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1. Abstract 

 

A comparison of curriculums in PE between Sweden and Finland 

Mentor: Christine Farhan 

Author: Pauliina Salomaa 

 

 

This study is comparing curriculums in Physical Education between Sweden and Finland. The 

comparison was done based on former curriculums and previous research. Results from previous 

research showed differences between countries and curriculums. The aim of the study was to find out if 

and why there were differences between the current curriculums based on goals and sports. The method 

was a literature analysis. The results showed that there were differences between the curriculums, but 

also similarities. The curriculums were similar in structure and subjects, but different in the content of 

the subjects. The goals for the students were also different between countries and curriculums. The 

discussion was about the results and future studies on the area. The study could have been made in 

another way and as a result of this- other results.  

 

Keywords: curriculum, Physical Education, Sweden, Finland, comparison. 

Nyckelord: kursplan, gymnastik/idrott och hälsa, Sverige, Finland, jämförelse. 
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3. Inledning  

 

I examensarbetet har Sveriges och Finlands kursplaner i idrott/gymnastik undersökts. Detta gjordes för 

att se hur kursplanerna skiljde sig åt mellan länderna. Författaren ville fördjupa kunskapen om 

kursplanerna i ämnet, genom att jämföra med ett grannland som är ganska likt. Författaren ville få svar 

på om kursplanerna skiljde sig åt i val av idrottsgrenar och mål kring dessa. I studien har fokus av 

kursplanerna och i dessa formulerade mål baserats på grundskolan. Studiens målgrupp är idrottslärare 

eller andra idrottsintresserade. Studien hoppas stimulera dessa till kritiskt reflekterande av det egna 

landets kursplan. Studien hoppas väcka frågor hos läsaren som t.ex. varför kursplanen formulerats på 

detta sätt, varför vissa områden anses viktigare än andra.  

De centrala delarna av idrott och hälsa är uppdelat på tre områden: ‖rörelse‖, ‖hälsa och livsstil‖ och 

‖friluftsliv och utevistelse‖. Detta för att dessa sammanfattar kursplanens syfte. Rörelse handlar om att 

utveckla motoriken och rörelseförmågan. Hälsa och livsstil syftar till kunskapen om hälsa och även på 

ett kritiskt förhållningssätt och ett ansvarstagande för sin egen livsstil. Friluftsliv och utevistelse handlar 

om rekreation i naturen, hållbarhetsperspektiv på naturen o.s.v. Tanken är att de skall flätas samman till 

en helhet (Skolverket, 2011).  

När man läser kursplanen för idrott och hälsa, så framstår vissa idrottsgrenar som viktigare än andra, 

t.ex. finns det mål i simning både i årskurs sex och årskurs nio. Det finns andra idrottsgrenar som inte 

ingår i kursplanen, men som kan vara viktiga och en del av kulturen i ett annat land. I Australien har de 

Australiensisk fotboll, som är specifikt för detta land och detta är en del av landets kultur. Det lärs ut till 

eleverna, där de får lära sig regler om spelet och spelstrategier. I andra länder finns andra idrottsgrenar 

som är speciella för deras land och de lärs ut som en del av kulturen.  

Då jag studerat idrott, som är en av mina inriktningar, så har jag under utbildningen provat många olika 

idrottsgrenar och dessa har haft olika kulturell bakgrund och tradition. Vissa av idrotterna har utövats i 

Sverige förr i tiden och andra har vi fått prova på som har sin bakgrund i andra länder. Jag hoppas jag 

får en fördjupad förståelse av kursplanerna för idrott och förstår varför de ser ut som de gör.  

Som bas för studien ligger kursplanerna, syftet med kursplanerna, tidigare studier, tidigare kursplaner 

och teori.  
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3.1 Syfte  

Syftet med studien är att jämföra kursplanerna mellan Finland och Sverige och granska om det finns 

skillnader. Syftet är att klargöra varför kursplanerna är utformade på ett visst sätt i länderna. Syftet är 

även att kritiskt granska målen för grundskolan utifrån kursplanerna. 

Hypotesen är att studien kommer att finna skillnader mellan kursplanerna utifrån idrottsgrenar och 

innehåll. Det kommer även att finnas skillnader mellan kursplanerna utifrån struktur och målen för 

årskurserna.  

3.2 Frågeställningar 

Finns det skillnader mellan kursplanerna och vad kan dessa i så fall bero på?  

Finns det skillnader kring målen för eleverna? 

