skulle ges mer utrymme i undervisningen.   

 

Från en början var det ju väldigt mycket dagövningar som man tränade in. Men sen övergick det 

till att eleverna fick hjälpa till mer. Att man gav dem uppgifter och de fick ansvara för vissa 

moment.  

 

I 1994 års kursplan fanns det inte längre tydliga instruktioner för hur undervisningen i ämnet 

skulle bedrivas, utan lärarna fick själva utforma sin undervisning med utgångspunkt i 

kursplanen. Kursplanens moment hade blivit mer generella och rymde fler aktiviteter än 

tidigare. Lpo-94 var målinriktad och ett av målen som står i kursplanen handlar om ledarskap 

och kunskap inom olika idrotter. En av lärarna berättade att hon lät eleverna ta över vissa 

aktiviteter i undervisningen eftersom de ibland var duktigare och mer informerade än vad 

läraren själv var. Läraren förklarade detta som ett väl fungerande samspel vilket skapade ett 

bra kunskapsutbyte.  

 

En av de andra före detta lärarna berättar:  

 

Jag minns att jag använde eleverna väldigt mycket i min undervisning. I många idrotter hade de 

större kunskaper än vad jag själv hade. Så vi ledde lektionerna tillsammans eller ibland var 

lektionerna helt elevledda. 

 

I den senaste kursplanen från 2011 har mer ansvar lämnats över på eleverna som individer. 

Eleverna förväntas individuellt planera och genomföra träning. De ska fokusera på sin egen 

hälsa och sina egna fysiska aktiviteter.  

 

En lärare berättar:  

 

Att bedöma rörelsekvalité, det kan vara ganska svårt. Vad är en komplex rörelse liksom? Det 

hjälper att prata med de andra idrottslärarna, det känns tryggt att veta att vi gör ungefär lika.  
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4. Diskussion/Analys  

Syftet med studien var att undersöka hur yrket som lärare i ämnet idrott och hälsa har 

påverkats av kursplanens omformuleringar mellan åren 1962 och 2013, samt undersöka hur 

lärarna har arbetat med de olika kursplanerna. 

 

- Hur har styrdokumenten förändrat undervisningen av skolidrotten mellan åren 1962-

2013?  

- Hur har yrket som idrottslärare förändrats genom åren på grund av omformulerade 

kursplaner? 

 

Det här kapitlet är strukturerat i kronologisk ordning. 

4.1 Undervisning 

4.1.1 Styrdokumentens utformning 

För att formulera styrdokumenten måste de yttre faktorer som påverkar skolan och 

idrottsämnets utformning tas i beaktande. Samhället och dess ständiga utveckling kräver att 

skolan och dess undervisning förändras i samma takt, för att på så vis förbereda den nya 

generationen för det kommande arbetslivet. Genom åren har skolans syfte varit att förbereda 

eleverna för att bli goda samhällsmedborgare. När samhället förändrats har även skolans 

tillvägagångssätt tvingats anpassa sig utefter de rådande förutsättningarna.  

 

När en läroplan formuleras görs det på ett så tydligt sätt som möjligt. På så vis blir chansen 

större att landets skolor bedriver en undervisning som bygger på samma grund. Läroplanerna 

och kursplanerna syftar till att erbjuda en så standardiserad utbildning som möjligt och 

därmed påverkar förändringar av kursplanens innehåll undervisningen och dess olika aktörer. 

Det vill säga att utbildningen ska bedrivas på ett liknande sätt i hela landet med samma 

kvalitet och därmed inte spela någon roll var i landet som man förvärvar sin utbildning. 

