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Sammanfattning 
Läroboken har länge haft en framträdande roll i skolan, men läroboksanvändningen inom 
idrott och hälsa har varit ett förhållandevis outforskat område. Denna studie syftar till att 
fördjupa kunskapen om hur lärare i idrott och hälsa på gymnasiet använder sig av läroböcker i 
undervisningen, hur de ser på läroböcker och hur innehållet i läroböcker för gymnasieelever 
inom ämnet idrott och hälsa följer de nationella styrdokumentens intentioner. Studiens 
teoretiska ramverk är läroplansteorin som handlar om hur en läroplan på olika nivåer 
formuleras, tolkas och omsätts till konkret undervisning. Enligt denna teori har läroböcker en 
betydelsefull funktion på transformeringsarenan där styrdokumenten tolkas. Genom en 
enkätundersökning framkom det att 54,5 % av idrott och hälsa-lärarna använder sig av 
läroböcker och att läroböckerna framförallt används till undervisningens mer teoretiska 
moment. Läroböcker för idrott och hälsa ansågs både ha fördelar och begränsningar. 
Textanalyser av aktuella läroböcker visade att kursplanens centrala innehåll och syfte 
återfanns i böckernas innehåll.  
 
Nyckelord: läroboksanalys, läroboksanvändning, läroplansteori, transformeringsarena, 
styrdokument. 
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1. Inledning 
En sökning i databasen DiVA visar att det finns flera examensarbeten som undersöker hur väl 
läroböckerna för de samhällsorienterade och naturvetenskapliga ämnena stämmer överens 
med de nationella styrdokumenten, men få som har analyserat läroböcker för idrott och hälsa. 
Det kan hänga ihop med att idrott och hälsa har en tradition av att vara lärobokslöst. Jag har 
dock hittat en magisteruppsats (”Det enda viktiga i en bok är den betydelse den har för dig”- 
en studie om läroböcker i idrott och hälsa på gymnasiet av Norrbom och Livijn, 2009) som 
undersökte hur gymnasielärare använder sig av läroböcker i idrott och hälsa A. Nu när 
gymnasieskolan har en ny läroplan och nya kursplaner för idrott och hälsa anser jag att det är 
relevant att göra om denna undersökning. Den nya kursplanen för idrott och hälsa 1 har ett 
något förändrat innehåll vilket bör återspeglas i de nya läroböckerna.  
I och med att de nya kursplanerna för idrott och hälsa har blivit mer detaljerade med mer 
fokus på teoretiska kunskaper kan det ha påverkat lärarnas användning av läroböcker. Det 
finns teorier om att när styrdokumenten är otydliga blir lärobokens innehåll extra viktigt för 
lärarna eftersom det ger undervisningen ramar. Att den svenska skolan är målstyrd innebär att 
styrdokumenten anger vilka kunskapsmål eleverna ska nå genom utbildningen, men att 
ämnesinnehållet inte beskrivs särskilt konkret. Detta innebär att det finns stort utrymme för 
läraren att utforma undervisningen i enlighet med sin egen professionella övertygelse (SOU 
2013:30). Dagens kursplaner och kunskapskrav är tydligare än de förra, men är fortfarande 
begreppsmässigt komplexa och öppna för skilda tolkningar. Det gör det intressant att 
undersöka i vilken utsträckning och på vilket sätt lärare i idrott och hälsa använder sig av 
läroböcker idag samt hur de uppfattar innehållet i läroböckerna. 
Skeptikerna kan tycka att det är utdaterat att studera läroböcker idag när vi lever i teknikens 
tidsålder, där det mesta är digitaliserat och man kan hitta all möjlig information på Internet. 
Den engelske läroplansexperten Oates (2014) argumenterar dock för att läroböcker 
fortfarande har stort inflytande för elevers lärande. Han har undersökt hur välarbetade 
läroböcker med utmanande och stimulerande uppgifter för eleverna används i Singapore, 
Shanghai och Finland med goda kunskapsresultat som följd. Oates menar att det gedigna 
pedagogiska och ämnesvetenskapliga arbetet som ligger bakom bra läroböcker inte ska 
underskattas och att dessa läromedel kan vara en stor tillgång för verksamma lärare utan att 
begränsa deras professionella frihet.  
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2. Syfte och frågeställningar 
Det övergripande syftet med examensarbetet är att fördjupa kunskapen om hur lärare i idrott 
och hälsa på gymnasiet använder sig av läroböcker i undervisningen, hur de ser på läroböcker 
och hur innehållet i läroböcker för gymnasieelever inom ämnet idrott och hälsa följer de 
nationella styrdokumentens intentioner.  
Detta undersöks genom följande frågeställningar: 
På vilket sätt använder sig lärare i idrott och hälsa av läroböcker i sin undervisning? 
Vilka fördelar och begränsningar upplever lärare att läroböcker för idrott och hälsa har?  
Hur väl överensstämmer läroböckernas innehåll med gällande nationella kursplaner? 

3. Bakgrund 
I detta avsnitt återfinns rubrikerna; centrala begrepp, teoretiskt ramverk och tidigare 
forskning. Dessa syftar till att sätta in den aktuella undersökningen om idrott och hälsa-lärares 
läroboksanvändning och läroböckernas överensstämmelse med läroplanen i ett vetenskapligt 
sammanhang som motiverar genomförandet av studien. 

3.1 Centrala begrepp 
Lärobok – ”Läromedelsbegreppet har alltmer vidgats, och i princip kan allting användas som 
grund för undervisning. Det förefaller dock rimligt att avgränsa termen läromedel till sådant 
material som direkt är producerat för lärande i olika sammanhang.” (ne.se, läromedel, 2016-
01-13). ”Läromedel – Material som används i undervisning och studier såsom läroböcker, 
kursböcker, övningshäften, laborationsmaterial, planscher, ljud- och videoband osv.” 
(Egidius, 2006, s. 236). I detta arbete avser termen lärobok skriftligt material framställt för 
skolundervisning. 
Läroplan – ”statlig förordning (national curriculum) med föreskrifter och riktlinjer om 
undervisningens uppläggning och innehåll i grundskola och gymnasieskola, vid mitten av 
1900-talet mycket detaljerade beträffande undervisningens innehåll, arbetsformer, ämnens 
timtilldelning, stadieindelning m.m., från 1970-talet mer allmänt hållna och formulerade som 
riktlinjer, på 1980- och 1990-talen med ökande betoning av utvärderingsbara mål, både 
sådana att sträva mot och sådana att uppnå.” (Egidius, 2006, s. 237). 
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3.2 Teoretiskt ramverk 
3.2.1 Läroplansteori 
Läroplansteori handlar om hur tre olika arenor samspelar för att läroplaner ska införlivas i 
skolverksamheten. Linde (2012) kallar dem i boken Det ska ni veta – en introduktion till 
läroplansteori för formuleringsarenan, transformeringsarenan och realiseringsarenan. På 
formuleringsarenan fastställs och formuleras läroplanen av staten. Styrdokumenten för skolan 
bestämmer vad som ses som giltig kunskap och vilka värden som ska genomsyra 
verksamheten. Detta är själva grundtanken bakom läroplansteori som den engelske pedagogen 
Basil Bernstein formulerade i sin vetenskapliga artikel. ”Curriculum defines what counts as 
valid knowledge.” (Bernstein, 1971, s.47) Därefter följer transformeringsarenan där skilda 
aktörer tolkar läroplanen. På denna arena är lärare huvudaktörer men även 
läromedelsförfattare som skriver läroböcker anpassade efter den aktuella läroplanen. Slutligen 
ska läroplanen förverkligas på realiseringsarenan i mötet mellan lärare och elever. De tre 
arenorna är dock inte helt skilda från varandra eftersom aktörerna kan agera på flera nivåer.  
Jarl och Rönnberg (2015) beskriver i sin bok Skolpolitik. Från riksdagshus till klassrum de 
olika aktörernas roller i skolans styrkedja och förklarar flernivåstyrningen av skolan. Den 
statliga styrningen har på senare år bestått av en rad politiska reformer. Till dessa räknas en ny 
skollag, nya läro- och kursplaner, ett nytt betygssystem, en ny gymnasieskola samt en ny 
lärarutbildning och krav på lärarlegitimation. Detta innebär att staten är en aktiv aktör på såväl 
formuleringsarenan som transformeringsarenan, eftersom den nya lärarutbildningen kan ses 
som ett sätt att påverka transformeringen av läroplanen. På transformeringsarenan spelar 
lärare och skolledare en avgörande roll, men de kan även genom sina fackliga organisationer 
vara med och påverka när en ny läroplan författas och på så sätt påverka även 
formuleringsarenan. Linde (2012) menar även att kursplaner ofta utgår ifrån den tradition som 
arbetats fram av verksamma lärare inom ämnet och som anses fungera bra. Hur lärare faktiskt 
bedriver undervisning påverkar alltså formuleringen av kursmål och ämnesinnehåll. 
Läromedelsförfattare i sin tur har styrdokumenten och lärarnas efterfrågan att utgå ifrån när de 
framställer läroböcker. Förlagen vill gå med vinst och eftersom det idag oftast är lärarna 
själva som bestämmer vilka läromedel som ska användas i undervisningen är det viktigt att 
innehållet i läroböckerna tilltalar såväl lärare som elever. Eleverna är nämligen också aktiva 
aktörer. Elevernas reaktioner på undervisningen påverkar lärarna i allra högsta grad och 
lärarnas professionella handlingsfrihet ger dem rätt att utforma undervisningen på det sätt som 
fungerar bäst för att eleverna i lärarens unika klass ska nå kunskapsmålen (Linde, 2012; Jarl 
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& Rönnberg, 2015). I skolorna kan man kalla lärarna och rektorerna för närbyråkrater som i 
praktiken tolkar, gör avvägningar och omsätter de politiska besluten till konkret undervisning. 
Enskilda elever och föräldrar kan dessutom via politiska partier, media och andra 
organisationer göra sina röster om skolan hörda och på så sätt påverka på högre nivåer än 
realiseringsarenan.  
Läroplansteori är en relevant utgångspunkt för detta arbete eftersom det syftar till att 
undersöka hur väl styrdokumentens innehåll återges i läroböcker för idrott och hälsa 1. Detta 
speglar sambandet mellan formuleringsarenan och transformeringsarenan. Genom att 
dessutom fråga verksamma lärare hur de använder sig av läromedel i sin faktiska 
undervisning undersöks även realiseringsarenan till viss del.   