3.3 Uppsatsens struktur 

I inledningen beskrivs en inledning till ämnet, uppsatsens syfte och frågeställningar. I bakgrunden ges 

en bakgrund till ämnet. Där beskrivs idrottshistoria, tidigare kursplaner, centrala begrepp för studien, 

syftet med kursplanerna och nyckelord. Detta ger en bakgrund till ämnet och till en förståelse för 

kursplanerna. I tidigare forskning beskrivs ämnet för att få en förankring i tidigare forskning. I 

metoddelen beskrivs hur studien gått till, vilket material som använts och vilka begränsningar som 

gjorts. Kursplanerna och jämförelsen av dessa ger resultatet i studien. Sedan följer en diskussion kring 

resultaten, metodvalet och studien. Slutsats och sammanfattning av uppsatsen, där vidare forskning 

beskrivs och studien sammanfattas. För att sedan följas av källhänvisning.  
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4. Bakgrund till ämnet 
 

I bakgrunden ges en bakgrund till ämnet som studerats. Först en kortare inledning till området, genom 

en kort sammanfattning av idrottshistorian. Därefter äldre kursplaner och beskrivning av dessa. Därefter 

tas centrala begrepp upp och ges en beskrivning, för att minska tolkningsutrymmet. Dessa begrepp 

kommer att återkomma senare i texten.  Därefter ges en beskrivning till varför kursplanerna ser ut på det 

sätt de gör, detta utifrån kommentarer till kursplanerna. Syftet med kursplanerna lyfts fram. Sist i 

bakgrunden får vi nyckelorden för studien.  

4.1 Idrottshistoria 

Tailteannspelen var ett slags OS som hölls under 9 dagar mellan åren 632fKr-1169eKr. Under dessa 

dagar hölls idrotterna under dagtid och kvällstid var ägnat till annat. Idrotterna som tävlades i var: 

kappkörning, kappridning, hetsjakt med vinthundar, löpgrenar, hoppgrenar, kastgrenar, boxning och 

brottning, kappsimning och tävlingsdyk, bollspel och hurling, ett hockeyliknande spel på den tiden.  

I Nordiska området under 1500-400fKr skulle 10åriga barn kunna delta i vuxnas lekar och övningar. 

Som 12-åringar skulle de vara utbildade som idrottsutövare. Syftet var att rusta människan fysiskt, 

utveckla styrka, snabbhet och skicklighet i stridskonsten. Fostran var till dugliga krigare. Syftet var att 

hålla ålderdomen på avstånd och behålla makten över sin egen kropps förmåga (Blom, 2002).  

Kapplöpning och hästpolo spelades från 500fKr. I orienten 700eKr höll de på med brottning, bågskytte 

och fäktning. I Egypten höll de på med bågskytte 1720-1580fKr. OS började i Grekland 776fKr-391eKr. 

Det var den rika överklassen som idrottade. Idrott t.ex. brottning och boxning med dödlig utgång var 

vanligt. Det kunde handla om att trycka in ögonen på motståndaren eller strypa denna. I Romarriket var 

det vanligt med gladiatorspel och kapplöpning 264fKr. Under medeltiden tävlade man i smidighet, 

snabbhet och styrka. Man spelade bollspel och sköt armborst. Germanerna 100fKr var skickliga med 

svärd, spjut och båge. Förmågan att rida, simma, hoppa högt, hoppa långt och springa fort var deras 

grenar.  

I England började man på 1100-talet med folkfotbollen. Den spelades på gator, där alla sprang efter 

samma boll genom gator och gränder, ofta med skador och dödsfall som följd. Denna våldsamma fotboll 

förbjöds på 1300-talet t.o.m. 1600-talet, men förbudet efterföljdes inte. Det var en mycket populär sport 

och förbudet ledde till uppror mot överheten som förbjudit den. Det var vanligt att olika byar spelade 

mot varandra eller även olika stånd och genom att spela fick de ut sina aggressioner mellan grupperna 

(Blom, 2002).   
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Vid Göta Älv i Kungälv och Brännö hölls en tävling var 3:e år. Förberedelserna för tävlingen var 

genom: varma bad, massage och mental förberedelse. Onykterhet var ett misslyckande under denna tid. 

En man vid namn Saxo Grammticus sade:  

Personer drack sig så fulla att de föll i sjön. Hellre borde de ha vårdat sina kroppar, tränat och tävlat 

för att härda sin styrka 

      (Blom, 2002:71) 

Vanliga lekar och övningar var: boll- och kastlekar, fångst- och hittelekar, smidighets- och styrkelekar 

och kamp- och löplekar.  

Under 1500-talet var kungafamiljerna intresserade av idrott. Där Erik XIV var mycket intresserad av 

idrott, han höll på med längdhopp, ridning och bollspel bland annat. Gustav Vasa hade byggt bollbanor, 

så dessa använde Erik, om han inte lät bygga egna. År 1627 byggdes stora bollhuset på Slottsbacken och 

några år senare byggdes även lilla bollhuset, som idag är finska församlingen. Det hölls även häst 

kapplöpning på isen, där hästarna bar isbroddar. Även andra vinteraktiviteter som skridskoåkning, 

skidlöpare och löpare var tävlingar på isen. Dessa med många olyckor, då isen var täckt med snö eller på 

annat sätt för tunn. Genom att Sverige var i krig, så fokuserade man även idrotten på krigsförberedande 

träning. 

Denna historiska tillbakablick visar på att grenar som utövas idag på idrotten funnits med under lång tid. 

Vissa områden som smidighet och styrka, är viktiga aspekter än idag. Idrotten har även gått från att vara 

krigsförberedande till att vara mer hälsoinriktad. Detta kan även förstås av äldre kursplanerna nedan. 