4.1.2 Skillnader mellan de olika kursplanerna 

1969 års kursplan för gymnastik skiljer sig inte markant från kursplanen 1962. Som Carlsten 

förklarar så var det i princip enbart momentens koncentration som var förändrad. I 1962 års 

kursplan var det nämligen helt upp till läraren att välja hur mycket och vad som skulle 
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undervisas inom ämnet. Lärarnas intressen styrde väldigt mycket över hur undervisningen 

utformades, och lärarna fokuserade större delen av lektionstimmarna till sitt eller sina egna 

favoritmoment. Men i och med införandet av Lgr-69 omfördelades tidsuppdelningen mellan 

ämnets moment och alla momenten skulle behandlas under ett och samma läsår. (Carlsten, 

1989, s.20-21) 

 Lärarna som har intervjuats i studien märkte inte av några större förändringar vid införandet 

av 1969 års läroplan. Deras uttalanden stärker det som Carlsten konstaterar i sin analys av 

införandet av Lgr-69. Nämligen att innehållet i kursplanen var det samma som från Lgr-62, 

men att momenten nu var tvungna att genomarbetas varje läsår.  

 

Ämnet bytte namn från gymnastik till idrott i läroplanen från 1980. Innehållet i ämnets 

kursplan kortades ner och anvisningarna för hur de olika momenten skulle bedrivas togs bort 

helt. Det var ett första steg i den decentraliseringsprocess som kom att göra varje kommun 

ansvarig för skolverksamheten inom sitt område. De tidigare så tydliga instruktionerna och 

formuleringarna som funnits när skolan styrdes centralt av staten blev nu istället mer öppna 

och utrymme gavs till varje skola att göra sina egna tolkningar av kursplanen. Vilka 

aktiviteter som skulle användas för att uppnå syftet med undervisningen var upp till lärarna på 

skolan att bestämma. (Carlsten, 1989, s.21-22)  

 

Som en reaktion på att samhället utvecklats mot att bli mer stillasittande, infördes momentet 

hälsa, hygien och ergonomi till Lgr-80 i syfte att lära eleverna hur man håller sin kropp i gott 

skick och undviker skador i arbetet. På så sätt hoppades man att den svenska befolkningen 

skulle undvika längre sjukskrivningar i arbetslivet, och därmed upprätthålla den goda 

folkhälsan. Tidigare hade undervisningen av ergonomi varit ett inslag i gymnastiken men 

gavs nu istället större utrymme, och behövde inte enbart förknippas med 

gymnastikundervisningen. Den här förändringen var något som Riksidrottsförbundet, 

Skolidrottsförbundet, Idrottslärarkåren och Idrottshögskolan i Stockholm kämpat för sedan 

grundskolans första kursplan infördes 1962. De hävdade att skolans uppdrag inte förberedde 

skolans elever för arbetslivet på ett tillfredsställande sätt. (Sandahl, 2005, s.126-130) 

 

Ämnet byter med införandet av Lpo-94 ännu en gång namn, den här gången till idrott och 

hälsa. Detta för att förtydliga att ämnet inkluderar mer än bara rörelsemomentet i 

undervisningen. Kursplanen för 1994 talar om vikten av en god folkhälsa, och hur det 
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psykiska såväl som det fysiska välbefinnandet väger in för en medvetet bra levnadsstil. Målen 

som skolan strävar efter att eleverna uppnår i kursen bygger på att eleven som individ förstår 

hur denne påverkar sin kropp. Lärarens huvuduppgift är inte längre att få eleverna att röra sig 

under lektionstimmarna, utan att skapa en förståelse hos eleverna om hur aktiva val påverkar 

hälsan. Eleverna förväntas förvärva sig en större uppfattning om de teorier om hälsa och 

välmående som ämnet idrott och hälsa innefattar. 

Tidstilldelningen för ämnet minskade och det var något som skapade reaktioner från de olika 

intressenterna. De menade att den minskade tidstilldelningen i själva verket skulle ge negativa 

effekter på den svenska folkhälsan. (Sandahl, 2005, s.134-136) 

 

Till införandet av Lgr-11 förändrades innehållet i kursplanen och momentens beskrivning 

togs bort. Tidigare under Lpo-94 var denna beskrivning en trygghet som lärarna kunde stödja 

sina val av aktivitet mot. Det nya huvudinnehållet i kursplanen är rörelse, hälsa och livsstil 

samt friluftsliv och utevistelse saknar detta stödet och lärarna måste själva tolka de riktlinjer 

som kursplanen innehåller.  Det är nu istället upp till lärarna att bedöma och tolka hur dessa 

riktlinjer ska vävas in i undervisningen och vilka aktiviteter som ska användas för att uppnå 

det förväntade studieresultaten. En stor del av undervisningen handlar om elevernas 

välmående och deras förståelse för begreppet hälsa och dess teorier.  