3.3 Tidigare forskning 
I det här avsnittet presenteras forskningsläget kring användningen av läroböcker och 
läromedel. Lärobokens roll i förhållande till läroplanen kommer klargöras samt hur lärare i 
olika ämnen använder sig av läroböcker i undervisningen. Forskning kring skillnaderna och 
likheterna mellan Lpf94 och Lgy11 redovisas för att öka förståelsen kring de förändrade 
riktlinjer som lärare i idrott och hälsa samt läromedelsförfattare måste ta hänsyn till. De 
pedagogiska fördelar och begränsningar som läroboken har kommer presenteras utifrån både 
svensk och internationell forskning. Än så länge är läroböcker för idrott och hälsa ett tämligen 
outforskat område och därför kommer forskningen i detta avsnitt överlag hänvisa till andra 
ämnen, men eftersom idrott och hälsa har såväl naturvetenskapliga som samhällsorienterande 
inslag och inte enbart är ett rörelseämne bör även allmän läroboksforskning vara relevant för 
detta arbete. 
3.3.1 Läroboken och läroplanen 
Historiskt sett har läroböcker varit en styrfaktor som staten använt för att åstadkomma en 
likvärdig och enhetlig skola, skriver Skolverket (2006) i en rapport om läromedlens roll i 
undervisningen. I samband med decentraliseringen av skolan avskaffades 1991 Statens 
Institution för Läromedel (SIL). Detta ledde till att statens kontroll och styrning av läromedel 
helt upphörde. Enligt Ammerts (2011) kapitel i forskningsantologin Att spegla världen – 
läromedelsstudier i teori och praktik, granskade den statliga kontrollen främst 
överensstämmelsen mellan läromedel och läroplan samt läroböckernas objektivitet och 
saklighet, men läromedelsanvändningen reglerades även genom att kursplanerna innan Lpf94 
angav detaljerade beskrivningar av undervisningens innehåll och genomförande samt att 
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staten rekommenderade lämpliga läromedel. Även förmedlingen av riktade ekonomiska 
resurser påverkade lärarnas val av läromedel.  
Både Skolverket (2006) och Ammert (2011) framhåller att den professionella frihet som 
lärare i den nuvarande målstyrda skolan har innebär ett stort ansvar. Individuella lärare och 
lokala skolor måste ha kunskap om läroböcker och redskap för att kunna analysera dem och 
välja ut vilka läromedel som passar bäst för eleverna i den undervisning som bedrivs. 
Skolverket (2008) betonar i sin offentliga utredning om den nya lärarutbildningen att 
läromedelskunskap är en viktig del i lärarstudenters förberedelse för yrket. Blivande lärares 
källkritiska tänkande är av avgörande betydelse för att vinklade eller alltför förenklade 
framställningar ska undvikas i undervisningen. En annan viktig del av lärarutbildningen som 
Skolverket (2008) framhåller är kunskap i läroplansteori och förmågan att tolka aktuella 
läroplaner. Till detta räknas att lärarna måste förstå läroplanens bakomliggande intentioner 
och inse vilket utrymme som lämnas för individuella och kollektiva tolkningar på lokal nivå.  
1992 skrev den dåvarande läroplanskommittén (SOU 1992:94, s. 35) att: ”Läromedlen 
utgjorde då, som många gånger nu, den faktiskt genomförda läroplanen.” Detta hänvisar 
Skolverket (2006) tillbaka till och menar att läroböckerna fortsatt att ha en stark påverkan på 
vilket innehåll som behandlas i undervisningen och att många lärare använder läroböckerna 
för att konkretisera utbildningens mål. Enligt Wikmans (2004) doktorsavhandling På spaning 
efter den goda läroboken - om pedagogiska texters lärande potential verkar det som att 
läroböckernas ställning i skolan har stärkts när de nationella läroplanerna blivit mer allmänt 
skrivna. Avsaknaden av detaljer i läroplanerna har gjort att läroböckernas innehåll blivit det 
som mest konkret visar vad eleverna ska lära sig och lärarna har därför i hög grad använt sig 
av läroböcker för att strukturera upp sina kurser. Skolverket poängterar i en statlig utredning 
(SOU 2013:30) om implementeringen av statliga reformer att det krävs nya läromedel 
anpassade efter de nya styrdokumenten för att den nya läroplanen ska få ordenligt genomslag 
i skolverksamheten. Revideringen av läromedlen anses inte vara enkel utan kan i flera fall 
kräva omfattande omarbetningar för att moderna och uppdaterade läromedel ska kunna 
erbjudas lärare och elever. Eftersom läroböcker fortfarande dominerar som läromedel i skolan 
har uppdateringen av dessa en central funktion i reformarbetet. Läromedelsförlagen spelar en 
viktig roll för skolutvecklingen samtidigt som varje enskild lärare måste ta ansvar för att 
analysera och kritiskt granska såväl nyutgiven som äldre litteratur och anpassa användningen 
av dem till sin undervisning. Juhlin -Svensson (2000) har för sin doktorsavhandling intervjuat 
skolledare och ämnesansvariga lärare för att studera hur gymnasieskolor väljer ut läroböcker 
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till undervisningen. Hennes undersökning visade att det vanligaste tillvägagångssättet var att 
lärarna i en ämneskonferens beslutade om inköp av en viss lärobok för ett ämne eller en kurs. 
Beslutet byggde på kollegial samverkan av ämneslärarna och saknade yttre riktlinjer från 
skolledningen kring vad som skulle beaktas vid bedömning och urval av läromedel. Det 
viktigaste för att en ny lärobok skulle provas i undervisningen var, enligt de intervjuade 
ämnesansvariga lärarna, att bokens upplägg upplevdes som så flexibelt att lärarna kunde välja 
bort och byta ut vissa delar och komplettera med andra källor för att sedan utan svårigheter 
kunna gå tillbaka till läroboken. 
3.3.2 Skillnader mellan Lgy11 och Lpf 94 
Linde (2012), som är professor emeritus i pedagogik vid lärarhögskolan i Stockholm, skriver i 
sin bok om läroplansteori att läroplanernas utveckling bygger på utvärderingar av tidigare 
läroplaner. De erfarenheter som gjorts av tidigare läroplaners brister och fördelar ligger till 
grund för den nya läroplanen samtidigt som politik och ideologi avgör hur problem och 
möjligheter tolkas och analyseras. Han menar att 2011 års läroplaner på många sätt liknar 
läroplanerna från 1994 men att det finns några avgörande skillnader. De tidigare läroplanerna 
var mycket generellt skrivna och kursplanerna publicerades separat för att kunna uppdateras 
oftare än läroplanerna. Idag återfinns läroplaner och kursplaner i samma dokument. 
Målstyrningsprincipen i läroplanerna från 1994 är inte lika tydlig längre eftersom mål att 
uppnå och strävansmål är borttagna i de nya läroplanerna. Istället inleds kursplanerna med 
avsnittet Syfte som förklarar ämnets roll i samhället följt av avsnittet Centralt innehåll. I det 
avsnittet preciseras ämnesinnehållet istället för de övergripande mål som fanns i Lpf94. 
Skolverket (2013) skriver att det centrala innehållet utgår ifrån syftestexten och anger vilka 
ämneskunskaper undervisningen ska behandla och som eleverna har rätt att möta. Det ska 
dock inte ange specifika undervisningsmetoder och enbart i undantagsfall beskriva aktiviteter. 
Lärarnas professionella handlingsfrihet i undervisningen ska fortfarande vara omfattande. 
Efter att det centrala innehållet har beskrivits följer avsnittet Kunskapskrav där kraven 
kopplas till betygsnivåerna. Det gamla betygssystemet med IG, G, VG och MVG har bytts ut 
mot en sexgradig skala. F betyder underkänt, E är godkänt, C är med beröm godkänt och A 
det högsta betyget. D och B har inga egna kriterier utan är en sorts mellanbetyg för de elever 
som till övervägande del uppnår betygskriterierna för ett högre betyg men inte riktigt når ända 
upp. Kunskapskraven fokuserar framförallt på elevens olika förmågor och det finns 
kvalitativa skillnader mellan betygsnivåerna.  
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Linde (2012) menar att formuleringen av kunskapskraven kan ses som en uppmaning till 
lärarna att efter eget omdöme konkretisera innebörden av orden som anger de olika kvalitativa 
kunskapsnivåerna. Läraren har alltså fortfarande en mycket aktiv roll på 
transformeringsarenan fastän kursplanerna fått ett tydligare innehåll. Även Skolverket (2013) 
framhåller att målet med de nya läroplanerna var att de skulle bli tydligare än de föregående 
och att de faktiskt upplevs som tydligare av verksamma lärare, samtidigt som de fortfarande 
är både begreppsmässigt och strukturellt komplexa. Detta ihop med införandet av ett nytt 
betygssystem innebär en komplicerad process för såväl lärare som skolledning för att 
implementera de nya styrdokumenten i verksamheten. Skolverket (2013) menar därför att det 
är viktigt att skolpersonal ska kunna vända sig till Skolverket för att få stöd och hjälp i 
tolkningsfrågor då det övergripande syftet med förändringarna är att främja en nationell 
likvärdighet. Kroon (2016) har i sin forskning intervjuat verksamma idrott och hälsa-lärare 
om hur de tagit till sig de nya styrdokumenten. I hennes studie, som publicerats i ett 
bokkapitel i Hur är det i praktiken? Lärare utforskar ämnet idrott och hälsa, framkommer det 
att lärarna uppfattar kunskapskriterierna i Lgy11 som tydligare än de i Lpf94 men att 
tolkningen av progressionsorden skiljer sig åt mellan olika kollegor.  
Vilka specifika förändringar som skett för ämnet idrott och hälsa i och med införandet av de 
nya läroplanerna redogör Larsson (2012) för i ett kapitel i forskningsantologin 
Idrottsdidaktiska utmaningar. För det första finns det ett tillägg i Lgy11 om daglig fysisk 
aktivitet som inte är direkt kopplat till idrott och hälsa-ämnet: ”Skolan ska även sträva efter att 
ge eleverna förutsättningar att regelbundet bedriva fysiska aktiviteter.” (Lgy11, s.7). Daglig 
fysisk aktivitet har på så vis blivit hela skolans angelägenhet men inget finns preciserat kring 
omfattning, arbetsformer eller ansvarsfördelning. Det är upp till varje skola att tolka detta och 
formuleringen har genererat både uppskattning och kritik inom lärarkåren och 
forskningsvärlden, enligt Larsson. Några tycker att det är för vagt formulerat och att det borde 
satsas mer tid på idrott och hälsa-undervisningen istället. Andra ser det som kritik mot idrott 
och hälsa-ämnet eftersom det inte lyckas motivera eleverna till att röra på sig självmant. 
Ytterligare andra ser det som en möjlighet för idrott och hälsa-lärarna att kunna fokusera mer 
på kvalitet i undervisningen och de kunskaper som eleverna ska utveckla i ämnet istället för 
att aktivera eleverna fysiskt. Från att historiskt ha setts som ett praktiskt ämne är intentionerna 
med dagens styrdokument att idrott och hälsa ska ses som ett kunskapsämne. Eleverna ska 
genom undervisningen utveckla såväl fysiska som kognitiva förmågor och det ställer krav på 
att läraren är en didaktiker och inte enbart en aktivitetsledare. I kursplanerna för idrott och 
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hälsa i Lgy11 framträder dessutom ett allt tydligare fokus på elevernas upplevelser av 
undervisningen. Positiva upplevelser av att röra på sig ska medföra att eleverna får ett intresse 
för fysisk aktivitet som sedan leder till att de fortsätter vara fysiskt aktiva resten av livet och 
på så sätt tar ansvar för sin egen hälsa.  
Meckbach och Lundvall (2012) menar i samma antologi att samhällsutvecklingen har lett till 
orealistiska förväntningar på idrott och hälsa-ämnet. Larmrapporter om att svenska ungdomar 
rör på sig allt mindre har lett till krav om mer fysisk aktivitet i ämnet som ska leda till sänkta 
ohälsotal i samhället samtidigt som lektionstiden inte har utökats. Även Brolin (2014) menar i 
sin licentiatavhandling att det är den rådande hälsonormen i samhället som styr hälsosynen i 
idrott och hälsa-undervisningen. Detta innebär att den fysiska hälsan är i centrum och att 
undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar sin kroppsliga förmåga. I kursplanen för 
idrott och hälsa A i Lpf94 var hälsobegreppet vagt formulerat men i kursplanen för idrott och 
hälsa 1 i Lgy11 finns ett tydligt fokus på fysisk aktivitet som ett medel för hälsa och 
välbefinnande. Lärarna som Kroon (2016) intervjuat säger att de upplever att Lgy11 kräver att 
eleverna är närvarande och deltar aktivt i undervisningen för att bli godkända i kursen. De 
menar att Lpf94 gjorde det möjligt för elever att bli godkända genom att endast lämna in 
teoretiska uppgifter men att detta inte längre är ett alternativ då eleverna idag, enligt 
kunskapskraven, ska genomföra en bredd av aktiviteter som utvecklar den kroppsliga 
förmågan för att nå betyget E. 
Sammanfattningsvis ska idrott och hälsa-undervisningen enligt de senaste läro- och 
kursplanerna på samma gång utveckla elevernas kunskap om och intresse för fysisk aktivitet 
och hälsa samtidigt som elevernas kroppsliga förmåga ska förbättras. 
3.3.3 Lärobokens roll i undervisningen 
De senaste kvantitativa undersökningarna av läroboksanvändning i skolundervisningen 
gjordes av Föreningen Svenska Läromedel (FSL) 2003 och av Skolverket 2006. 
Enkätundersökningen från 2003 visade att läroboken har en stark ställning i skolan och knappt 
2 % av lärarna uppgav att de aldrig använde sig av läroböcker i undervisningen. 80 % av 
lärarna i undersökningen svarade att de använde läroböcker ”regelbundet” eller ”så gott som 
varje lektion”. Skolverkets undersökning visade också att läroboken hade stort inflytande i 
skolan och att en klar majoritet av lärarna använde sig av läroböcker i stor utsträckning. 
Forskning av Wikman (2004), Juhlin Svensson (2000) och Zahorik (1991) visar att sättet som 
läroböcker används på i undervisningen skiljer sig mycket åt mellan olika lärare. Lärare med 
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olika undervisningsstilar ser på läroböcker på olika sätt och använder sig av dem på olika sätt 
i undervisningen. Lärarna som deltagit i dessa studier undervisar inte i idrott och hälsa, men 
forskningsresultaten är ändå intressanta för detta arbete eftersom de visar hur läroböcker 
används i skolväsendet överlag. Zahoriks forskning publicerades i en kollegialt granskad 
artikel i den vetenskapliga tidsskriften Teaching and Teacher Education 1991. Han 
undersökte lärares undervisningsstilar i förhållande till läroböcker och upptäckte tre lärarstilar 
som i stor utsträckning påverkade läroboksanvändningen i klassrummet. För en av 
lärarstilarna är läroboken den källa som det mesta av inlärningen utgår ifrån, för en annan 
fungerar läroboken som utgångspunkt för övningar, uppgifter och hemläxor och för den tredje 
används läroboken som referens och underlag för diskussioner. Även Wikman och Juhlin 
Svensson har i sina doktorsavhandlingar och olika studier av läroboksanvändning i den finska 
och svenska gymnasieskolan funnit liknande lärarstilar som de Zahorik beskriver och Juhlin 
Svensson menar att lärarens pedagogiska grundsyn är det som avgör hur undervisningen i 
klassrummet bedrivs och inte själva boken. En och samma lärobok kan nämligen användas på 
helt olika sätt av olika lärare och de flesta lärarna i studien använde sig av kompletterande 
litteratur och undervisningsmaterial utöver den lärobok som var gemensam för hela klassen. 
Lärobokens styrande funktion påverkar med andra ord i liten utsträckning metodvalet men 
desto mer urvalet av innehåll och ämnesstoff.  
Skolverkets (2006) offentliga utredning om läromedlens roll i grundskolan visade att förutom 
lärarnas individuella skillnader finns det även generella skillnader mellan 
läroboksanvändningen i olika ämnen. Läroböcker har mest inflytande på undervisningen i 
ämnen med ett tydligt angivet ämnesinnehåll som bör behandlas i en systematisk 
ordningsföljd. Till dessa ämnen räknas matematik, språk och naturvetenskapliga ämnen. I ett 
ämne som samhällskunskap där ämnesstrukturen inte är lika given och där lärarens 
individuella intresse kan påverka innehållet i större utsträckning är lärobokens inflytande 
mindre även om de flesta lärarna uppgav att de använde sig av läroböcker på något sätt i 
undervisningen. Samhällskunskapslärarna svarade att de använde läroboken för att ge 
eleverna grundläggande kunskaper i ämnet och andra källor för att fördjupa, konkretisera och 
aktualisera lärobokens innehåll. Bildlärarna i Skolverkets undersökning använde sig till 
största del av egenproducerade läromedel och enbart i undantagsfall av förlagsproducerade 
läroböcker. När läroböcker användes var det som stöd- och inspirationslitteratur för lärarna 
och eleverna hade väldigt sällan tillgång till egna läroböcker. Flertalet bildlärare var 
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missnöjda med utbudet av läromedel, men var inte intresserade av traditionella läroböcker 
eftersom de ansåg att IT, filmer och bilder passar bättre som läromedel för bildämnet.  
Englund (2011) sammanfattar i ett kapitel av antologin Att spegla världen – läromedelsstudier 
i teori och praktik läroböckernas betydelse för undervisningen och den stora genomslagskraft 
som de har genom att förklara de olika roller som läroboken har. Läroboken är ett praktiskt 
arbetsredskap som underlättar lärarens arbete genom att erbjuda ett samlat ämnesstoff och 
färdiga arbetsformer för eleverna. Den har en legitimerande och kunskapsgaranterande 
funktion i förhållande till styrdokumenten och den har en gemensamhetsskapande och 
sammanhållande roll i undervisningen både tankemässigt, ideologiskt och praktiskt. Dessutom 
har läroboken en disciplinerande roll genom att hålla eleverna sysselsatta på lektionerna. Det 
är mycket vanligt att läroböcker används vid planering och strukturering av undervisningen 
och både lärare och elever upplever ofta att en lärobok ger studierna sammanhang och 
trygghet. Englund menar dock att den roll som läroboken faktiskt har för eleverna beror på 
hur läroböckerna används, hur läraren är och hur den enskilda eleven är.  
3.3.4 Lärobokens pedagogiska fördelar och begränsningar 
Oates (2014), som är expert på läroplaner och verksam vid universitetet i Cambridge, har 
undersökt lärarhandledningar, läroböcker och övningsböcker från England, Finland, Hong 
Kong, Singapore, USA och Kanada. Matematikläroböcker var rapportens huvudfokus men 
även läroböcker i geografi, historia och fysik granskades. Det han kom fram till var att det 
krävs mycket arbete för att ta fram läroböcker av hög kvalitet. I Shanghai och Singapore 
samarbetar ämnesexperter, forskare inom pedagogik och verksamma lärare för att framställa 
läroböcker som främjar högeffektivt lärande. Läroböckerna är tätt sammanlänkade med 
läroplanens intentioner och utvärderas löpande av lärargrupper som kommer med förslag på 
förbättringar och förändringar. I båda länderna används läroböcker i hög utsträckning i 
undervisningen samtidigt som lärarna inte upplever att de blir begränsade i sin yrkesutövning. 
Matematikundervisningen handlar om djupförståelse av begrepp och samband, vilket gör att 
eleverna utvecklar en hög problemlösningsförmåga och läroböckerna genomsyras av den 
pedagogiken. Även i Finland använder sig de flesta lärare av läroböcker som grund i 
undervisningen och de upplever att de aktuella läroböckerna är välarbetade samt bygger på 
etablerad pedagogisk och didaktisk forskning. 
Oates jämför detta med situationen i England där väldigt preciserade examinationskrav har 
fått läromedelsförlagen att producera mycket instrumentella läromedel som enbart förbereder 
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eleverna för de examinerande proven och inte ger någon djupare förståelse. Detta har lett till 
att inställningen till läroböcker överlag är negativ på engelska lärarutbildningar och i 
skolforskningsvärlden samt att få matematiklärare använder sig av läroböcker i 
undervisningen. Engelska skolelever har presterat dåligt i internationella kunskapsmätningar 
jämfört med elever från Shanghai, Singapore och Finland, vilket enligt Oates till viss del kan 
bero på bristfälliga läromedel. Läromedel av hög kvalitet behandlar, enligt Oates, relevanta 
kunskaper och färdigheter i förhållande till läroplanen, förmedlar dessa på ett pedagogiskt och 
utmanande sätt samt ger eleverna möjlighet till egen fördjupning utan att bli beroende av 
läraren. Alltför lärarcentrerad undervisning där läraren föreläser och ställer frågor till eleverna 
riskerar att endast engagera ett fåtal av eleverna. När varje elev istället har en egen lärobok 
finns det möjlighet för eleven att läsa och lösa uppgifter i sin egen takt utan att störas av att 
någon annan hinner svara på lärarens fråga först.  Med bra läromedel som grund kan läraren 
fokusera på de elever som behöver extra stöd eller spetsundervisning och ägna mer tid åt att 
fördjupa sina egna pedagogiska kunskaper istället för att leta lärostoff till lektionerna.  
Wikman (2004) instämmer i att en lärobok kan underlätta lärarens arbete eftersom varje lärare 
inte behöver bli sin egen läromedelsproducent och att det möjliggör självständigt arbete för 
eleverna. Dock menar han att många läroböcker har svårt att engagera eleverna eftersom 
innehållet upplevs som alltför tillrättalagt och i avsaknad av autenticitet. Många 
läromedelsförfattare vill skriva lättlästa läroböcker som förklarar komplicerade sammanhang 
på ett enkelt sätt, men denna förenkling kan leda till att viktiga meningsskapande detaljer 
saknas och att eleverna endast får en begränsad förståelse av den företeelse som beskrivs och 
att lärarna upplever att läroböckerna saknar tillfredsställande djup. En optimal lärobokstext 
ska möta eleven på rätt nivå både stilmässigt och innehållsmässigt samt utmana eleven till 
självständigt tänkande. Eftersom alla elever är olika, menar Wikman att det är omöjligt att ta 
fram en lärobok som passar alla elever perfekt men att läraren genom sitt handlande kan 
individualisera undervisningen och anpassa läroboksanvändningen efter eleverna.  
Selander (1988), som skrivit boken Lärobokskunskap vilken ligger till grund för mycket av 
den fortsatta svenska läromedelsforskningen, poängterar att det innehåll som läroboken 
förmedlar aldrig täcker av ett ämnesområde fullständigt. Det har alltid skett ett medvetet urval 
som speglar vilken kunskap som anses viktig i den tid och det samhälle som texten skrivs i. 
Detta måste lärare och elever vara medvetna om för att inte låta läroboken begränsa deras 
verklighetsuppfattning. Eftersom läroboken är en produkt av ett samhälle i ständig förändring 
måste innehållet förnyas löpande allteftersom ny ämneskunskap framkommer och 
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pedagogiska framsteg görs. Samtidigt visar Selanders forskning att förnyelsen av läroböcker 
går trögt och att traditionens makt är stark vid utformningen av läromedel, vilket Wikman 
menar fortfarande stämmer 2004. Oates (2014) påpekar att digitaliseringen av skolan 
underlättar uppdateringen av läromedel samtidigt som det är viktigt att inte låta de tryckta 
läroböckernas kvalitet försummas.  
3.3.5 Läroboksanvändning i idrott och hälsa 
Johnsen, Lorentzen, Selander och Skyum-Nielsen (1997)skriver i boken Kunskapens texter, 
som är en introduktion i lärobokskunskap, att samtliga skolämnen ursprungligen förmedlades 
muntligt i en dialog mellan lärare och elev. De mer teoretiska ämnena har dock övergått till att 
idag ha en skriftlig bas samtidigt som de praktiska ämnena, som idrott och hälsa, ofta behållit 
en muntlig tradition. Trots att den muntliga traditionen fortfarande är stark finns det idag 
läroböcker även för idrott och hälsa och användningen av dessa undersöktes av Norrbom och 
Livijn (2009) i deras magisteruppsats vid GIH. 74 % av lärarna som deltog i deras 
undersökning uppgav att de använde sig av läroböcker i undervisningen. Detta var då en 
mycket låg siffra i jämförelse med Föreningen Svenska Läromedels (FSL) enkätundersökning 
2003 som visade att ca 98 % av de tillfrågade lärarna använde sig av läroböcker. Vidare 
uppgav idrott och hälsa-lärarna i magisteruppsatsen att läroböckerna framförallt användes av 
eleverna för inläsning av teoretiska moment och av lärarna som inspiration till föreläsningar. 
Till viss del användes läroböckerna även till teoretiska och praktiska elevarbeten och som 
aktivitet för elever som inte var ombytta till idrottskläder på lektionstid. Läroböckerna 
underlättade, enligt lärarna, deras strukturering och planering av kursen idrott och hälsa A och 
då framförallt ämnets mer teoretiska delar.  Humanbiologi, hälsa och kost var de områden för 
vilka läroböcker användes i störst utsträckning följt av spänningsreglering, friluftsliv och 
livräddande första hjälpen. Ett fåtal av lärarna i undersökningen svarade att de använde sig av 
läroböcker för att behandla kunskapsområdet ergonomi och inga lärare använde sig av 
läroböcker i undervisningen kring rörelser till musik och dans. En möjlig orsak till detta, 
enligt Norrbom och Livijn, var att dessa områden fick mycket litet utrymme i de fyra 
läroböcker som analyserades i magisteruppsatsen. De fördelar med läroböcker som lärarna 
framhöll var att de tillförde en teoretisk grund till det praktiska som gjorde att idrott och hälsa 
fick en högre status som kunskapsämne, att de erbjöd både lärare och elever struktur, att de 
möjliggjorde individuellt elevarbete och att de angav en gemensam teoretisk grund för kursen 
idrott och hälsa A vilket skulle kunna stärka den nationella likvärdigheten inom ämnet. Av de 
26 % av lärarna som svarade att de inte använde läroböcker i sin undervisning uppgav 78 % 
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att de istället använde sig av egenproducerat material. De motiverade sina arbetsformer med 
att de aktuella läroböckerna för idrott och hälsa innehöll för få praktiska övningar och för få 
möjligheter till att kombinera teori med praktik samt att hälsodelarna i böckerna var för svaga.  