4.2 Äldre kursplaner  

När Lgr 80 utarbetades, så bytte ämnet namn från gymnastik till idrott. Ämnet hade tidigare baserats på 

gymnastiken. Det gjordes en studie kring innehållet av lektionerna på 80-talet och resultatet visade på att 

lärarna undervisade i delar de var förtrogna i och det fanns andra delar av ämnet som blev lidande 

(Engström, 2002). Ämnet förändrades under 1980-talet till att inför Lpo 94 även innehålla 

hälsoaspekten. En annan förändring var att Lgr 80 var mer inriktad på färdighet i olika grenar, medan 

Lpo 94 lägger vikt vid rörelseglädje och fysisk aktivitet. 

I Lpo 94 står det mycket om fysisk aktivitet och friluftsliv. Det är även i samband med denna läroplan, 

som ämnet får namnet idrott och hälsa. Hälsoaspekten får mer vikt och med det menas utvecklandet av 
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elevens fysiska, psykiska och sociala förmåga och livsstilens betydelse för hälsan. Ämneskunskapen 

skapar enligt kursplanen möjligheter för aktiviteter mellan generationer, kulturer och även på ett 

internationellt perspektiv. Kring målen att sträva mot handlar det till stor del om att eleven skall lära sig 

ämnet i ett livslångt perspektiv och ha en förståelse för hälsoaspekten, det egna ansvaret och fått med sig 

en rörelseglädje. Även handlande vid nödsituationer tas upp som ett mål. Det finns mål som eleven skall 

ha uppnått i slutet av det femte och nionde skolåret (skolverket, 1994). Finska motsvarigheter av äldre 

kursplaner har inte författaren kunnat få tag på. 

4.3 Centrala begrepp 

Hälsa- 

Ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande 

      (WHO, 1948) 

Idrott- 

Fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat  

(SOU, 1969: 29)  

SOU (Statens offentliga utredningar) gjorde en statlig utredning om idrotten i Sverige. Utredningen 

hette idrott åt alla och i denna utredning definierade de idrott som ovan. Enligt skolverket ingår idrott i 

begreppet rörelseaktivitet. Rörelseaktivitet handlar om att träna rörelseförmågan och när det är inlärt, så 

leder det till en medvetenhet och fördjupad kunskap om rörelsen.  

Allsidiga rörelseförmågor- 

 

Ett centralt syfte med undervisningen i idrott och hälsa är att eleverna ska utveckla allsidiga 

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

kursplanen elevernas förmåga att utveckla rörelseglädje, koordination, kondition, styrka, rörlighet, 

mental förmåga och motivation. Begreppet rörelseförmåga ska alltså ses i en vid mening utifrån ett 

fysiskt såväl som ett psykiskt och socialt perspektiv.  

     (Skolverket, 2011:7) 

Rörelseförmåga enligt ovan är individens egen rörelseförmåga, alltså hur denne utför en viss rörelse 

eller handling. I beskrivningen står även att den är utifrån fysiskt, psykiskt och mentalt perspektiv. Det 

handlar alltså om att eleven förstår sin egen förmåga i ett sammanhang för omgivningen och denne 

själv.  
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4.4 Syftet med kursplanen i idrott och hälsa 

Skolverket har sammanställt en text med kommentarer om de olika kursplanerna. En av dem är 

kommentarer till kursplanen i idrott och hälsa. I den står syftet med kursplanen: 

 

Kursplanen i idrott och hälsa vill skriva fram ett ämne där eleverna är fysiskt aktiva och lär sig genom 

sina erfarenheter. Ämnet ska erbjuda en bredd av aktiviteter som alla elever ska få möjlighet att prova 

på. Ämnets kunskapsuppdrag betonas. Med det menas att skolan inte i första hand ska försöka få 

eleverna att bli mer fysiskt aktiva, utan framför allt ge dem kunskaper om hur man bäst utvecklar sin 

kroppsliga förmåga. Det är en avgörande skillnad mellan att aktivera barn och unga i olika fysiska 

aktiviteter och att utbilda barn och unga i, om och genom fysisk aktivitet.  

     (Skolverket, 2011:6) 

 

I, om och genom handlar om att lära eleverna ämnet på olika sätt. Alltså att eleverna lär sig om ämnet 

genom att prova på, lära sig om ämnet genom att varva teori med praktik på lektionerna, men även lära 

sig i undervisnings situationen. Ett annat syfte i ämnet handlar om att eleven lär sig att reflektera kring 

ämnet och sin egen fysiska aktivitet. Detta utifrån kunskap kring ämnet, sin individuella förmåga och 

det omgivande samhället. Det handlar både om psykiskt och fysiskt välbefinnande, där eleven lär sig att 

förstå och ta ansvar för sitt eget välbefinnande. Eleven skall kritiskt kunna värdera omgivningen, 

kulturen och kunna ta egna beslut kring detta (Skolverket, 2011).  

 

På längre sikt handlar det om att eleverna får med sig de verktyg de behöver för att kunna vara fysiskt 

aktiva i framtiden. De skall ha kunskap om träningsmetoder, rörelseaktiviteter, kost och andra faktorer, 

för att kunna vara fysiskt aktiva utifrån sina egna förutsättningar genom livet. Det handlar även om att 

de kan ta ställning till hur dessa faktorer påverkar dem och ta beslut utifrån detta. Allt detta utifrån 

Skolverkets text kring syftet med kursplanerna (2011).  