4.1.3 Ämnets förändring 

Skolidrotten har gått från att vara ett rent kroppsövningsämne, till att bli ett ämne där teori 

och praktik sammanfogas. Eleverna ska inte längre tanklöst följa idrottslärarens instruktioner 

utan uppmanas istället till att ta ansvar både för undervisningen och för sitt utövande av fysisk 

aktivitet. I likhet med John Deweys progressivism ska skolans uppdrag inte vara att lära ut 

eviga sanningar utan att ge eleverna verktyg för att själva kunna söka kunskap (Lindé, 2006, 

s.30-32).  Det teoretiska kunnandet ska med andra ord medföra en ökad medvetenhet för 

vilken roll fysisk aktivitet spelar för en elevs hälsa och välmående. Den förståelse som 

eleverna förvärvar sig genom ämnets undervisning ligger till grund för hur de i framtiden tar 

hand om den egna kroppen. Studien som utfördes i Hong Kong av Ha et al. styrker att 

undervisning där teori och praktik sammankopplas skapar goda resultat (2007 s. 82-92). 

 

Undervisningens olika moment har förändrats genom åren. I början av perioden som 

avgränsar studien var det linggymnastiken och dess dagövningar som dominerade skolans 

gymnastikundervisning. Vid införandet av Lgr-80 förändrades fördelningen mellan ämnets 
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moment mot en mer jämställd tidsfördelning. Pojkars och flickors undervisning i ämnet var 

inte längre åtskiljd förutom vid enskilda aktiviteter, som exempelvis simning. Hälsa, hygien 

och ergonomiundervisningen gjorde entré som ett moment i kursplanen från 1980. Med det 

nya momentet introducerades djupare teoretisk förståelse för hur man håller sin kropp frisk. 

Till 1994 års kursplan gjordes momenten om helt, och tre nya moment som innefattade all den 

tidigare undervisningen ersatte de gamla. I undervisningen dominerade bollspel, men av 

ämnets övriga aktiviteter är fördelningen betydligt jämnare än vad den tidigare varit. Från 

2011 års kursplan fanns det ingen statistik över vilka moment som är tar mest tid i anspråk.  

 

De intervjuade lärarna berättade att deras undervisning baseras på variation, för att hjälpa 

eleverna finna de aktiviteter som de tycker mer om. Valet av aktiviteter är upp till varje 

enskild lärare och i likhet med studien som genomfördes i Grekland väljer de erfarna lärarna 

aktiviteter utefter vad de anser vara viktigast, samtidigt som de inte vill förändra 

aktivitetsutbudet. Om kursplanen förändrar utbudet av aktiviteter finner de erfarna lärarna nya 

sätt att motivera sina val av aktiviteter. (Gorozidis, Papaioannou, 2011, s.246-247) 

 

Sammanfattningsvis har idrottsämnet gått från att vara ett rent praktiskt kroppsövningsämne 

till att vara ett ämne som sammanlänkar teori med praktik för att på så vis skapa en djupare 

förståelse. 

4.2 Idrottsläraryrket 

I det här avsnittet kommer ämnet benämnas som enbart idrott, och vi kommer inte ta hänsyn 

till ämnets namnförändringar under de olika kursplanerna. Titeln för läraren i ämnet blir med 

det idrottslärare. Strukturen på det här avsnittet kommer att behandlas i kronologisk ordning. 

4.2.1 Yrkets förändring 

Med förändringarna i idrottsämnets kursplan och undervisningsmoment har även rollen som 

lärare i ämnet förändrats. 1962 var kursplanen specifik och idrottsläraren kunde i princip läsa 

sig till hur idrottslektionerna skulle genomföras, för att sedan realisera detta i praktiken. 