4. Metod 
Nedan presenteras och motiveras genomförandet av studien och de val som har gjorts med 
avseende på metod och tillvägagångssätt. 

4.1 Litteratursökning 
För att undersöka forskningsläget kring användningen av läroböcker i idrott och hälsa gjordes 
först en sökning i databasen DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) där såväl 
forskningspublikationer som studentuppsatser publiceras. Sökorden som användes var 
läroböcker samt idrott och hälsa. Denna sökning ledde till Norrbom och Livijns 
magisteruppsats från 2009 och jag bestämde mig för att upprepa deras undersökning eftersom 
det införts en ny läroplan 2011. Via referenslistan i magisteruppsatsen hittades flera 
vetenskapliga källor till avsnitten bakgrund, tidigare forskning och metod. Vidare 
litteratursökning gjordes via Umeå Universitets databas samt SwePub där sökorden var idrott 
och hälsa, läroböcker, läroboksanalys, physical education och textbooks. På detta vis 
påträffades böcker, forskningsartiklar och avhandlingar som lästes igenom noggrant. 
Läroboksanvändningen inom idrott och hälsa visade sig vara ett tämligen outforskat område, 
men det fanns desto mer litteratur om allmän lärobokskunskap och flertalet idrottsdidaktiska 
forskningar.  Det innehåll som är relevant med hänsyn till arbetets syfte valdes ut och 
presenteras framförallt i avsnitten bakgrund och tidigare forskning. 

4.2 Enkätundersökning 
4.2.1 Val av metod 
Jag ville ta reda på hur läroböcker används i undervisningen i idrott och hälsa på 
gymnasieskolan samt vad lärarna uppfattar som läroböckernas möjligheter och begränsningar. 
Detta för att undersöka lärarnas roll på transformeringsarenan och hur de använder läroböcker 
för att tolka läroplanen samt till viss del hur detta tar sig uttryck i undervisningen på 
realiseringsarenan enligt läroplansteorin. För att ta reda på detta och besvara arbetets två 
första frågeställningar har jag använt mig av en webbaserad enkätundersökning som skapades 
i Google formulär.  Enkäten bestod av både öppna och slutna frågor kring lärares användning 
av och uppfattning om läroböcker för idrott och hälsa 1 i gymnasieskolan (Bilaga 2). Frågorna 
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har hämtats från enkäten som Norrbom och Livijn använde 2009 med några smärre 
omformuleringar för att bättre stämma överens med språkbruket i Lgy11. Enligt Ejlertsson 
(2014) har öppna och slutna frågor olika fördelar. De öppna frågorna i enkäten ger lärarna en 
chans att uttrycka nyanserade åsikter vilket kan öka deras motivation att delta i 
enkätundersökningen. De slutna frågorna kan vara lättare att besvara och att inleda 
undersökningen med sådana frågor kan eventuellt öka deltagarantalet.  
Enligt Ejvegård (2009) är den största svårigheten med en enkätundersökning att ställa bra och 
relevanta frågor. Om frågorna är otydliga kan det resultera i att enkätsvaren inte är valida för 
undersökningen. Några av fördelarna med en enkätundersökning är att människor ofta svarar 
ärligt när de får vara anonyma, att det går att upptäcka strukturer vid hög svarsfrekvens och att 
sammanställningen går relativt fort. 
4.2.2 Urval av respondenter och tillvägagångssätt 
Jag började med att sprida enkätundersökningen via en länk i en sluten facebookgrupp 
(Idrottslärare) för lärare i idrott och hälsa med 5 500 medlemmar från hela Sverige. Det är en 
mötesplats för utbyte av information, funderingar och inspiration lärare emellan. Gruppen 
riktar sig till lärare som är verksamma inom alla olika stadier i skolan vilket gör att många 
medlemmar inte var relevanta respondenter för min undersökning som riktar sig mot 
läroboksanvändningen i gymnasieskolan. Sammanlagt besvarade endast 25 lärare från den 
gruppen enkäten vilket gjorde att jag tvingades använda andra vägar för att hitta fler 
informanter.  
Jag använde mig av sökmotorn gymnasium.se för att hitta webplatser till gymnasieskolor i 
alla Sveriges län. Målet var att få en god spridning på informanter ur ett geografiskt 
perspektiv samt att nå lärare vid både kommunala och fristående skolor. På 
gymnasieskolornas webplatser sökte jag rätt på mailadresser till 110 gymnasielärare som 
uppgavs undervisa i idrott och hälsa. Dessa 110 lärare fick sedan ett mail med en förfrågan 
om att delta i undersökningen och en länk till enkäten. Svarstiden var två veckor, efter en 
vecka skickade jag ut en påminnelse för att få fler svar och dagen innan den sista svarsdagen 
skickades en sista påminnelse ut. När den sista svarsdagen var till ända hade sammanlagt 88 
lärare besvarat enkäten. Då förlängde jag svarstiden med en vecka, skickade ut ytterligare en 
påminnelse via mail och delade länken till enkäten ännu en gång på facebook. Det resulterade 
i att sammanlagt 101 lärare besvarade enkäten. 
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4.2.3 Forskningsetiska principer 
De forskningsetiska principer som enligt Vetenskapsrådet (2002) måste beaktas är 
informationskravet, nyttjandekravet, samtyckeskravet och konfidentialitetskravet. Detta 
innebar att de deltagande lärarna informerades om undersökningens syfte och 
användningsområde innan de besvarade enkäten. Undersökningens syfte var att undersöka 
idrott och hälsa-lärares användning av och åsikter om läroböcker i undervisningen och 
resultatet kommer att publiceras i form av ett examensarbete för lärarhögskolan vid Umeå 
Universitet. Deltagandet var frivilligt och informanternas anonymitet garanterades genom att 
enkätsvaren inte kunde kopplas till någon enskild individ.  

4.3 Textanalys 
4.3.1 Val av metod 
För att ta reda på hur väl läroböckernas innehåll överensstämmer med gällande nationella 
kursplaner gjorde jag en kvantitativ innehållsanalys med kvalitativa inslag av aktuella 
läroböcker för idrott och hälsa. Med andra ord undersöktes sambandet mellan 
formuleringsarenan och transformeringsarenan i enlighet med läroplansteorin. Den 
kvantitativa innehållsanalysen innebar att jag undersökte hur stort sidutrymme olika 
innehållsområden från kursplanen för idrott och hälsa 1 får i läroböckerna. Dessa områden är 
baserade på det centrala innehållet samt kunskapsmålen för idrott och hälsa 1 (se figur 1 och 
2).  

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska ge eleverna förutsättningar att utveckla 
följande: 
1. Förmåga att planera och genomföra fysiska aktiviteter som befäster och 

vidareutvecklar kroppslig förmåga och hälsa. 
2. Förmåga att genomföra och anpassa utevistelser utifrån olika förhållanden och miljöer. 
3. Kunskaper om betydelsen av fysiska aktiviteter och naturupplevelser för kroppslig 

förmåga och hälsa.  
4. Förmåga att hantera säkerhet och nödsituationer i samband med fysiska aktiviteter. 
5. Kunskaper om kulturella och sociala aspekter på fysiska aktiviteter och 

naturupplevelser. 
6. Förmåga att etiskt ta ställning i frågor om könsmönster, jämställdhet och identitet i 

relation till idrotts- och motionsutövande. 
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7. Kunskaper om de krav som olika situationer ställer på ergonomisk anpassning av 
rörelser. Förmåga att ergonomiskt anpassa sina rörelser till olika situationer och att 
bedöma hur miljöer ergonomiskt kan anpassas till människan. 