 

Ett annat syfte handlar om samarbete och respekt: 

 

Genom undervisningen i idrott och hälsa ska eleverna få möjligheter att utveckla sin samarbetsförmåga 

och respekt för andra. Att kunna samspela i möten med andra människor utifrån kunskaper om olikheter 

och likheter i till exempel livsvillkor, är ett övergripande mål i läroplanen. Inom ämnet idrott och hälsa 



9 

 

finns goda möjligheter att utveckla förmågan till samarbete och respekt mellan eleverna och det ska 

genomsyra all undervisning. 

     (Skolverket, 2011:8) 

 

Läroplanen 2011 är uppdelad i tre delar som bör läsas ihop, för att få ett sammanhang. Första delen är 

värdegrunden som skall genomsyra skolan, där man beskriver vad den svenska skolan står för och skall 

lära eleverna. Andra delen innehåller övergripande mål och riktlinjer för utbildningen. Den tredje delen 

handlar om kursplanen. Den är indelad i två delar, där den första beskriver ämnet och den andra delen 

handlar om målen i ämnet. Det är denna tredje del som granskats i denna studie, både vad gäller 

beskrivning av ämnet idrott och målen kring ämnet (Skolverket, 2011). 

Kunskaper/områden som anses viktiga för eleverna att få med sig genom skolan tas upp i värdegrunden. 

Ett av dessa områden är respekt för andra. Skolan är för alla och genom detta finns många olika kulturer, 

etnicitet osv. representerat och i värdegrunden, som skall gälla för skolan, står att alla är lika värda och 

inte får diskrimineras på något sätt. I kursplanen beskrivs även syftet att alla skall kunna delta i idrotten 

utifrån sina förutsättningar, det handlar om att läraren måste skapa förutsättningar för deltagande på ett 

sätt där alla känner sig delaktiga och vill delta. Ett annat handlar om att komma ut och vistas i naturen 

under alla årstider, för att lära sig motorik och förhållanden i verkligheten. Genom att använda sig av 

naturen, kan elevernas kunskaper fördjupas inom olika områden. Friluftsliv är även ett ämne som 

beskrivs i kursplanen, där målet är att eleven får en trygghet i att vistas i naturen och kopplas även till ett 

hållbarhetsperspektiv (Skolverket, 2011).  

 

4.5 Syftet med kursplanen i gymnastik  

Syftet med bedömning av eleverna i grundskolan är att de skall få mångsidig respons. Deras utveckling 

bedöms i relation till läroplanens mål och profiler. Elevernas kunskaper bedöms utifrån deltagande, 

inlärning, provtillfällen osv. Även elevernas uppförande bedöms och detta minst en gång per år. Elevens 

inlärning av ämnet är det viktigaste, det är lärarens ansvar. Även didaktiken är lärarens ansvar. 

Beaktande bör tas till kultur, språk, genus osv. vid inlärningen och planeringen av inlärningen. Fostran 

av eleven görs i samarbete med hemmet, där skolans uppgift är att fostra eleven till en del av 

skolgemenskapen (Utbildningsstyrelsen, 2004).  

 

4.6 Nyckelord 

Idrott, kursplan, jämförelse, Finland, Sverige.  
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5. Tidigare forskning  
 

I tidigare forskning kommer studier att tas upp som har relevans till denna studie. Dessa tidigare studier 

kommer att beskrivas och kopplas till varandra.  

 

5.1 Tidigare forskning 

  

I studien Achieving conceptual and curriculum coherence in high-stakes school examinations in 

Physical Education av Malcom Thorburn (2007) tar författaren upp olika slags inlärning inom idrotten. 

Inlärningen bör ske genom ―about‖, ―through‖ och ―in‖. Detta sätt att lära in handlar om att ―about‖ lär 

sig eleverna om ämnet idrott, de lär sig om kost, näringslära osv. Olika ämnen som är knutna under 

ämnet idrott och hälsa. I ‖through‖ lär sig eleverna genom att prova på olika aktiviteter, vara aktiva på 

lektionerna. Detta handlar om att lära sig vad ämnet handlar om genom handling. I ‖in‖ lär sig eleverna 

regler och kunskaper om olika idrotter, så att de sedan kan delta aktivt i dessa. I denna studie har 

författaren granskat lärare och elever kring examinationer i idrott. Författaren tar upp inlärningen i 

bakgrunden, som en bakgrund till studien.  

 

Annerstedt (2008) har gjort en studie vid namn Physical education in Scandinavia with a focus on 

Sweden: a comparative perspective. I denna studie har han jämfört idrotten mellan de nordiska länderna, 

med fokus på Sverige. Han har granskat hur undervisningen är upplagd, kursplanerna i de olika 

länderna, vad man lär ut och hur skolväsendet ser ut i de olika länderna. Han har gjort en kvalitativ text 

analys av tidigare studier och av kursplanerna i de olika länderna.  