Lärarens arbete styrdes med andra ord av kursplanen och de rådande ramfaktorerna. 

Idrottsläraren sågs här som en auktoritet med all kunskap inom ämnet. Som en av de före 

detta idrottslärarna som var aktiv under den här tiden konstaterar gjorde eleverna precis som 

de blev tillsagda utan att ifrågasätta. 
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Eftersom kursplanen från 1969 inte skiljde sig markant från den tidigare, så är det förståligt 

att de intervjuade lärarna från denna tid inte upplevde någon förändring i sin roll som 

idrottslärare. Tidigare forskning av Carlsten styrker detta då han menar att införandet av Lgr-

69 inte innebar några särskilda förändringar för idrottsämnet (Carlsten, 1989, s.21-22).  

 

Med införandet av Lgr-80 skedde det dock förändringar i kursplanens formulering. De 

tidigare så tydliga instruktionerna om hur undervisningen skulle läggas upp och bedrivas från 

kursplanen togs bort ur kursplanen. I slutet av 80-talet inleddes decentraliseringen vilket 

medförde att allt ansvar för hur kursplanen skulle användas i undervisningen blev upp till 

varje skola att bestämma. Transformeringen av kursplanen skedde, enligt de intervjuade 

lärarna, under läsårsmöten i början av varje skolår. Då planerades i grova drag för hur ämnets 

undervisning skulle se ut. Huvudmomenten för undervisningen fanns kvar och beskrev vilka 

aktiviteter som skulle bedrivas under idrottslektionerna. Men det skrevs nu om mål som skulle 

strävas efter att eleverna skulle uppnå. Detta gällde inte specifika övningar, utan sågs mer som 

riktlinjer för vilka moment undervisningen skulle innehålla. 

 

En nyhet till införandet av Lgr-80 var momentet hälsa, hygien och ergonomi som banade väg 

för teoretisk undervisning i ett tidigare praktiskt dominerat ämne. Idrottslärarna blev med 

andra ord tvungna att undervisa eleverna i mer än hur rörelser och aktiviteter skulle utföras. I 

målen fanns även tydliga direktiv om att eleverna själva skulle vara med i planeringen för 

idrottslektionerna, samt ta mer ansvar i lärandeprocessen. Detta gjorde att idrottsläraren blev 

tvungen att släppa in eleverna i realiseringen utav kursplanen. Utifrån de kommentarerna som 

samlats in under intervjuerna med de tidigare lärarna, är det möjligt att dra slutsatsen att de 

intervjuade lärarnas undervisning påverkats av kursplanens nya moment, då de upplevde att 

eleverna fick mer utrymme i undervisningen. Kursplanerna har bidragit till ökat 

elevinflytande och eleverna idag förväntas kunna planera, genomföra och utvärdera olika 

fysiska aktiviteter på ett annat sätt än vad de förväntades göra vid införandet av den svenska 

grundskolan. 

 

Lpo-94 är den kursplan som hittills har minst tydliga direktiv för idrottsläraren om hur 

undervisningen ska organiseras och genomföras. Här strävas det efter mål, fokus ligger på att 

eleven ska bli självmedveten och ta ännu mer ansvar för sitt eget lärande. Lärarna som 

intervjuades berättade att de under den här kursplanen använde eleverna som stöd i sin 
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undervisning. Detta då eleverna i vissa fall besatt större idrottsspecifika kunskaper än vad 

läraren själv gjorde. Eleverna fick med andra ord ta ett ökat informativt ansvar samtidigt som 

de fick testa och öva sina ledaregenskaper. Ämnets teoretiska moment gavs ännu större plats i 

kursplanen jämfört med Lgr-80. Det är något som kan tänkas ha påverkat idrottslärarnas 

arbetsätt, då eleverna bjuds in till reflektioner och diskussioner utifrån lektionsinnehållet. 