Figur 1. Kursmål för idrott och hälsa 1, Lgy11, Skolverket.  
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 
 Den fysiska aktivitetens och livsstilens betydelse för kroppslig förmåga och hälsa. 
 Motions-, idrotts-, och friluftsaktiviteter som utvecklar en allsidig kroppslig förmåga. 
 Träningsmetoder och deras effekter, till exempel konditions- och 

koordinationsträning. 
 Rörelse till musik samt dans. 
 Utemiljöer och naturen som arena för rörelseaktiviteter och rekreation. 
 Metoder och redskap för friluftsliv. 
 Säkerhet i samband med fysiska aktiviteter och friluftsliv. 
 Åtgärder vid skador och nödsituationer, till exempel livräddande aktiviteter vid 

blödning och drunkningstillbud. 
 Kosthållning, droger och dopningspreparats betydelse för hälsa och prestation. 
 Spänningsreglering och mental träning. 
 Arbets- och studiemiljöer: samspel mellan situationens krav och människan utifrån 

ergonomiska aspekter, till exempel kroppslig balans och lyftteknik. 
Figur 2. Centralt innehåll för idrott och hälsa 1, Lgy11, Skolverket.  
Enligt Boréus och Bergström (2012) är grundtanken bakom att kvantifiera ett textinnehåll att 
det som får stort utrymme innehållsmässigt bedöms vara viktigare eller mer dominerande i ett 
visst sammanhang än det som får litet utrymme. Innehållsanalysens styrka är att kunna skapa 
överblick över större material och ge underlag för jämförelse. I mitt arbete är det relevant för 
att upptäcka vilka av kursplanens områden som får mest utrymme i läroböckerna och på så 
sätt undersöka vilket inflytande styrdokumenten har på transformeringsarenan. 
Den kvalitativa innehållsanalysen med inslag av kritisk ideologianalys var att undersöka hur 
läroboksförfattarna presenterar sin syn på ämnet idrott och hälsa i böckernas förord. Förordets 
intentioner med boken jämfördes med hur ämnets syfte är beskrivet i Lgy11 (se figur 3).  
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Ämne – Idrott och hälsa 
Idrott, friluftsliv och olika former av motion och rekreation har stor betydelse såväl för 
enskilda människors hälsa som för folkhälsan. Ämnet idrott och hälsa förvaltar ett kulturellt 
arv av fysiska aktiviteter och naturupplevelser. Det ger tillfälle att uppleva och förstå 
betydelsen av rörelseaktiviteter och deras samband med välbefinnande och hälsa. Färdigheter 
i och kunskaper om rörelseaktiviteter och hur olika livsstilsfaktorer påverkar människors hälsa 
är grundläggande för att människor ska kunna ta ansvar för sin hälsa. 
Ämnets syfte 
Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar sin kroppsliga 
förmåga samt förmåga att planera, genomföra och värdera olika rörelseaktiviteter som 
allsidigt främjar den kroppsliga förmågan. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna 
utvecklar intresse för och förmåga att använda olika rörelseaktiviteter, utemiljöer och naturen 
som en källa till välbefinnande. 
Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om hur den egna kroppen 
fungerar i arbete, om livsstilens betydelse och om konsekvenserna av fysisk aktivitet och 
inaktivitet. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper i att 
hantera säkerhet och nödsituationer vid fysiska aktiviteter. Undervisningen ska också bidra till 
att eleverna utvecklar hälso- och miljömedvetenhet samt intresse för att delta i arbetet med 
hälsofrågor i arbetsliv och samhälle. 
Undervisningen ska utgöras av fysiska aktiviteter utformade så att alla kan delta och utvecklas 
utifrån egna förutsättningar. Den ska bidra till att eleverna utvecklar förmåga att anpassa 
fysiska aktiviteter utifrån sina behov, syften och mål. I undervisningen ska erfarenheterna av 
fysiska aktiviteter relateras till fakta och teorier. 
Undervisningen ska medvetandegöra och motverka stereotypa föreställningar om vad som 
anses vara manligt och kvinnligt samt belysa konsekvenserna av olika kroppsideal. Den ska 
också behandla andra frågor om etik och moral i relation till idrottsutövande.  
Figur 3. Ämnets syfte, idrott och hälsa 1, Lgy11, Skolverket.  
Enligt Bergström och Boréus (2012) är kritisk ideologianalys en analysmetod som syftar till 
att undersöka hur en dominerande ideologi förhåller sig till verkligheten. Inom 
utbildningspolitisk forskning används kritisk ideologianalys för att undersöka hur innehållet i 
olika måldokument införlivas i exempelvis klassrumsarbetet. Genom att jämföra den 
dominerande ideologin med verkligheten kan man upptäcka om det finns en dold läroplan i 
skolvardagen som kanske inte stämmer överens med styrdokumentens riktlinjer. I min studie 
är ämnets syfte i kursplanen för idrott och hälsa 1 den dominerande ideologin och förordet till 
läroböckerna den empiriska verkligheten. 
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4.3.2 Urval av läroböcker 
Idag finns det två läroböcker på marknaden som utger sig för att vara anpassade till läroplanen 
Lgy11. Det är Idrott och hälsa 1 och 2 – upplaga 2 av Paulsson och Svalner (2014) och Idrott 
och hälsa Faktabok – upplaga 5 av Johansson (2012). Båda böckerna riktar sig till kursen 
idrott och hälsa 1, som är obligatorisk för alla gymnasieelever, samt idrott och hälsa 2, som är 
en valbar kurs. Jag valde att begränsa studien till att endast gälla dessa två läroböcker 
eftersom de ska vara de mest uppdaterade svenska läroböckerna och de allra flesta lärarna 
uppgav i enkäten att de använder någon av böckerna. Båda läroböckerna är faktaböcker med 
elevuppgifter.  
4.3.3 Tillvägagångssätt kvantitativ innehållsanalys 
Jag började med att sammanfatta kursplanens innehåll för idrott och hälsa 1 (se figur 2 och 3) 
till att undersöka följande elva områden i läroböckerna: eget program för träning eller andra 
hälsofrämjande åtgärder, samband mellan fysisk aktivitet och hälsa, friluftsliv, säkerhet och 
åtgärder vid skador och nödsituationer, könsmönster och jämställdhet, rörelse till musik samt 
dans, rörelseaktiviteter, kosthållning, droger och dopningspreparat, spänningsreglering och 
mental träning samt ergonomi. 
Nästa steg var att läsa igenom båda läroböckerna för att få en helhetsbild av texterna och dess 
sociala sammanhang, vilket är viktigt för att en kvantitativ innehållsanalys ska bli så bra som 
möjligt (Boréus och Bergström, 2012). Därefter utarbetades ett detaljerat kodschema för den 
manuella analysen, med andra ord formulerade jag kriterier för de elva innehållsområdena för 
att konkret kunna avgöra vad i läroböckerna som räknas till vilket område samt vilket innehåll 
som inte kan knytas till något av områdena som undersöks i denna studie.  
Utifrån kodschemat anlyserades båda läroböckerna och sidantalet för de respektive 
innehållsområdena fastställdes. Ifall allt på en sida kunde kopplas till ett område fick detta 
område värdet 1, om hälften av texten på en sida berörde området innebar det värdet 0,5 och 
en fjärdedel motsvarade värdet 0,25. Ett innehållsområdes samtliga värden adderades samman 
till ett totalt värde som jämfördes i förhållande till lärobokens totala sidantal för att få fram en 
procentsats. Denna studie syftar endast till att analysera textinnehållet i läroböckerna vilket 
gjorde att de sidor som helt saknade text och bara bestod av bilder helt uteslöts från analysen. 
Dessa bilder räknades varken till något innehållsområde eller till lärobokens totala sidantal. 
Detta för att procentsatsen för de olika temaområdena skulle bli mer rättvisande.  
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4.3.4 Kodschema 
eget program för träning eller andra hälsofrämjande åtgärder: Information om 
träningsupplägg, planering, genomförande och utvärdering av ett eget träningsprogram. Hit 
räknas även handfasta tips och råd om uppvärmning, nedvarvning och rörlighetsträning. 
Besvarar frågorna: Hur ska jag träna? När ska jag träna? 
samband mellan fysisk aktivitet och hälsa: Information om hur olika fysiska aktiviteter (t.ex. 
styrketräning, konditionsträning, dans, friluftsliv, bollsporter) påverkar en individs fysiska, 
psykiska eller sociala hälsa. Fokus i kursplanen är på sambandet mellan fysisk aktivitet och 
hälsa vilket gör att andra hälsofaktorer som sömn och kost inte räknas till denna kategori. 
Besvarar frågan: Varför ska jag träna? 
friluftsliv: Information om utrustning, planering, packning och klädsel som krävs för att 
bedriva friluftsliv på ett säkert sätt. Orientering, allemansrätten, naturpåverkan och olika 
friluftsaktiviteter (t.ex. vandring, paddling, klättring, skidåkning). 
säkerhet och åtgärder vid skador och nödsituationer: Information om vanliga idrottsskador, 
skadeförebyggande åtgärder, akut omhändertagande och rehabilitering samt om första hjälpen 
vid nödsituationer och träning i samband med sjukdom.  
könsmönster och jämställdhet: Information om könsnormer, kroppsideal, ätstörningar, 
sexualitet, biologiska likheter och skillnader mellan könen, jämställdhet och ojämställdhet 
inom organiserad idrott.  
rörelse till musik samt dans: Information om musik, rytm, BPM, dans och träning till musik.   
rörelseaktiviteter: Information om andra rörelseaktiviteter än friluftsliv, dans, styrketräning 
och konditionsträning. T.ex. bollsporter och friidrott. 
kosthållning: Information om hur ungdomar bör äta och dricka för att må bra, kostens 
beståndsdelar och hur kroppen använder sig av kolhydrater, protein, fett, vitaminer och 
mineraler som näringskällor.  
droger och dopningspreparat: Information om tobak, alkohol, narkotika och dopningspreparat 
samt hur dessa påverkar hälsan. 
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spänningsreglering och mental träning: Information om vad stress är, hur människor påverkas 
av olika sorters stress och hur man kan motverka skadlig stress. Mental träning för att 
förbättra sina prestationer i skola och idrottssammanhang samt för att må bra. Sömn. 
ergonomi: Information om samband mellan studie-/arbets-/träningsmiljö och kropp (t.ex. 
arbetsställningar, arbetsteknik, ljus, ljud). Eftersom kursplanen fokuserar på fysiska aspekter i 
samband med ergonomi räknas den psykosociala arbetsmiljön och dess belastningar inte till 
denna kategori utan till kategorin spänningsreglering och mental träning.  
4.3.5 Tillvägagångssätt kvalitativ innehållsanalys 
Som ett första led i den kvalitativa innehållsanalysen undersöktes ämnets syfte som det står 
formulerat i kursplanen för idrott och hälsa 1 (se figur 4). Den dominerande ideologin i 
kursplanen sammanfattade jag som att syftet med idrott och hälsa i gymnasieskolan är att 
eleverna genom kunskap om livsstilens betydelse för hälsan ska lära sig att ta ansvar för sin 
egen hälsa. Detta kommer i längden att påverka folkhälsan positivt. Undervisningen ska 
utveckla elevernas kroppsliga förmåga samt göra så att de utvecklar ett intresse för rörelse och 
hälsa. De praktiska inslagen i undervisningen ska baseras på fakta och teorier och anpassas 
efter elevernas olika förutsättningar. Fysisk hälsa är läroplanens huvudfokus. Denna tolkning 
av ämnets syfte stämmer överens med hur Larsson (2012), Meckbach och Lundvall (2012), 
Brolin (2014) och Kroon (2016) beskriver idrott och hälsa-ämnet utifrån Lgy11.  
Efter att ha analyserat innehållet i kursplanen undersökte jag förorden i de båda läroböckerna 
och analyserade ordval och innehåll i förhållande till kursplanens syfte. Målet var att ta reda 
på hur författarna ser på ämnet idrott och hälsa samt hur de tänker att läroboken skulle kunna 
användas i undervisningen. Analysen undersökte om det råder samstämmighet mellan förord 
och styrdokument. 

4.4 Validitet och reliabilitet 
4.4.1 Enkätundersökning 
Lärare som undervisar i idrott och hälsa A på gymnasiet var undersökningens målpopulation 
och eftersom det av praktiska skäl är omöjligt att undersöka alla lärares åsikter i en 
enkätundersökning måste det ske ett urval. Ejlertsson (2014) framhåller vikten av att det 
stickprov som en enkätundersökning bygger på måste vara representativt för gruppen som 
helhet. Därför har målet med respondenturvalet varit att få en god geografisk, sociokulturell 
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och ekonomisk spridning genom att kontakta lärare från alla Sveriges landskap och från både 
kommunala och fristående skolor. 
Eftersom enkäten har spridits på två olika sätt, både via mail och genom en facebookgrupp, 
kan det tänkas att den nått fram till olika typer av lärare. Lärare som söker kollegial 
inspiration i en internetgrupp är kanske mindre benägna att använda läroböcker i 
undervisningen än vad lärare överlag är? Resultatet av respondenternas svar visade dock inte 
på några skillnader mellan de lärare som kontaktades via mail och de som nåddes via sociala 
medier. Därför anser jag att respondentgruppen kan sägas vara representativ för 
målpopulationen.  
Nackdelen med att enkäten har spridits på två olika sätt är att det inte går att dra några 
slutsatser om det externa bortfallet. Att 101 idrott och hälsa-lärare valt att besvara den gör 
dock att svarsantalet, enligt Ejvegård (2009), är tillräckligt högt för att bearbeta statistiskt. Det 
interna bortfallet har aldrig överstigit 20 % på någon enskild fråga vilket gör att 
tillförlitligheten fortfarande bedöms som hög. 
Alla respondenter har tagit del av samma missivbrev med information om enkätens syfte och 
hänsyn till de forskningsetiska principerna. De har alla fått samma instruktioner om hur 
enkäten ska besvaras och uppmanats att höra av sig med eventuella frågor angående enkäten. 
Förutsättningarna för att svara bör därför ha varit desamma för alla, vilket stärker en enkäts 
tillförlitlighet enligt både Ejlertsson (2014) och Ejvegård (2009). 
Jag har utgått ifrån enkäten som Norrbom och Livijn använde 2009 med några smärre 
omformuleringar för att bättre stämma överens med språkbruket i Lgy11. Detta innebär att 
den redan har testats i en undersökning och visat sig mäta det den avser att mäta, nämligen 
användningen av läroböcker i idrott och hälsa 1 på gymnasiet och lärares inställning till 
läroböcker. Även i denna studie har enkäten besvarat frågeställningarna, vilket visar på att den 
går att reproducera och att validiteten och reliabiliteten är god.  
4.4.2 Textanalys 
Kodschemat för innehållsanalysen och tillvägagångssättet är tydligt beskrivet i metoden vilket 
gör att studien kan upprepas. Båda läroböckernas innehåll har analyserats två gånger med 
några dagars mellanrum för att stärka undersökningens reliabilitet. Det förekom inga 
skillnader i analysresultatet. Analysvariablerna är skapade utifrån kursmålen och det centrala 
innehållet för idrott och hälsa 1. Det gör att innehållet som undersöks i läroböckerna är tydligt 
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kopplat till styrdokumenten och textanalysen besvarar studiens frågeställningar om hur väl 
läroböckernas innehåll stämmer överens med de nationella kursplanerna. 