 

Resultatet i studien (Annerstedt, 2008) visar på att det finns skillnader mellan länderna i antal timmar 

idrott per vecka, hur hälsoaspekten tas upp osv. Han har utgått från Sverige och jämfört de andra 

ländernas kursplaner med Sveriges kursplan för idrott. Han har sett att alla länderna har fokus på 

simning, orientering, friluftsliv o.s.v. i sina kursplaner, men detta sker inte i verkligheten. Han har 

refererat till andra författare som gjort studier om innehållet i lektionerna och där de (Sandahl, 2005 i 

Annerstedt, 2008) menar att det mesta handlar om bollspel och inte så mycket av dessa idrottsgrenar 

finns med i kursplanen.  

 

Annerstedts (2008) resultat av studien visar att det inte är stora skillnader mellan länderna. Utifrån 

kursplaner, skolväsendet, vad som görs på idrottslektionerna osv. I diskussionen lyfter han fram vikten 

av att diskutera vad eleverna verkligen lär sig av lektionerna och att undervisningen skall vara mer 

fokuserad på inlärning av idrott och hälsa och inte endast genomföra moment i undervisningen. Han 
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saknar även i den svenska kursplanen beskrivning av vad hälsa är, då namnet för idrott sedan 1994 är 

idrott och hälsa. Han vill ha mer av en diskussion kring vad detta innebär.  

 

Inlärning är ett gemensamt begrepp för båda dessa studier (Thorburn, 2007; Annerstedt, 2008). I den 

första studien av Thorburn (2007) tar han upp ett exempel av en inlärningsmetodik, där eleverna lär sig 

genom olika steg att ta till sig informationen och lära sig. I detta fall med idrott är det viktigt, då det inte 

är att ämne som man studerar ur en bok, utan måste genomföras praktiskt och som även innebär många 

olika idrottsgrenar inom ämnet, som eleverna skall ta till sig. I Annerstedts studie (2008) ställer han 

istället sig frågande till hur inlärningen skall gå till i ämnet idrott. Dessa studier är alltså inne på samma 

område, inlärning och inlärningsmetodik.   

 

I studien Feel good—be good: subject content and governing processes in physical education av Öhman  

(2008) har författaren granskat lokala kursplaner i idrott och även granskat filmade idrottslektioner. 

Syftet med studien har varit att se om kursplanen efterföljs i praktiken, med andra ord hur läraren agerar 

på lektionen. I studien har olika delar av kursplanen lyfts fram och analyserats med tanke på lärarens 

agerande, men även utifrån vad denna del berättar om eleven.  I Öhmans studie har valet av delar gjorts 

utifrån tidigare forskning, där tre delar har valts ut och sedan granskats. Vad målet för eleverna är 

utifrån den lokala kursplanen är också granskat. Många av delarna i denna sista aspekt handlar om 

fostran av eleven, hur eleven bör agera på lektionerna och vad som förväntas av denne. Dessa delar är 

alltså alla ur de lokala kursplanerna i idrott från 72 skolor.  

 

En annan författare som varit inne på ämnet fostran är Frykman i sin bok den kultiverade människan 

(1993) där han drar paralleller till hur Sverige såg ut förr och hur fostran och kultiveringen blev en del 

av samhället. Frykmans studie kan man säga är en grund till kursplanen i idrott, där idrotten förr sågs 

som fostrande och såklart även som krigsträning (se: bakgrunden, idrottshistoria).  

 

Resultaten från studien av Öhman (2008) visar att den sista delen, som handlar om fostran, är mest 

framträdande och eleverna möts av lärarnas uppmaningar att vara aktiva och göra sitt bästa på 

lektionerna. Öhman (2008) tar upp denna del av fostran och kommentarer från lärare, som ett angrepp 

mot eleverna, där eleverna ibland pekas ut en och en och ges instruktioner, ibland genom att använda 

negativt ord. Öhman anser att detta handlar om becoming a certain type of social citizen (Öhman, 

2008:375). Med detta menas att eleverna lär sig hur man skall agera, att göra sitt bästa under lektionerna 

o.s.v. och nyckelordet till detta är vilja. Vilja att göra sitt bästa, vilja att agera på ett sätt som är socialt 

accepterat o.s.v. Studien av Öhman har granskat kursplaner, dock lokala sådana, så därför är den 
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relevant för denna studie och då man kopplar den till Frykman, fostran, har den även ett historiskt 

perspektiv.  

 

Studien Physical Education Of and Through Fitness and Skill (Newell, 2011) granskar hur idrotten i 

skolan ser ut, utifrån målen med undervisningen. Denna studie är dock gjord i USA och är därför inte 

relevant för undervisningen här i Sverige eller i Finland. Den tar dock upp några områden som är viktiga 

inom undervisningen och som repeterar Öhmans studie. Det är alltså andra studien som tar upp t.ex. 

fostran som en viktig del av undervisningen. Newells studie (2011) tar även upp inlärningen och vikten 

av rätt inlärning och hänvisar till begreppet ‖through‖ som Thorburn (2007) också tar upp i sin studie.   

 

Skolverket har en publikation vid namn kommentarer till kursplanen i idrott och hälsa (2011) och är 

riktad till lärare och rektorer. Syftet med den är att förtydliga varför kursplanen är utformad som den är. 