 

I den senaste kursplanen Lgr-11är den stora skillnaden i lärarens arbete att bedöma elevernas 

rörelsekvalitéer. I transformeringsarbetet med kursplanen brottas lärarna med frågor som till 

exempel: vad är en komplex rörelse? Är en komplex rörelse samma för varje elev?  

Dessa frågeställningar kan tänkas skapa stor oreda i transformeringsarbetet. Den svenska 

grundskolans standard kan även den tänkas variera, eftersom alla skolor antagligen kommer 

tolka dessa frågor på olika sätt. Vi tror att följden kan bli att idrottsundervisningen och dess 

kvalité varierar från skola till skola. 

4.3 Slutsats 

Sammanfattningsvis har idrottslärarens roll mellan perioden 1962-2013 gått från att vara en 

friskvårdare för den svenska ungdomen, det vill säga grundskolans elever, till att vara mer av 

en guide och förebild. Elevernas roll måste även nämnas i sammanhanget. De har gått från att 

blint följa sin lärares instruktioner till att självständigt planera för och genomföra fysisk 

aktivitet samt värna om den egna kroppens hälsa och välmående. Idrottsämnet har med andra 

ord utvecklats i enlighet med progressivismen, västvärldens dominerande sätt att tänka om 

skola och utbildning. Där läraren fungerar som en vägvisare och ger eleverna verktygen för 

att på egen hand uppsöka kunskap (Lindé, 2006, s.30-32).  

 

Lärarnas arbete har förändrats mer än bara realiseringsmässigt. I och med 1980 års 

skolreform, där skolan gick från att vara statligt styrd till att vara kommunalt styrd, tvingades 

lärarna på varje skola lägga ner mer arbete på transformeringsarbetet av styrdokumenten. 

Något som tidigare medföljt i kursplanerna. Lärarna på skolorna blev tvungna att på egen 

hand bedöma hur undervisningen skulle planeras, och under vilka former de olika momenten 

skulle genomföras. Detta var något som blivit mer tydligt under de två nästkommande 

kursplanerna, då lärarna lämnats med mindre instruktioner än tidigare.   
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Vi kan se att det givetvis finns både för- och nackdelar med att kursplanen inte längre är lika 

styrd som den till en början var. Lärarna får mer att göra, samtidigt som de tillåts sätta en 

större prägel på hur de vill bedriva sin undervisning. De blir inte låsta i de aktiviteterna som 

traditionellt dominerat idrottsundervisningen, utan tillåts utforska nya aktiviteter.  

Förändringar av kursplanen är i likhet med Ha et al. ett bra sätt att stimulera lärarnas 

engagemang för undervisning. De som arbetar med att formulera kursplanen måste skapa en 

rimlig nivå för att utmana lärarnas profession. Blir utmaningen för svår kan risken vara att 

lärarnas engagemang för undervisning sänks. (2007 s.82-92)  

Undervisningens standard kan som tidigare nämnts variera till följd av att ramfaktorerna är 

olika för de flesta skolor. Vilket innebär att läroplanens funktion kanske inte riktigt är som 

den var i början av den sökta tidsperioden.  

4.4 Metoddiskussion 

Studien vilar på en kvalitativ ansats vilket innebär att de personer som intervjuats tillåts ge en 

mer nyanserad bild över problemområdet. Om studien istället vilat på en kvantitativ ansats 

skulle resultatet av undersökningen istället svarat för en större populations åsikter. Med tanke 

på att studien syftade till att undersöka hur yrket lärare i idrott och hälsa, samt 

undervisningen, har påverkats av kursplanernas omformuleringar mellan åren 1962 och 2013, 

eftersöktes lärare som varit verksamma under flera av dessa kursplaner. Då de lärarna som var 

verksamma under lgr-62 börjar (år 2013) närma sig en ålder av minst 75 år, är det inte med 

självklarhet att de går att söka upp och få dem att delta i studien. Därför var det mer realistiskt 

att använda en kvalitativ ansats och intervjua de före detta lärarna som återfunnits i 

författarnas bekantskapskrets. Eftersom den här studien efterfrågade hur yrket som lärare 

påverkats av omformuleringen av kursplanen är det av intresse att få information av lärare 

som varit aktiva under den eftersökta perioden och hur de upplevt arbetet under de olika 

kursplanerna.  