5. Resultat och analys 
För att göra resultatet så lättöverskådligt som möjligt presenteras resultatet från 
enkätundersökningen och innehållsanalysen av läroböcker under olika avsnitt. 

5.1 Enkätundersökning 
Här presenteras resultatet av enkätundersökningen som besvarades av 101 gymnasielärare 
vilka undervisar i idrott och hälsa 1. Lärarnas enkätsvar besvarar frågeställningarna: På vilket 
sätt använder sig lärare i idrott och hälsa av läroböcker i sin undervisning? Vilka fördelar och 
begränsningar upplever lärare att läroböcker för idrott och hälsa har? 
5.1.1 På vilket sätt använder sig lärare i idrott och hälsa av läroböcker i sin 
undervisning? 

 
Figur 4. Använder Du läroböcker i din undervisning? N=101. 
En knapp majoritet på 54,5% (55 st) av samtliga respondenter uppgav att de använder sig av 
läroböcker i sin undervisning. Övriga 45,5% (46 st) angav att de inte använder sig av 
läroböcker. 

Använder Du läroböcker i din undervisning?

Ja 54,5 %
Nej 45,5 %
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Av de som svarade att de inte använder läroböcker i undervisningen uppgav 74 % (34 st) att 
de använder andra källor för lärostoff och av lärarna som använder läroböcker svarade 84 % 
(46 st) att de använder andra källor som komplement till läroböckernas faktainnehåll. Denna 
information svarar de flesta att de hittar via Internet och sedan är svaren jämt fördelade mellan 
olika källor så som TV-program och filmer, tidningsartiklar, annan facklitteratur, aktuell 
forskning, kollegial samverkan och material från lärarutbildningen. De flesta lärarna uppgav 
fler än en alternativ källa som de använder sig av. 30,5 % av lärarna som inte använder 
läroböcker svarade att de sammanställer egna kompendier i lärarlaget som används i 
undervisningen.   

 
Figur 5. Hur används läroböcker i undervisningen? N=55. 
Diagrammet ovan visar på vilket sätt som lärarna har svarat att de använder sig av läroböcker 
i undervisningen. De vanligast förekommande användningsområdena är inläsning för 
eleverna (82 %) och att läraren använder material från läroboken till sina föreläsningar (76 
%). Därefter följer teoretiska övningar (42 %), grupparbeten (35 %) och praktiska övningar 
(33 %) för eleverna. Under övrigt har tre respondenter svarat att de låter skadade eller ej 
ombytta elever göra teoriuppgifter i läroböckerna istället för att delta i den praktiska 
undervisningen. De andra svaren som kodas in under övrigt handlar om att läroböckerna är en 
möjlighet för elever som missat en lektion att ta igen information, att de används i 
ämnesöverskridande samarbeten och för att koppla ihop praktiska moment med teori. De 
flesta lärarna angav flera olika användningsområden för läroböckerna. 
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Figur 6. Till vilka delar av undervisningen används läroböcker? N=55. 
Diagrammet ovan visar vilket ämnesinnehåll som lärarna i undersökningen har svarat att de 
använder läroböcker till. Hela 94,5 % (52 st) uppgav att de använder läroböcker för att 
behandla undervisningsområdet effekter av olika träningsmetoder. Det näst vanligaste 
användningsområdet var kost (80 % 44 st) och sedan hälsa (75 % 41 st). Ergonomi (67 % 37 
st) följde tätt därefter liksom humanbiologi (65 % 36 st) samt droger och dopning (56 % 31 
st). 53 % (29 st) uppgav att de med hjälp av läroböcker behandlar området spänningsreglering 
och mental träning och siffran är densamma för kategorin friluftsliv. Skador och 
nödsituationer följde tätt därefter med 49 % (27 st). 29 % (16 st) svarade att de använder 
läroböcker för att arbeta med jämställdhet och könsmönster med eleverna. Ett fåtal 
respondenter uppgav att de använder läroböcker till de praktiska momenten rörelse till musik 
samt dans, bollspel och gymnastik. En respondent uppgav att hen använder läroböcker för att 
prata om sociala och kulturella aspekter på idrott och hälsa.  
5.1.2 Vilka fördelar upplever lärare att läroböcker för idrott och hälsa har? 
Samtliga lärare, såväl de som använder läroböcker i sin undervisning som de som inte gör det, 
tillfrågades om vilka fördelar de ser med att ha en lärobok i ämnet idrott och hälsa. Eftersom 
detta var en öppen fråga blev svaren varierade och nyanserade, en del lärare beskrev flera 
fördelar och några uttryckte sig mer kritisk mot läroboksanvändning. De fördelar som flest 
lärare såg med att använda läroböcker i undervisningen presenteras i diagrammet nedan.  
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Figur 7. Största fördelarna med lärobok i ämnet. N =88. 
37,5 % (33 st) av lärarna svarade att läroböcker underlättar för eleverna att hitta fakta till 
elevarbeten och inför prov samt att det blir lättare för elever som missat en lektion att ta igen 
missad information. Läroböckerna kan, enligt dessa lärare, individualisera elevernas 
kunskapsinhämtning och gör det möjligt för eleverna att förbereda sig på egen hand inför 
olika moment. 29.5 % (26 st) av lärarna i undersökningen menade att läroböckerna ger kursen 
en tydligare struktur. Läroböckernas innehåll blir ett basmaterial för lärarna att planera kursen 
utifrån och underlättar avgränsningen av kursinnehållet. 20,5 % (18 st) angav att läroböcker 
underlättar lärarens arbete och är tidsbesparande. Bra läroböcker gör att läraren kan lägga 
mindre tid på att söka eget material och konstruera egna övningar, enligt dessa lärare. 7 % (6 
st) av lärarna i undersökningen ansåg att läroböcker kan ha en statushöjande effekt på ämnet 
eftersom de skulle kunna förtydliga att idrott och hälsa är ett kunskapsämne. 5,5 % (5 st) av 
lärarna såg det som en stor fördel att läroböckerna var granskade innan tryckning vilket de 
menade garanterade deras tillförlitlighet. Lika många lärare svarade att läroboksanvändning 
kan göra kursinnehållet mer likvärdigt för eleverna oavsett vilken kommun de går i eller 
vilken lärare de har. Läroböckerna skulle kunna fungera som en sorts kvalitetssäkring av 
undervisningen, enligt dessa lärare. Två lärare skrev att en stor fördel med läroböcker är att de 
oftast finns inlästa vilket underlättar för elever med läs- och skrivsvårigheter att tillgodose sig 
kunskapsinnehållet.  
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5.1.3 Vilka begränsningar upplever lärare att läroböcker för idrott och 
hälsa har? 
Lärarnas åsikter kring läroböckernas begränsningar undersöktes genom att de lärare som 
uppgav att de använder läroböcker i undervisningen frågades om de tycker att något saknas i 
läroböckerna och de lärare som svarade att de inte använder läroböcker fick en fråga om 
varför de inte använder läroböcker.  
Bland lärarna som inte använder läroböcker svarade 26 % (12 st) att ekonomiska skäl gjorde 
att de inte använde läroböcker. De ansåg att kostnaden var för hög i förhållande till nyttan av 
läroböckerna. 24 % (11 st) av lärarna i denna kategori kritiserade innehållet i läroböckerna 
och menade att de böcker som finns på marknaden saknar relevant innehåll för den 
undervisning som läraren vill genomföra. Övriga kommentarer var att läroböcker är tunga att 
bära med sig, att läroböcker kan göra undervisningen alltför teoretisk och att informationen i 
tryckta läroböcker blir gammal fort vilket gör att det är bättre som lärare att hålla sig 
uppdaterad med aktuell forskning från andra källor.  
Den genomgående kritiken från lärarna som använder läroböcker var att innehållet i de 
aktuella läroböckerna är alltför ytligt och att de måste använda sig av andra källor för att ta 
fram fördjupad information till de elever som siktar på högre betyg än godkänt. Hela 41 % (18 
st) av lärarna i denna kategori menade att läroböckernas innehåll saknar tillfredställande djup. 
13 % (6 st) av lärarna önskade att läroböckerna skulle innehålla mer konkreta förslag på 
exempelvis lektionsupplägg, elevuppgifter, praktisk tillämpning och examinationer. Andra 
önskemål hos lärarna var att det skulle finnas ett webb-verktyg kopplat till läroboken, 
tydligare källhänvisningar till varifrån faktainnehållet är hämtat, ett kapitel om källkritik och 
ett förtydligande av det sociokulturella perspektivet på idrott och hälsa som omnämns i 
kursplanens centrala innehåll men som av lärarna upplevs som något de själva ska tolka. 23 % 
(10 st) av lärarna var nöjda med läroböckerna och svarade att de inte saknade något.    
Vad lärarna upplever som begränsningar i aktuella läroböcker är intressant att undersöka i 
relation till vad de anser att en lärobok för idrott och hälsa bör innehålla. Samtliga lärares 
åsikter kring bra läroboksinnehåll efterfrågades och resultatet redovisas i diagrammet nedan.  
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Figur 8. Vad tycker du att en lärobok ska innehålla? N=82. 
Av de 82 lärare som valde att svara på frågan om vad de tycker att en lärobok ska innehålla 
svarade 65 % (55 st) att läroböckernas innehåll bör spegla kursens centrala innehåll i enlighet 
styrdokumenten. Några lärare kommenterade att det framförallt var de teoretiska delarna i 
kursinnehållet som läroböckerna borde ta upp. Övriga lärare i enkätundersökningen 
fokuserade mer på läroböckernas utformning när de besvarade denna fråga. 23 % (19 st) 
efterlyste fler elevuppgifter i läroböckerna. Dessa lärare önskade såväl praktiska uppgifter 
som klassiska instuderingsuppgifter och diskussionsfrågor. 11 % (9 st) framförde att de ville 
att läroböckernas texter skulle ha ett djupare och mer vetenskapligt innehåll så att 
läroböckerna kunde användas till fördjupningsuppgifter och inte endast erbjuda 
grundläggande fakta som lärarna tyckte att det var i dagsläget. Ungefär 10 % (8 st) av lärarna 
svarade att en lärobok skulle innehålla lärarhandledning i form av bedömningsstöd, exempel 
på lektionsplaneringar och momentupplägg samt examinationsuppgifter för att testa av 
elevernas kunskapsnivå i förhållande till kunskapskraven. Lika många lärare var kritiska till 
att en traditionell lärobok någonsin skulle kunna fungera tillfredsställande i undervisningen 
för idrott och hälsa. Detta motiverade de med att det ständigt kommer nya forskningsrön inom 
ämnets kunskapsområde, vilket gör att läroböckerna måste uppdateras ofta, samt att ämnet 
består av väldigt skilda moment som de menar är svåra att samla i en lärobok. Dessa lärare 
ansåg att en digital lärobok eller flera områdesspecifika läroböcker skulle passa bättre i idrott 
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och hälsa. 7 % (6 st) av lärarna svarade att det var viktigt att texterna i läroböckerna var 
elevanpassade. 
5.1.4 Sammanfattning av enkätundersökningens resultat 
Enkätundersökningen syftar till att besvara frågeställningarna: På vilket sätt använder sig 
lärare av läroböcker sin undervisning? Vilka fördelar och begränsningar upplever lärare att 
läroböcker för idrott och hälsa har? 
Enkätundersökningen visade att en knapp majoritet av gymnasielärarna i idrott och hälsa 1 
som besvarat enkäten använder sig av läroböcker i undervisningen. Nästan tre fjärdedelar av 
lärarna som inte använder läroböcker uppgav att de använder andra källor för lärostoff och 
hela 84 % av lärarna som använder läroböcker kompletterar sin undervisning med andra 
källor. Internet var den främsta källan till utökat lärostoff för samtliga respondenter.  
Läroböcker används främst som källa till inläsning för elever inför prov och som 
grundunderlag till lärarens föreläsningar. De kunskapsområden där läroböcker används mest 
frekvent är effekter av olika träningsmetoder, hälsa och kost.  
De tre största fördelarna med läroboksanvändning var enligt lärarna att det blir lättare för 
eleverna att hitta information, att kursen får en tydligare struktur och att böckerna överlag 
underlättar lärarens arbete. Den genomgående kritiken från samtliga lärare är att aktuella 
läroböckers innehåll är på en för grundläggande nivå och saknar tillräckligt djup för att 
eleverna ska nå de högre kunskapskraven. En fjärdedel av lärarna som inte använder 
läroböcker angav ekonomiska skäl till detta.  
På frågan om vad en lärobok ska innehålla svarade 65 % av lärarna att kursens centrala 
innehåll ska återspeglas i böckerna. På andra plats hamnade konkreta uppgifter som eleverna 
kan arbeta med. 