I den tas syftet med kursplanen upp, det centrala innehållet o.s.v. I den kan man läsa kring hur 

progressionen är tänkt för eleverna, där det finns vissa mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det 

sjätte skolåret och andra mål för slutet av det nionde skolåret.  

 

Det centrala innehållet i kursplanen anger vilket obligatoriskt innehåll som ska behandlas i 

undervisningen. Innehållet är indelat i kunskapsområden som tillsammans ringar in centrala delar av 

ämnet. Kunskapsområdena bör inte ses som separata arbetsområden för undervisningen, utan de kan 

kombineras på de sätt som läraren bedömer som mest lämpliga för att uppnå syftet med undervisningen. 

Varje kunskapsområde består av ett antal punkter. Dessa ska inte uppfattas som att de alltid ska väga 

lika tungt i undervisningen. Innehållspunkterna ska snarare uppfattas som byggstenar som kan 

kombineras på olika sätt. Det centrala innehållet är strukturerat så att det visar på en progression. Det 

innebär att innehållet vidgas och fördjupas upp genom årskurserna.   

     (Skolverket, 2011:10) 

 

Denna skrift skall användas som ett förtydligande kring kursplanen, där begrepp förtydligas och målen 

förtydligas inom de tre olika områdena som är centrala: ‖rörelse‖, ‖hälsa och livsstil‖ och ‖friluftsliv 

och utevistelse‖ (Skolverket, 2011).  
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6. Metod och teori 
 

I studien granskades kursplanen för gymnastik i Finland och jämfördes sedan med den svenska 

motsvarigheten. Båda dessa kursplaner var för grundskolan. Både kursplanen kring ämnet studerades, 

men även målen för ämnet. Detta gjordes med hjälp av en textanalys. Studien var från början tänkt att 

omfatta hela norden, men skars ned till att endast omfatta Finland och Sverige.  

 

6.1 Procedur och teori 

 

Kursplanerna hämtades och laddades ned från skolverket och motsvarigheten i Finland. Kursplanerna 

lästes sedan igenom. Andra gången de lästs igenom granskades de utifrån studiefält, områden. Man kan 

även kalla dem teman, något som återkommer i ett sammanhang eller begrepp som återkommer. För att 

kunna studera delarna måste man ha en helhetsförståelse av texten. Det kallas grounded theory (Glaser, 

1967). I detta fall handlade det om att ha en förståelse för kursplanerna som helhet, innan de studerades 

utifrån delar.  

 

När kursplanerna sedan studerades på delnivå, så plockades delar/teman ut ur kursplanerna som sedan 

analyserades. Dessa teman valdes ut utifrån hur frekvent de förekom, men även för att beskriva ett tema. 

De analyserades genom att granska likheter och skillnader mellan teman (Halvorsen, 1992). Dessa 

teman fördes sedan in i en datamatris, för att göra det lättare för läsaren att följa jämförelsen och även 

för att göra det klarare för författaren. Datamatrisen skapades utifrån exempel ur Halvorsens studie 

(1992), men då Halvorsen använt sin matris för observationer, så förändrades den för att passa denna 

studie. Den fick istället en spalt med teman, sedan var sin spalt för vardera kursplan, där citat fördes in 

från kursplanerna. En kvantitativ matris skapades, som angav frekvens av teman och en kvalitativ matris 

som angav tema och sedan under temat jämfördes kursplanerna, genom direkta citat från kursplanerna. 

 

Textanalysen genomfördes på följande vis: 

  

Helhetsanalys där citat från kursplanerna fördes in i den löpande texten, för att spegla teman i 

kursplanerna 

- > Delanalys där teman och begrepp räknades utifrån frekvens i texterna  

- > Datamatris där teman och begrepp fördes in i matrisen och även frekvensen av dessa i texterna 

räknades och fördes in i matrisen 

- > Jämförelse där likheter och skillnader studerades och sedan analyserades (Halvorsen, 1992) 
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Denna procedur genomfördes för både texterna kring kursplanen, men även målen kring ämnet. Detta 

för att göra det mer överskådligt för läsaren.   

 

Kursplanen för idrott i Sverige och kursplanen för gymnastik i Finland användes. Datamatris för 

jämförelsen mellan kursplanen användes, denna baserades på en metodik författares matris, men gjordes 

om för att passa denna studies data. Olika metodikböcker användes i startfasen, för att bestämma vilken 

slags metod som skulle användas, men även för att jämföra dessa med varandra. Då denna procedur för 

textanalys upprepades i böckerna, så pekade det på att det var en tidigare använd metod och skulle 

således även kunna användas i denna studie. Dessa böcker användes sedan även efteråt under 

skrivprocessen, för att uppsatsens skrivande skulle ske korrekt. För att säkerställa att författaren fick 

med alla delar i uppsatsen och dessa delar på ett korrekt sätt.  

 

Annerstedt (2008) granskade den svenska kursplanen och jämförde denna med de andra nordiska 

ländernas kursplaner. Han granskade även skolsystemet i dessa länder och hade sin utgångspunkt i den 

svenska kursplanen. Han fann skillnader mellan länderna, men även mycket som var likadant mellan 

länderna. Teorin för denna studie grundar sig på Annerstedts studie (2008), så till vida att den använder 

teorierna (som nämnts ovan) i metoden. Även Annerstedts studie är en textanalys. Annerstedts studie 

står till grund för strukturen av studien.  