 

För att skapa en bättre intervjusituation kunde en pilotintervju utförts, detta för att testa 

frågorna och vid behov förändra dem för att bli lättare att förstå. Pilotintervjuer är även en bra 

metod för intervjuaren att träna sig på att leda en intervju, något som i sin tur leder till att 

utfallen av intervjuerna blir mer rättvisande. I denna studie användes dock inte någon 

pilotintervju, eftersom att det var få före detta lärare i idrott och hälsa som varit aktiva under 

de tidigare kursplanerna som fanns tillgängliga för en intervju.  
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4.5 Fortsatt forskning 

Läroplanen och kursplanen från 2011 är inte gammal och har inte hunnits utvärderad i 

vetenskapliga sammanhang. Men för att skolan ska utvecklas och kunna ta nästa steg krävs 

utvärderingar och vidare forskning. Effekterna som blir av styrdokumenten är mätbara och 

genom enkätundersökningar går det att nå ut till samtliga lärare som är verksamma inom 

ämnet. Som blivande idrottslärare vill vi tro att ämnet spelar en avgörande roll för landets 

folkhälsa, och vi vill där med se ämnets utveckling som nyckeln till att bibehålla och förbättra 

folkhälsan.  
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

 

Syfte och frågeställningar:  

Syftet med studien är att undersöka hur yrket som lärare i ämnet idrott och hälsa har 

påverkats av kursplanens omformuleringar mellan åren 1962 och 2013, samt undersöka hur 

lärarna har arbetat med de olika kursplanerna. 

 

- Hur har styrdokumenten förändrat undervisningen av skolidrotten mellan åren 1962-

2013?  

- Har yrket som idrottslärare förändrats genom åren på grund av omformulerade 

kursplaner 

 

 

Vilka sökord har du använt? 

Sandahl, lärare, skola, förändring, Carlsten, Annerstedt, Meckbach, Lundwall, Lindé, 

Hartman, Läroplansteori, ramfaktorteori, Lgr-69, Lgr-80, Lgr-1, curriculum 

 

 

Var har du sökt? 

Google scholar, Google, Ebsco, Eric, GIHs bibliotekskatalog, Skolverket.se 

 

Sökningar som gav relevant resultat 

Google scholar: Sandahl 

Google scholar: läroplansteori  

GIHs bibliotekskatalog: Sandahl, Lindé, Carlsten, Lundvall, Hartman, LGR-69 

Skolverket.se: Lgr-11 

 

Kommentarer 
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Den bästa databasen har varit GIHs bibliotetkskatalog. Där har vi funnit större delen av 

undersökningens forskningsbakgrund.  

För Lgr-11 finns det inte mycket tidigare forskning. Antagligen på grund av att läroplanen 

inte har varit aktiv i mer än två år och av den anledningen inte hunnits granskas i 

vetenskapliga sammanhang. 
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Bilaga 2 – Intervjufrågor 

 

1. Vad har du för utbildning? 

2. När tog du din examen? 

3. Hur länge var du yrkesverksam? 

4. Hur påverkade Lgr-62 din undervisning? 

5. Hur påverkade Lgr-69 din undervisning? 

6. Hur påverkade Lgr-80 din undervisning? 

7. Hur påverkade Lpo-94 din undervisning? 

8. Hur påverkade Lgr-11 din undervisning? 

9. Var du medlem i Svenska Gymnastikläraresällskapet? 

 

Uppföljningsfrågor 

a. Hur var tidfördelningen mellan ämnets olika moment i din undervisning? 

b. Vilket eller vilka moment var du mest intresserad av? 

c. Hur kunde en lektion se ut? 

d. Hur bearbetades läroplan och kursplan för att passa in i undervisningen? 

 

 