5.2 Innehållsanalys 
Här redovisas resultatet på den kvantitativa innehållsanalysen av läroböckerna som flest lärare 
i enkätundersökningen uppgav att de använder i undervisningen för idrott och hälsa 1 på 
gymnasiet. Det är Idrott och hälsa 1 och 2 – upplaga 2 av Paulsson och Svalner (2014) och 
Idrott och hälsa Faktabok – upplaga 5 av Johansson (2012). De är även de enda läroböckerna 
på marknaden som utger sig för att vara anpassade till läroplanen Lgy11. Båda böckerna är 
indelade i kapitel med namn som anknyter till olika delar av det centrala innehållet och i slutet 
av varje kapitel finns en sammanfattning samt elevuppgifter. Som jag har beskrivit i 
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metoddelen har läroböckerna analyserats utifrån hur stort sidutrymme som elva olika 
innehållsområden har i dem. Analysvariablerna är baserade på kursmålen och det centrala 
innehållet för idrott och hälsa 1. Sidutrymmet presenteras både i sin helhet och i procentuell 
del av läroböckernas totala faktainnehåll.  
De elva innehållsområdena som läroböckerna har analyserats efter är: eget program för 
träning eller andra hälsofrämjande åtgärder, samband mellan fysisk aktivitet och hälsa, 
friluftsliv, säkerhet och åtgärder vid skador och nödsituationer, könsmönster och 
jämställdhet, rörelse till musik samt dans, rörelseaktiviteter, kosthållning, droger och 
dopningspreparat, spänningsreglering och mental träning samt ergonomi.  
Här presenteras även det kvalitativa analysresultatet av läroböckernas olika förord. I förorden 
uttrycker författarna sin syn på ämnet idrott och hälsa samt presenterar bokens innehåll och 
hur läroboken kan användas i undervisningen. Förordet har analyserats i förhållande till 
ämnets syfte som det anges i kursplanen för idrott och hälsa 1 (se figur 3, s.17).    
Min sammanfattning av ämnets syfte är att eleverna genom kunskap om livsstilens betydelse 
för hälsan ska lära sig att ta ansvar för sin egen hälsa. Detta kommer i längden att påverka 
folkhälsan positivt. Undervisningen ska utveckla elevernas kroppsliga förmåga samt göra så 
att de utvecklar ett intresse för rörelse och hälsa. De praktiska inslagen i undervisningen ska 
baseras på fakta och teorier och anpassas efter elevernas olika förutsättningar. Fysisk hälsa är 
läroplanens huvudfokus. Denna tolkning av idrott och hälsa-ämnets syfte överensstämmer 
med hur Larsson (2012), Meckbach och Lundvall (2012), Brolin (2014) och Kroon (2016) 
beskriver idrott och hälsa-ämnet utifrån Lgy11. 
Textanalyserna av läroböckerna syftar till att besvara frågeställningen: Hur väl 
överensstämmer läroböckernas innehåll med gällande nationella kursplaner? 
5.2.1 Hur väl överensstämmer läroböckernas innehåll med gällande 
nationella kursplaner? 
5.2.1.1 Kvantitativ innehållsanalys av Paulsson och Svalner 
Idrott och hälsa 1 och 2 – upplaga 2 av Paulsson och Svalner (2014) består av 10 olika 
kapitel. Varje kapitel avslutas med en sammanfattning och elevuppgifter knutna till kapitlets 
innehåll. Kapitlen heter Din kropp – så fungerar den, Motion och träning, Kosthållning, 
Idrottsmedicin, Ergonomi, Rytmik och rörelse, Natur och friluftsliv, Livräddning på land och 
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vatten, ANT och dopning och Idrott, motion och jag. Boken innehåller sammanlagt 172 sidor 
med faktatext och det är dessa som den kvantitativa innehållsanalysen utgår ifrån. 

 
Figur 9. Sidantal Paulsson och Svalner (2014). 

 
Figur 10. Sidutrymme i procent Paulsson och Svalner (2014). 
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Säkerhet och åtgärder vid skador och nödsituationer får störst utrymme i boken med 26,5 
sidor vilket motsvarar 15,41 % av bokens totala innehåll, varav de flesta sidorna återfinns i 
kapitlen Idrottsmedicin och Livräddning på land och vatten. Näst störst utrymme får friluftsliv 
med 22 sidor och 12,79 % då ett helt kapitel ägnas åt detta område. Därefter följer samband 
mellan fysisk aktivitet och hälsa med 18,25 sidor och 10,61 % fördelat över flertalet kapitel 
med fokus på framför allt fysisk hälsa men med inslag av sociala och psykiska hälsovinster av 
fysisk aktivitet. Fakta om kosthållning har ett eget kapitel i boken på 14,5 sidor och 8,43 %. 
Tätt därefter följer spänningsreglering och mental träning med 13,5 sidor och 7,85 % samt 
eget program för träning eller andra hälsofrämjande åtgärder med 13 sidor och 7,56 %. 
Droger och dopningspreparat tas upp i ett eget kapitel på 10 sidor vilket motsvarar 5,81 %. I 
kapitlet Rytmik och rörelse kopplas 9,5 sidor och 5,52 % av bokens totala innehåll till rörelse 
till musik samt dans. Könsmönster och jämställdhet behandlas på 8 sidor och 4,65 % i bokens 
sista kapitel Idrott, motion och jag. Minst utrymme får ergonomi med fokus på samspelet 
mellan den fysiska arbetsmiljön och kroppen med 7 sidor och 4,07 % då det mesta i kapitlet 
Ergonomi kopplades till analysvariabeln spänningsreglering och mental träning istället. Fakta 
om andra rörelseaktiviteter än friluftsliv, dans och konditions-/styrketräning återfanns inte alls 
i boken. 29,75 sidor vilket motsvarar 17,3 % kunde inte knytas till någon av 
analysvariablerna. Dessa sidor handlade till mesta dels om grundläggande humanbiologi och 
anatomi utan tydligt hälsoperspektiv, även den inledande sidan till varje kapitel har hamnat i 
kategorin övrigt eftersom denna inledning oftast består av ett idrottarporträtt. 
5.2.1.2 Kvalitativ innehållsanalys av Paulsson och Svalner 
Förordet i Idrott och hälsa 1 och 2 – upplaga 2 av Paulsson och Svalner (2014) inleds med 
Världshälsoorganisationen, WHO:s definition av hälsa som ”ett tillstånd av fullständigt 
fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte enbart frånvaro av sjukdom”. Därefter 
konstaterar författarna att de allra flesta människorna vill må bra och att god hälsa är en 
förutsättning för detta. Livsstilens betydelse för hälsan påtalas och författarna menar att 
läsaren genom sina livsstilsval kan påverka sin hälsa i stor utsträckning. Vikten av träning och 
motion motiveras med en lista på nio olika hälsoeffekter av regelbunden fysisk aktivitet. Åtta 
av de listade hälsoeffekterna är fysiska och en är psykisk. Sambandet mellan fysisk aktivitet 
och bättre skolprestationer lyfts också fram. Detta kan tolkas som att kunskap om 
hälsofördelarna av fysisk aktivitet ska motivera eleverna till att motionera, vilket kan kopplas 
till ämnets syfte enligt kursplanen för idrott och hälsa 1 där det står att: ”Färdigheter i och 
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kunskaper om rörelseaktiviteter och hur olika livsstilsfaktorer påverkar människors hälsa är 
grundläggande för att människor ska kunna ta ansvar för sin hälsa.”  
Ämnet idrott och hälsa har, enligt författarna, en viktig roll för folkhälsan vilket även påtalas i 
styrdokumenten. Undervisningen ska genomsyras av ett ”hälsoperspektiv” och bestå av 
fysiska aktiviteter som anpassas efter individen. Detta kan kopplas direkt till hur 
undervisningen i idrott och hälsa ska bedrivas enligt kursplanen: ”Undervisningen ska utgöras 
av fysiska aktiviteter utformade så att alla kan delta och utvecklas utifrån egna 
förutsättningar.” 
Enligt författarna kan läroboken med dess elevuppgifter fördjupa elevernas förståelse för fakta 
och teorier, öva eleverna i att dra egna slutsatser utifrån vetenskapliga rön samt ”ge exempel 
på hur eleverna kan skaffa sig erfarenheter som ökar förståelsen för den fysiska aktivitetens 
nytta.” (Paulsson och Svalner, 2014, s.6) 
5.2.1.3 Kvantitativ innehållsanalys av Johansson 
Idrott och hälsa Faktabok – upplaga 5 av Johansson (2012) består av tolv kapitel och även i 
denna bok avlutas varje kapitel med en sammanfattning och elevuppgifter som bearbetar 
kapitlets innehåll. Kapitlen heter Idrott och hälsa, Ohälsa, Träningslära, Sjukdom och skada, 
Stresshantering och mental träning, Rörelse till musik, Idrott då och nu, Friluftsliv, 
Livräddning och första hjälpen, Ergonomi, Spel och regler och Kroppen. Läroboken 
innehåller sammanlagt 161 sidor med faktatext och det är dessa som den kvantitativa 
innehållsanalysen bygger på/utgår ifrån. 
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Figur 11. Sidantal Johansson (2012). 

 
Figur 12. Sidutrymme i procent Johansson (2012). 
Störst utrymme får Säkerhet och åtgärder vid skador och nödsituationer med 23 sidor vilket 
motsvarar 14,29 % av bokens totala innehåll, varav de flesta sidorna hör till kapitlen Sjukdom 
och skada och Livräddning och första hjälpen. På andraplats kommer eget program för 
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träning eller andra hälsofrämjande åtgärder med 19,75 sidor och 12,27 % som till störst del 
återfinns i kapitlet Träningslära. Fakta om friluftsliv får 19 sidor, 11,8 % och ett helt eget 
kapitel. Samband mellan fysisk aktivitet och hälsa behandlas i flera kapitel på sammanlagt 
15,75 sidor och 9,78 %. Riskerna med droger och dopningspreparat omskrivs på 15,25 sidor 
och 9,47 % i kapitlet Ohälsa. Fakta om kosthållning tas upp i det första kapitlet Idrott och 
hälsa på 12,75 sidor och 7,92 %. Spänningsreglering och mental träning samt ergonomi har 
varsitt eget kapitel på 12 sidor och 7,45 % vardera. Rörelseaktiviteter får ett helt eget kapitel 
som på 9 sidor och 5,59 % förklarar reglerna i några vanliga bollsporter. Ett kapitel handlar 
om rörelse till musik samt dans och det består av 7,5 sidor vilket är 4,66 %. Könsmönster och 
jämställdhet har precis lika stort sidutrymme men de sidorna är fördelade över kapitlen 
Ohälsa, Träningslära och Idrott då och nu. Ytterligare 7,5 sidor vilket motsvarar 4,66 % 
kunde inte knytas till någon av analysvariablerna. Dessa sidor handlade om idrottshistoria, 
grundläggande humanbiologi och anatomi. 
5.2.1.4 Kvalitativ innehållsanalys av Johansson 
Förordet i Idrott och hälsa Faktabok – upplaga 5 av Johansson (2012) inleds med orden: 
”Idrottsämnet handlar om att du ska få allsidig motion, samtidigt som du har kul. Du får också 
kunskap om hur mycket en aktiv livsstil betyder för hälsan.” (Johansson, 2012, s.7) Detta kan 
kopplas till att ämnet, enligt kursplanen för idrott och hälsa 1, ska utveckla elevernas 
kroppsliga förmåga och att eleverna ska få kunskap om hur fysisk aktivitet och olika 
livsstilsfaktorer påverkar hälsan samtidigt som eleverna utvecklar ett intresse för att röra på 
sig. 
Ämnet benämns aldrig som ”idrott och hälsa” i förordet utan kallas för ”idrottsämnet” och 
”idrottsundervisningen”. Detta skiljer sig från språket i kursplanen där ämnet alltid kallas för 
”idrott och hälsa” som är dess officiella namn. 
Författaren skriver att kunskap är viktigt för att kritiskt kunna granska massmedias hälsotips 
som förändras hela tiden och det poängteras att ämnet ska förse eleverna med kunskap inom 
flera olika områden. Den information som läroboken förmedlar ska hjälpa läsaren att bli sin 
egen personliga tränare. Detta kan tolkas som att läsaren ska lära sig att ta ansvar för sin egen 
hälsa, vilket styrdokumenten framhäver som en viktig del av ämnets syfte.   
Enligt författaren kan läroboken bidra till att integrera praktik och teori i undervisningen, men 
hur detta kan ske förklaras inte i förordet. Det poängteras att den femte upplagan följer 
ämnesplanen i Lgy11 och att den riktar sig till idrott och hälsa 1 och 2. 
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5.2.2 Sammanfattande kommentarer till böckernas innehåll 
Innehållsanalyserna av läroböckerna syftar till att besvara frågeställningen: Hur väl 
överensstämmer läroböckernas innehåll med gällande nationella kursplaner? 
5.2.2.1 Kvantitativ innehållsanalys 
Nedan presenteras en kvantitativ jämförelse av innehållet i de analyserade läroböckerna. 