 

Annerstedt (2008) har i sin studie i bakgrunden gett en inblick i ämnet idrott genom att beskriva tidigare 

studier inom ämnet idrott och inom jämförelser. I resultatet har han sedan beskrivit skolsystemen, hur 

mycket idrottsundervisning bedrivs och syftet med kursplanerna i länderna. Resultaten från detta har 

sedan diskuterats i diskussionen, med koppling till tidigare forskning som han tagit upp i bakgrunden 

o.s.v. Teorin är med andra ord baserad på Annerstedts resultat (2008), att det finns skillnader på 

kursplanerna mellan länderna. Tidigare studier användes för att få en bakgrund till området. De tidigare 

studierna studerades utifrån relevans till studien och utifrån metodval och resultat.  

 

6.2 Avgränsningar 

 

Från början planerade författaren jämföra kursplanerna för hela Norden, men insåg att analysen skulle 

blivit tunn, inte en fördjupad studie. En begränsning som hade kommit upp vid granskningen av alla 

Nordens kursplaner hade varit språket, då t.ex. isländska hade behövt översättas för att sedan kunna 
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jämföras och analyseras. Det hade kunnat göra att några begrepp hade översatts på fel sätt och gett en 

förståelse av texten, som inte var korrekt.  

 

Endast kursplanerna för idrott/gymnastik för grundskolan granskades. Detta för att författaren ansåg det 

relevant för sin utbildning och för uppsatsen. Författaren ansåg även att under grundskolan läggs 

grunden för ämnet hos individerna. Det finns de gymnasieskolor där idrott knappt utövas, därför var det 

viktigare att granska grundskolornas kursplaner och mål. I grundskolan skall alla elever ha idrott minst 

en gång i veckan och lära sig många grundläggande färdigheter, som de skall ta med sig i resten av livet, 

enligt kursplanen. 
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7. Resultat och analys 
 

Resultaten och analysen av kursplanerna skedde enligt metoden. Analysen av resultaten har vävts in 

under varje del. Där resultatdelen börjar med en del som kallas utformning av kursplanerna, där 

kursplanerna har jämförts i struktur och innehåll. Även utifrån vilken åldersgrupp de riktar sig mot. 

Därefter syftet med kursplanerna, ställda mot varandra. Därefter är kursplanerna granskade utifrån delar, 

där uppdelningen är gjord utifrån årskurs, där båda kursplanerna tas upp och jämförs utifrån innehåll 

mellan årskurserna och mål för årskurserna. För att klargöra resultaten har tabeller använts, både 

frekvenstabeller och begreppstabeller, alltså kvantitativ matris och kvalitativ.   

 

7.1 Utformning av kursplanerna 

 

Den svenska kursplanen är utformad på följande vis:  

- Syfte – i syftet tas idrott och hälsas syfte som ämne i skolundervisningen 

- Centralt innehåll- där ämnet idrott och hälsa tas upp utifrån årskurs. Den är uppdelad i de tre delarna, 

som nämnts ovan: ‖rörelse‖, ‖hälsa och livsstil‖ och ‖friluftsliv och utevistelse‖ och detta utifrån 

årskurser. Olika aspekter som skall tränas/läras under varje delmoment, uppdelat i t.ex.: 

 

I årskurs 1–3  

Rörelse  

• Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i 

redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.  

• Enkla lekar och danser och deras regler.  

• Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.  

• Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag-och ryggläge.  

     (Skolverket, 2011:52) 

 

-Kunskapskrav – där ämnets mål är uppdelade utifrån de tre olika delmomenten, betygsgrad och 

uppdelat på mål att nå i slutet av årskurs 6 och mål att nå i slutet av årskurs 9. Uppdelat på betygen E till 

A.  
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Den finska kursplanen är utformad på följande vis:  

-idrottsundervisning/syfte med idrottsundervisningen 

-årskurser 1-4 – mål, centralt innehåll och profil för goda kunskaper i slutet av årskurs 4 

-årskurser 5-9 – mål, centralt innehåll och sedan vad eleven skall ha uppnått i slutet av årskurs 8 

(Utbildningsstyrelsen, 2004). 

 

I Finland ger man betyg till elever från årskurs 4-9 och i Sverige i årskurs 7-9. Kursplanernas 

åldersspann är alltså olika. Båda kursplanerna är för grundskolan, men de har olika utformning/ upplägg. 

Den finska kursplanen tar upp mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av årskurs 4 och sedan mål för 

betyget 8, där man i Finland ger betyg från 4 till 10. Där 8 är ett väl godkänt.  

 

Den svenska kursplanen tar upp mål som eleverna skall ha klarat i slutet av årskurs 6 och årskurs 9. Den 

finska fokuserar på utvecklingen hos eleven, medan den svenska är mer inriktad på målen som eleverna 

skall ha uppnått. Enligt den svenska kursplanen finns mål eleverna skall ha uppnått innan de får sitt 

första betyg och andra mål till slutet av grundskolan.  