 
Figur 13. Procentuellt sidutrymme i läroböckerna. 
Säkerhet och åtgärder vid skador och nödsituationer får störst sidutrymme i båda 
läroböckerna med 15,41 % respektive 14,29 % fördelat på två kapitel i varje bok. I dessa 
kapitel förklaras några av de vanligaste idrottskadornas orsaker och vilka skadeförebyggande 
åtgärder som kan vidtas. Läsaren får tips och råd om akut omhändertagande, rehabilitering 
och träning i samband med sjukdom. Livräddande förstahjälpen tas också upp i båda böckerna 
med de senaste riktlinjerna angående inblåsningar och hjärtkompressioner.  
Friluftsliv får förhållandevis stort utrymme i båda böckerna med 12,79 % och 11,8 %. 
Området får ett eget kapitel i båda böckerna med fokus på förberedelser inför tur, klädsel, 
orientering, lägerliv och allemansrätten. Friluftslivets positiva hälsoeffekter och naturen som 
rekreationsplats framhålls. 
Eget program för träning eller andra hälsofrämjande effekter får större utrymme i Johanssons 
bok än i Paulsson och Svalners med 12,27 % jämfört med 7,56 %. Båda böckerna tar upp 
konditions-, styrke-, koordinations- och rörlighetsträning som utvecklingsområden för ett eget 
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träningsprogram och förklarar de grundläggande dragen i de olika träningsmetoderna. Båda 
böckerna uppmuntrar läsaren till att genomföra uppvärmning, nedvarvning och 
stretching/töjning vid varje träningspass. Paulsson och Svalner poängterar vikten av att 
utvärdera sin träning löpande för att stämma av att man verkligen är på väg mot sitt mål. 
Samband mellan fysisk aktivitet och hälsa får ungefär lika stort utrymme i båda böckerna med 
10,61 % och 9,78 %. Gemensamt för böckerna är att det här är ett innehållsområde som 
behandlas i ett flertal kapitel istället för i ett helt eget kapitel. Mestadels handlar det om hur 
den fysiska hälsan förbättras av olika rörelseaktiviteter men hit räknas även formuleringar om 
hur dans är viktigt för den sociala hälsan och hur friluftsliv kan vara stressdämpande och 
gynna den psykiska hälsan.  
Kosthållning får ungefär lika stor plats i båda böckerna med 8,43 % respektive 7,92 %. En 
hälsosam kost förklaras som ett viktigt inslag i en hälsosam livsstil samt som avgörande för 
att nå så bra idrottsliga prestationer som möjligt. Båda böckerna tar upp varför vi behöver 
kolhydrater, proteiner, fetter, vitaminer och mineraler för att kroppen ska fungera samt ger 
tips om hur läsaren kan planera kost och dryck i samband med träning och tävling.  
Droger och dopning har ett eget kapitel hos Paulsson och Svalner på 5,81 % och är en stor del 
av kapitlet Ohälsa hos Johansson på 9,47 %. Båda böckerna tar upp de negativa 
konsekvenserna som tobak, alkohol, narkotika och dopning har för den fysiska förmågan och 
beskriver varningssignaler som man kan hålla utkik efter för att tidigt upptäcka om någon 
närstående missbrukar.  
Spänningsreglering och mental träning har nästan exakt samma sidutrymme i båda 
läroböckerna med 7,85 % respektive 7,45 %. På dessa sidor avhandlas vad stress är, vilka 
olika sorters stress som finns och hur olika sorters stress påverkar människor. Läsaren får 
verktyg för att hantera stress konstruktivt och information om hur mental träning kan förbättra 
prestationsförmågan. 
Ergonomi med fokus på samspelet mellan den fysiska arbets- och studiemiljön och kroppen 
har mindre sidutrymme hos Paulsson och Svalner 4,07 % än hos Bengtsson 7,45 %. Paulsson 
och Svalner berör den fysiska miljön endast med övergripande information om vikten av bra 
belysning, bra ventilation, bra ljudvolym och att ryggraden inte bör utsättas för onödig 
belastning. Bengtsson tar upp allt detta och beskriver mycket mer utförligt hur olika 
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arbetsställningar påverkar kroppen och vad man exempelvis ska tänka på när man sitter vid 
datorn respektive när man lyfter tungt.  
Rörelse till musik samt dans hör till de mindre innehållsområdena i denna analys trots att det 
har ett eget kapitel i båda böckerna. Sidutrymmet motsvarar 5,52 % respektive 4,66 %. I dessa 
kapitel behandlas dansandets historia och olika danser beskrivs. Även rytm och takt samt 
musikens inverkan på träning tas upp. 
Könsmönster och jämställdhet får nästan precis lika litet utrymme i båda läroböckerna med 
4,65 % respektive 4,66 %. Båda böckerna lägger fokus på kroppsideal och ätstörningar i detta 
innehållsområde och lyfter fram hur olika krav på pojkar och flickor påverkar dem på olika 
sätt.  
Rörelseaktiviteter har ett eget kapitel på 5,59 % i Johanssons bok där reglerna för några 
vanliga bollsporter förklaras. I Paulsson och Svalners bok finns inget som motsvarar denna 
analysvariabel. 
Hela 17,3 % av innehållet i Paulsson och Svalners lärobok kan inte sorteras in under någon av 
analysvariablerna jämfört med 4,66 % i Johanssons bok. Detta övriga innehåll handlar mest 
om humanbiologi och anatomi samt i Paulsson och Svalners fall om idrottarporträtt och för 
Johansson om idrottshistoria.   
5.2.2.2 Kvalitativ innehållsanalys 
Här presenteras en sammanfattning av de kvalitativa analyserna av böckernas förord och hur 
väl de stämmer överens med ämnets syfte enligt styrdokumenten. 
Båda förorden framhåller vikten av kunskap för att kunna förstå hur livsstilen och fysisk 
aktivitet kan påverka och förbättra en individs hälsa. Även i kursplanen för idrott och hälsa 1 
finns ett tydligt fokus på kunskap som en förutsättning för att elever ska kunna ta ansvar för 
sin egen hälsa. Det egna ansvaret är tydligt framskrivet i båda böckerna och författarna 
försöker i förorden motivera läsaren till att fatta hälsosamma beslut kring rörelse och livsstil. 
Paulsson och Svalner nämner att idrott och hälsa-undervisningen är viktig för folkhälsan, 
vilket styrdokumenten också framhäver. Bengtsson skriver inget om detta men har istället ett 
tydligt individfokus i förordet och uppmanar läsaren att bli ”sin egen personliga tränare.” 
Paulsson och Svalner kallar ämnet för ”idrott och hälsa” medan Johansson skriver 
”idrottsämnet”. Hur läroböckerna ska användas i undervisningen är något diffust beskrivet i 
båda förorden, vilket öppnar upp för verksamma lärare att själva besluta hur de vill använda 



38  

sig av böckerna i undervisningen. Författarna menar dock att böckernas innehåll syftar till att 
öka elevernas kunskap om idrott och hälsa. Inget i förorden går direkt emot ämnets syfte som 
det är formulerat i styrdokumenten.  

6. Diskussion 
I detta avsnitt presenteras först en diskussion av enkätundersökningens och textanalysens 
resultat med kopplingar till läroplansteori, tidigare forskning och egna reflektioner. Sedan 
följer en metoddiskussion där genomförandet av studierna diskuteras. Slutligen redovisas 
studiens slutsats samt förslag på vidare forskning. 

6.1 Resultatdiskussion 
6.1.1 Läroboksanvändning i idrott och hälsa 
Endast 54,5 % av lärarna som deltog i enkätundersökningen uppgav att de använde sig av 
läroböcker i undervisningen. Det visar på en kraftig minskning av läroboksanvändningen i 
idrott och hälsa jämfört med Norrbom och Livijns resultat från 2009 då 74 % av lärarna 
svarade att de använde sig av läroböcker. Även i jämförelse med Föreningen Svenska 
Läromedels enkätundersökning från 2003, som visade att 98 % av de svenska lärarna använde 
läroböcker i sin undervisning, är idrott och hälsa-lärarnas nuvarande läroboksanvändning 
påfallande låg. Det kan finnas flera olika förklaringar till varför det ser ut på detta vis.  
Skolverket (2006) upptäckte att olika ämneslärare använder sig av läroböcker i varierande hög 
grad. I ämnen med ett tydligt angivet ämnesinnehåll där olika delar systematiskt hänger 
samman i en viss ordning har läroböckerna mest inflytande på undervisningen. Till dessa 
ämnen räknas matematik, språk och naturvetenskapliga ämnen. Lärobokens inflytande är 
mindre i ämnen med en öppnare ämnesstruktur, som exempelvis samhällskunskap, och 
bildlärarna i undersökningen uppgav att de nästan aldrig använde sig av förlagsproducerade 
läroböcker. Detta eftersom att de ansåg att traditionella läroböcker inte passade in i 
bildundervisningen. Eftersom idrott och hälsa är ett tvärvetenskapligt ämne med både 
samhällsorienterade och naturvetenskapliga inslag bör det kunna räknas in till de ämnen som 
Skolverket menar har en mindre given ämnesstruktur. Innehållet i undervisningen kan vara 
mycket varierande beroende på lärarens intresse och erfarenheter samt skolans resurser och 
omgivning vilket kan minska läroboksanvändingen. Liksom bildämnet är idrott och hälsa ett 
till stora delar praktiskt ämne och det finns en tradition av att bedriva lärobokslös 
undervisning i dessa ämnen, enligt Johnsen et al. (1997) vilket även Skolverkets intervjuer 
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med bildlärare bekräftar. Alltså kan idrott och hälsa-ämnets struktur och tradition vara en 
anledning till den låga läroboksanvändningen. 
En annan möjlig förklaring till att färre idrott och hälsa-lärare använder sig av läroböcker idag 
än 2009 kan vara att den nya läroplanen Lgy11 är tydligare än den gamla. Enligt Wikman 
(2004) gör diffusa läroplaner att lärare förlitar sig på läroböckerna mer. Läroplaner som 
tydligt beskriver ämnesinnehåll och kunskapsmål gör däremot att lärarna upplever att de kan 
tolka styrdokumenten utan läroböckernas hjälp. Eftersom Lgy11 enligt såväl Linde (2012), 
Skolverket (2013), Kroon (2016) och Larsson (2012) presenterar ett tydligare ämnesinnehåll 
än Lpf94 kan det ha lett till att idrott och hälsa-lärarna upplever ett minskat behov av 
läroböcker för att omsätta kursplanen till konkret undervisning. Denna tolkning av resultatet 
innebär att läroböckerna för idrott och hälsa har fått en svagare ställning på 
transformeringsarenan samtidigt som styrdokumenten på formuleringsarenan blivit tydligare.  
Dessutom har utbudet av läroböcker för idrott och hälsa minskat. Norrbom och Livijn 
analyserade fyra olika läroböcker som var anpassade till Lpf94, men idag finns det endast två 
böcker på marknaden som uttalat riktar sig till idrott och hälsa 1 och 2. En hög andel av 
lärarna i enkätundersökningen som uppgav att de använder läroböcker i idrott och hälsa-
undervisningen svarade att de också använder sig av kompletterande källor. Detta arbetssätt 
påminner om samhällskunskapslärarna i Skolverkets (2006) undersökning som svarade att de 
använder läroboken för att ge eleverna grundläggande kunskaper och andra källor för att 
fördjupa och aktualisera läroböckernas innehåll. Bristen på valmöjligheter mellan olika 
förlagsproducerade läroböcker kan vara en anledning till att lärarna använder sig av andra 
källor i allt högre grad och att nästan hälften av lärarna i idrott och hälsa helt väljer bort 
läroböcker ur sin undervisning. 
Enligt lärarna i enkätundersökningen används läroböcker främst som källa till inläsning för 
elever inför prov och som grundunderlag till lärarens föreläsningar. Därefter följer teoretiska 
övningar, grupparbeten och praktiska övningar för eleverna. De flesta lärarna angav flera 
olika användningsområden för läroböckerna och det tyder på att de varierar sin undervisning. 
De kunskapsområden där läroböcker används mest frekvent av idrott och hälsa-lärarna i 
undersökningen är effekter av olika träningsmetoder, hälsa och kost. Överlag visar svaren på 
denna enkätfråga att läroböcker framförallt används till ämnets mer teoretiska 
kunskapsområden. Detta kan ställas i relation till vilket innehåll som får störst utrymme i de 
analyserade läroböckerna. Eget program för träning eller andra hälsofrämjande effekter, 
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samband mellan fysisk aktivitet och hälsa och kosthållning kan kopplas till de områden som 
lärarna uppger att de använder läroböcker mest till och i böckerna får dessa områden något 
mer sidutrymme än genomsnittet utan att vara i topp. Mest utrymme i läroböckerna får istället 
säkerhet och åtgärder vid skador och nödsituationer samt friluftsliv. Dessa kunskapsområden 
anger ungefär hälften av lärarna att de behandlar med hjälp av läroböcker. Rörelse till musik 
samt dans och könsmönster och jämställdhet är två kunskapsområden som får litet 
sidutrymme i böckerna och som få lärare svarar att de använder läroböckerna till. Detta visar 
på att det finns ett visst samband mellan läroböckernas innehåll på transformeringsarenan och 
hur lärarna bedriver sin undervisning på realiseringsarenan. När läroböckerna erbjuder 
information kring ett kunskapsområde används dessa i undervisningen och när läroböckernas 
innehåll upplevs som bristfälligt används andra källor.  
6.1.2 Läroböckers fördelar och begränsningar för idrott och hälsa  
Läroboksanvändningens tre största fördelar är, enligt lärarna i undersökningen, att det blir 
lättare för eleverna att hitta information, att kursen får en tydligare struktur och att böckerna 
överlag underlättar lärarens arbete. Dessa fördelar beskriver Englund (2011) genom att 
förklara lärobokens roll i skolan. Läroboken är ett praktiskt arbetsredskap som erbjuder lärare 
och elever samlat ämnesstoff och uppgifter samtidigt som den har en legitimerande och 
kunskapsgaranterande funktion i förhållande till styrdokumenten. Det är mycket vanligt att 
läroböcker används vid planering och strukturering av undervisningen i olika ämnen och både 
lärare och elever upplever ofta att en lärobok ger studierna sammanhang och trygghet. 
Wikman (2004) och Oates (2014) menar att välarbetade läroböcker kan underlätta lärarens 
arbete eftersom läraren kan lägga mindre tid på att söka ämnesstoff och mer tid på pedagogisk 
utveckling. Det faktum att idrott och hälsa-lärarna framhåller att läroböckerna ger kursen en 
tydligare struktur visar att de upplever att läroboken har en betydelsefull roll på 
transformeringsarenan där styrdokumenten tolkas. Detta överensstämmer med Skolverkets 
(2013) syn på hur uppdaterade läroböcker kan inverka positivt på implementeringen av den 
nya läroplanen.  
Den genomgående kritiken från samtliga lärare är att aktuella läroböckers innehåll är på en för 
grundläggande nivå och saknar tillräckligt djup för att eleverna ska nå de högre 
kunskapskraven. Detta är en begränsning som Wikman (2004) menar är vanligt 
förekommande när läromedelsförfattare försöker beskriva komplicerade företeelser på ett 
lättläst sätt. Enligt Oates (2014) kan alltför instrumentella och endimensionella läromedel leda 
till försämrade elevresultat om dessa läroböcker dominerar undervisningen. Ur ett 
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läroplansteoretiskt perspektiv är det extra viktigt att läraren är säker i sin profession och i sin 
roll som huvudaktör på transformeringsarenan när läroböckerna endast ger begränsade 
tolkningar av läroplanen. Skolverket (2008) betonar att det är den enskilda lärarens ansvar att 
förstå och tolka läroplanen samt att med källkritiskt tänkande välja de metoder och material 
som leder till bästa möjliga måluppfyllelse för eleverna. Vinklade och alltför förenklade 
framställningar ska undvikas i undervisningen, vilket kräver att läraren använder andra källor 
när läroböckerna inte motsvarar förväntningarna. 
När lärarna i enkätundersökningen tillfrågades om vad de tycker att en lärobok ska innehålla 
svarade 65 % att läroböckerna bör spegla kursens centrala innehåll i enlighet med 
styrdokumenten. Övriga lärare fokuserade mer på läroböckernas utformning och efterlyste fler 
elevuppgifter och lärarhandledningar. Svaren på denna fråga visar att lärarna har en bestämd 
uppfattning om vad som är relevant innehållsmässigt i ämnet och att det centrala innehållet i 
kursplanen upplevs som en tydlig riktlinje vilken bör följas av läromedelsförfattarna. Lärarna 
verkar se läroböckerna som en viktig resurs på transformeringsarenan eftersom 
bedömningsstöd och förslag på examinationer efterfrågades. Några lärare efterfrågade 
exempel på lektionsplaneringar och momentupplägg vilket kan tolkas som en önskan om att 
läroböckerna ska få mer utrymme på realiseringsarenan. 
Sammanfattningsvis kan man säga att de flesta lärare som använder sig av läroböcker i 
undervisningen ser läroboken som en tillgång som de väljer att plocka guldkornen ur. Några 
önskar ännu mer stöd av läroböckerna än vad de i dagsläget erbjuder och andra upplever att 
traditionella läroböcker inte lämpar sig för idrott och hälsa-ämnet. 
6.1.3 Nationella kursplaner och läroböckernas innehåll 
Syftet med den kvantitativa innehållsanalysen var att undersöka sambandet mellan 
formuleringsarenan och transformeringsarenan. Eftersom båda böckerna utger sig för att vara 
anpassade till Lgy11 är det författarnas tolkningar av kursplanen som återspeglas i 
läroböckernas innehåll.  Resultatet av innehållsanalysen visar att samtliga kunskapsområden 
från styrdokumenten finns representerade i böckerna förutom rörelseaktiviteter som saknas i 
Paulsson och Svalners bok. Anledningen till detta kan vara att lärarna i enkätundersökningen 
framförallt efterfrågar lärobokstexter om de mer teoretiska kunskapsområdena och att 
läromedelsproducenter, enligt Linde (2012), påverkas av marknadens efterfrågan. Hade alla 
innehållsområden fått exakt lika stort utrymme i böckerna skulle vart och ett finnas 
representerat på ungefär 9 % av det totala sidutrymmet. Så är dock inte fallet utan vissa 
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områden får mer utrymme än genomsnittet och vissa får mindre. Det innehållsområde som får 
mest utrymme i båda böckerna är säkerhet och åtgärder vid skador och nödsituationer som 
får ungefär 15 % av det totala sidutrymmet jämfört med könsmönster och jämställdhet som 
behandlas på knappt 5 % i båda böckerna och ergonomi som endast får 4 % i Paulsson och 
Svalners bok. Det kan finnas flera olika anledningar till variationerna i sidutrymme utöver den 
kvantitativa innehållsanalysens grundtanke som är att det som får stort utrymme 
innehållsmässigt bedöms vara viktigare än det som får litet utrymme. Enligt Selander (1988) 
och Wikman (2004) är traditionens makt stark över läromedelsutformningen och därför kan 
vissa områden som tidigare fått stort utrymme i styrdokument och läroböcker även 
fortsättningsvis ha detta i nya upplagor. Lärarnas efterfrågan påverkar också innehållet liksom 
det faktum att läroböckerna riktar sig till idrott och hälsa-kurserna 1 och 2. Överlag är 
innehållet i läroböckerna likartat, vilket visar på att författarnas tolkningar av 
styrdokumentens intentioner är samstämmiga, att det råder konsensus på formuleringsarenan 
läromedelsförfattare sinsemellan och att läroböckernas innehåll överensstämmer 
förhållandevis väl med de gällande nationella kursplanerna.  
Den kvalitativa innehållsanalysen av förorden i förhållande till ämnets syfte visar att 
författarnas syn på idrott och hälsa-ämnet följer styrdokumenten. Det som sticker ut i 
analysen är att i Johanssons förord kallas idrott och hälsa-ämnet endast för ”idrottsämnet” och 
”idrottsundervisningen”. Detta ordval skiljer sig från språkbruket i kursplanen. Eftersom 
ämnets betydelse för såväl folkhälsan som individens hälsa är i fokus i kursplanens 
syftesbeskrivning är det anmärkningsvärt att Johansson väljer att utelämna ordet hälsa ur 
ämnets namn. I övriga delar av förordet är dock hälsoperspektivet framträdande. Kunskap om 
livstilens betydelse för hälsa och sambandet mellan fysisk aktivitet och hälsa är framträdande 
i båda böckernas förord. Dessutom framhävs rörelseaktiviteter som ett medel för 
välbefinnande och läsaren motiveras i båda förorden till att ta eget ansvar för sin hälsa. Detta 
stämmer väl överens med hur Larsson (2012), Meckbach och Lundvall (2012), Brolin (2014) 
och Kroon (2016) tolkar ämnets syfte. Detta tyder på att det inte finns någon avvikande dold 
läroplan som förmedlas via läroböckerna utan att enighet med formuleringsarenans 
intentioner eftersträvas.  
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6.2 Metoddiskussion 
6.2.1 Enkätundersökning 
Eftersom en enkätundersökning kräver ett aktivt deltagande av respondenterna i form av 
eftertanke och reflektion vid besvarandet är det inte helt enkelt att nå ut till aktiva lärare i 
idrott och hälsa och lägga anspråk på deras tid och uppmärksamhet. Fördelarna med en 
enkätundersökning är enligt Ejvegård (2009) att när svaren väl har kommit in går det 
förhållandevis fort att sammanställa resultatet och vid hög svarsfrekvens går det att upptäcka 
strukturer. Eftersom jag har velat ta del av åsikterna från en större mängd lärare och på så sätt 
fördjupa kunskapen om åsikterna ute på fältet kring läromedelsanvändning i idrott och hälsa 
lämpade sig en enkätundersökning väl. Ejvegård (2009) menar också att människor brukar 
svara sanningsenligt när de får vara anonyma och i en enkätundersökning som denna är 
anonymiteten hög. 
De eventuella förändringar som jag skulle kunna rekommendera vid en upprepad 
undersökning handlar om att effektivisera enkäten så det går snabbare att besvara den. Detta 
skulle kunna göra så att fler lärare tar sig tid att delta i undersökningen. Till exempel skulle 
några av de öppna frågorna kunna omvandlas till stängda frågor. Fler stängda frågor med ett 
flertal olika svarsalternativ hämtade från det enkätresultat som framkom vid den nu 
genomförda undersökningen skulle även underlätta svarsanalysen och påskynda 
resultatsammanställningen. Fördelarna med öppna frågor är dock att man kan få fram helt ny 
och oväntad information samt att respondenterna tvingas till mer eftertanke vilket kan leda till 
mer genomtänkta svar. Själva deltagandet i en enkät kan bli ett tillfälle för reflektion för 
läraren som kan gynna hen i sitt arbete och öppna frågor kan ha en motiverande effekt, enligt 
Ejlertsson (2014). 
Sammanfattningsvis har enkätundersökningen uppfyllt sitt syfte genom att besvara 
frågeställningarna: På vilket sätt använder sig lärare i idrott och hälsa av läroböcker i sin 
undervisning? Vilka fördelar och begränsningar upplever lärare att läroböcker för idrott och 
hälsa har? 
6.2.2 Textanalys 
Eftersom kodschemat och kriterierna för de olika analysvariablerna i den kvantitativa 
innehållsanalysen var tydligt och konkret formulerade uppstod inga oklarheter i 
kategoriseringen. De variabler som påminde mest om varandra var eget program för träning 
eller andra hälsofrämjande åtgärder och samband mellan fysisk aktivitet och hälsa. Dessa 
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områden hade även de snävaste kriterierna i kodschemat vilket kan ha påverkat att de fått 
mindre sidutrymme i läroböckerna än andra bredare innehållsområdena. De snäva kriterierna 
beror på att kursplanens formuleringar om dessa områden är mycket specifika. Hade 
kategorierna eget program för träning eller andra hälsofrämjande åtgärder och samband 
mellan fysisk aktivitet och hälsa bytts ut mot analysvariabeln hälsa hade detta område 
förmodligen fått ett större sidutrymme eftersom det skulle ha vara mycket bredare. 
I denna studie har innehållsanalysen bidragit till att visa hur stort sidutrymme olika 
innehållsområden från styrdokumenten får i aktuella läroböcker. Enligt Boréus och Bergström 
(2012) är grundtanken bakom den kvantitativa innehållsanalysen att det som får stort 
utrymme innehållsmässigt bedöms vara viktigare än det som får litet utrymme. Det är dock 
tveksamt om det går att dra några slutsatser kring vilket innehåll som läroboksförfattarna 
anser är viktigast utifrån den här studien. Förhållandet mellan sidantal i läroböckerna och 
relevans för ämnet idrott och hälsa är inte helt glasklart. Fakta om vissa områden är 
förmodligen lättare att förmedla via skrift än andra och viss kunskap lämpar sig kanske bättre 
i en lärobok än annan. Böckerna riktar sig till både idrott och hälsa 1 och 2 samtidigt som 
innehållet endast har analyserats i förhållande till kursplanen för idrott och hälsa 1. Detta kan 
vara en orsak till varför en del av läroböckernas innehåll inte har gått att knyta till något av 
kursplanens centrala innehåll och istället sorteras in under övrigt. 
Överlag har både den kvantitativa och den kvalitativa innehållsanalysen fyllt sitt syfte genom 
att besvara frågeställningen: Hur väl överensstämmer läroböckernas innehåll med gällande 
nationella kursplaner? 

6.3 Slutsats 
Syftet med studien var att fördjupa kunskapen om hur lärare i idrott och hälsa på gymnasiet 
använder sig av läroböcker i undervisningen, hur de ser på läroböcker och hur innehållet i 
läroböcker för gymnasieelever inom ämnet idrott och hälsa följer de nationella 
styrdokumentens intentioner. Frågeställningarna som besvarar syftet visar att lärare i idrott 
och hälsa på gymnasiet använder sig av läroböcker i mindre utsträckning än andra lärare och 
att läroböckerna framförallt används till teoretiska uppgifter och moment. Läroböckernas 
största fördelar är enligt lärarna i undersökningen att eleverna lätt hittar information, att 
kursen får en tydlig struktur och att böckerna generellt underlättar lärarens arbete. Den 
genomgående kritiken från idrott och hälsa-lärarna är att aktuella läroböckers innehåll saknar 
tillräckligt djup för att eleverna ska nå de högre kunskapskraven. Överlag överensstämmer 
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läroböckernas innehåll med de kunskapsområden som i kursplanen presenteras som ämnets 
centrala innehåll och böckernas förord överensstämmer med ämnets syfte.  
Slutsatsen av studien är att utbudet av läroböcker för idrott och hälsa är tämligen begränsat 
med endast två böcker på marknaden som är anpassade efter den senaste läroplanen. Dessa 
läroböcker överensstämmer med styrdokumentens riktlinjer, men innehållet upplevs som 
bristfälligt av lärarkåren. Att förhållandevis få idrott och hälsa-lärare använder sig av 
läroböcker i undervisningen innebär en begränsad efterfrågan på traditionella läroböcker inom 
ämnet, vilket kan hämma förlagens vilja att utveckla läromedel för idrott och hälsa. Eftersom 
läroböcker spelar en betydelsefull roll på transformeringsarenan vid implementeringen av en 
ny läroplan i skolvardagen är det viktigt att det finns uppdaterade läromedel av hög kvalitet 
för idrott och hälsa-ämnet för att undervisningen ska utvecklas i enlighet med Lgy11:s 
intentioner. Samtidigt är det varje enskild lärares ansvar att tolka och omsätta styrdokumenten 
till konkret undervisning. Resultatet av studien visar att samspelet mellan formuleringsarenan 
och transformeringsarenan är komplext liksom steget till realiseringsarenan. Jag instämmer 
därför i Skolverkets (2008) uttalande om att lärare med goda kunskaper om läroplansteori och 
läromedel har en avgörande roll för att den nya läroplanen ska få genomslag i den dagliga 
skolundervisningen.  

6.4 Vidare forskning 
Eftersom flera lärare i enkätundersökningen uppgav att de sammanställer egna kompendier i 
lärarlaget som de använder i undervisningen istället för förlagsproducerade läromedel vore det 
intressant undersöka dessa kompendier i förhållande till de nationella styrdokumenten. 
Skillnader och likheter mellan det material och ämnesstoff som lärare i olika delar av landet 
använder skulle kunna analyseras för att ge en ökad inblick i ämnets nationella likvärdighet. 
Med utgångspunkt i Oates (2014), Englunds (2011) och Wikmans (2004) tidigare forskning 
om att läroböcker underlättar lärares arbete genom att vara tidsbesparande skulle det vara 
intressant att göra en tidsstudie av hur mycket tid lärare i idrott och hälsa lägger på olika 
arbetsmoment. Detta för att få fördjupad kunskap om hur mycket av lärares arbetstid som går 
åt till att söka och sammanställa material till lektioner, planera lektioner och längre moment, 
utvärdera undervisningen, examinera elever, med mera. Läroboksanvändningen inom idrott 
och hälsa är fortfarande ett tämligen outforskat område och vidare forskning inom fältet är 
välkommen.  
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Bilaga 1 Missivbrev 
 
Hej! 
Jag heter Hanna Grahn och läser sista året på Umeå Universitets lärarutbildning där jag nu ska 
skriva ett examensarbete. Syfte med detta examensarbete 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. Jag har valt att undersöka detta med hjälp av en 
enkätundersökning då jag vill ha ett stort antal lärares åsikter för att kunna jämföra dessa med 
innehållet i tillgängliga läroböcker. 
Med lärobok menas litteratur som du använder som läromedel för eleverna under kursen 
Idrott och hälsa 1. 
Jag 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. Sista svarsdag för enkäten är onsdag 24/2. 
Hoppas att du har tid att hjälpa till med detta då det är mycket viktigt för mitt examensarbete! 
Hör gärna av dig om du har frågor eller funderingar! 
TACK på förhand! 
Hanna Grahn  
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Bilaga 2 Enkätfrågor 
 
ENKÄTFRÅGOR 
När det gäller flervalsfrågorna vill jag att Du kryssar i samtliga alternativ som 
överensstämmer med Din situation samt kommenterar på lämpliga ställen.  
1. Använder Du läroböcker i din undervisning? 
⃝ Ja (Om Ja, gå direkt till fråga 3) 
⃝ Nej 
 
Om du svarat Ja på fråga 1, gå direkt till fråga 3. 
 
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 har inget behov av läroböcker i min undervisning. 
⃝ Jag använder andra källor för lärostoff. 
⃝ Övrigt:____________________________________________________________________ 
Om du svarat att du använder andra källor för lärostoff på fråga 2 vill jag att du skriver här 
vilka det är:_________________________________________________________________ 
 
Om du har svarat Nej på fråga 1 och besvarat fråga 2 gå direkt till fråga 10-11. 
 
3. Vilken lärobok/vilka läroböcker använder Du i din undervisning? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
4. Hur har dessa läroböcker valts ut? 
⃝ Av ämneslärarna 
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⃝ Av skolledningen 
⃝ Utifrån sponsring 
⃝ Utifrån innehåll 
⃝ Övrigt: ____________________________________________________________________ 
 
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. 
⃝ Övrigt: ____________________________________________________________________ 
 
7. Till vilka delar av din undervisning använder Du läroböcker? 
⃝ Humanbiologi, till exempel anatomi, fysiologi 
⃝ Effekter av olika träningsmetoder, till exempel kondition, koordination, styrka 
⃝ Spänningsreglering/mental träning 
⃝ Jämställdhet och könsmönster 
⃝ Hälsa 
⃝ Kost 
⃝ Droger och dopningspreparat 
⃝ Ergonomi 
⃝ Åtgärder vid skador och nödsituationer 
⃝ Rörelser till musik och dans 
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⃝ Friidrott 
⃝ Gymnastik 
⃝ Bollspel 
⃝ Friluftsliv 
⃝ Övrigt: ____________________________________________________________________ 
 
8. Är det något/några avsnitt av läroböckerna som Du medvetet utesluter i din undervisning? I 
så fall varför? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
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 medverkan! 
Med vänliga hälsningar, 
 Hanna Grahn  
 