 

Den finska kursplanen beskriver mål som eleven skall uppnå, alltså inriktat mot individen. Den svenska 

kursplanen använder begreppet eleverna och deras mål att uppnå. Detta tyder på att den finska 

kursplanen är mer individinriktad än den svenska motsvarigheten.   

 

I Sverige heter ämnet idrott och hälsa och i Finland endast gymnastik. Detta på grund av att i Finland, så 

finns ett separat ämne som heter hälsokunskap som eleverna studerar i årskurs 1-4 i samband med 

samhällsvetenskapliga ämnena, i årskurs 5-6 som del av biologi/geografi och fysik/kemi och i årskurs 7-

9 som ett eget ämne. I kursplanen för ämnet hälsokunskap, så tas de olika delarna kring hälsa, sjukdom, 

droger o.s.v. upp. Det betyder att gymnastiken står för sig själv i Finland. Dock finns det delar i den 

finska kursplanen i idrott, som ändå tar upp vikten av elevens kunskap av idrott i relation till hälsa, 

fastän hälsoaspekten inte ingår i skolämnet. 

 

Den finska kursplanen är från år 2004, med några mindre förändringar som gjorts på den sen dess. Den 

svenska kursplanen är för år, 2011. Den har gått igenom större förändringar jämfört med förra 

kursplanen, som kom ut 1994. Den har fått ett nytt format och andra delar har fått plats i den nya 

kursplanen, jämfört med den förra (se bakgrunden).  
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7.2 Syftet med kursplanerna 

  

Kursplanen för gymnastik/idrott i både Finland och Sverige börjar med en syftesbeskrivning av ämnet. 

Där viktiga aspekter av ämnet tas upp. I båda kursplanerna står det att eleven skall lära sig om ämnet, så 

att denne har möjlighet att göra egna val kring sin egen fysiska aktivitet och hälsa. I Svenska kursplanen 

handlar det även om att:  

 

Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan 

och hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet. Eleverna ska även ges förutsättningar för att 

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

fysiskt välbefinnande. 

     (Skolverket, 2011:51) 

 

Den svenska kursplanen tar alltså upp hälsoaspekten inom idrottsämnet. I Sverige heter ämnet idrott och 

hälsa och hälsoaspekten av ämnet har i den senaste kursplanen, 2011, fått mer utrymme. I Finland heter 

ämnet endast idrott, men hälsoaspekten finns ändå med i kursplanen och i målen för ämnet.  

 

Den svenska kursplanen tar upp naturen som en aspekt av ämnet idrott och hälsa. Där eleven skall känna 

sig trygg i att vara fysiskt aktiv i naturen. Där denne även genom undervisningen har vistats i naturen 

under alla årstider och väder och kunna delta i ett aktivt friluftsliv. I den finska tas naturen upp, genom 

att man skall kunna leka och röra sig både inomhus och utomhus, dock har inte den finska kursplanen 

friluftslivsaspekten med i kursplanen. Naturen tas även upp i den finska kursplanen som en 

begränsande/ upplyftande faktor vid betygssättning, där eleverna bedöms utifrån de förutsättningar 

skolan har. Där elevens betyg måste vara i relation till vilka förutsättningar som finns på/ omkring 

skolan.  

 

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för 

andra. Undervisningen ska skapa förutsättningar för alla elever att under hela sin skoltid kontinuerligt 

delta i skolans fysiska aktiviteter och bidra till att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och 

tilltro till sin egen fysiska förmåga. 

     (Skolverket, 2011:51) 

 

Citatet är från den svenska kursplanen. Den finska kursplanen tar upp vikten av att individen skall få 

prova på många olika idrotter, idrottsmetodiker och innehåll, för att kunna tillägna sig olika erfarenheter 
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genom idrotten. Även för att hitta sin idrott. Detta leder vidare till livslångt och utvecklande 

idrottsutövande. Den finska kursplanen tar även upp vikten av att idrotten skall anpassas till varje 

enskild individ, där denne skall kunna delta efter egen förmåga. Där den svenska fokuserar, i citatet 

ovan, på individens utveckling och tilltro till sig själv och detta i syftet med kursplanen. Det är även 

viktigt att alla kan delta i idrottsundervisningen, enligt den finska kursplanen. 

 

Gymnastik är ett praktiskt läroämne där eleven via lek och inlärning av färdigheter 

skapar sig ett intresse. Detta förutsätter att de individuella utvecklingsmöjligheterna 

beaktas. Gymnastiken och inlärningsupplevelserna stärker elevens självkännedom och 

leder till tolerans.      

     (Utbildningsstyrelsen, 2004:246) 

 

Både i den svenska och finska kursplanen tas detta område upp. Kursplanerna har formulerat det olika, 

där den svenska kursplanen tar upp samarbete och respekt för andra, medan den finska formulerar det 

till att handla om att eleven utvecklas i sig själv genom idrottsundervisningen. Detta för sedan med sig 

att eleven får en ökad självkänsla och självkännedom, som sedan resulterar i en respekt för andra.  

 

Den svenska kursplanen tar upp att eleven skall utveckla kunskap om riskfaktorer kring den fysiska 

aktiviteten, men även att lära sig hur denne skall agera i en nödsituation både på land och i vatten. Med 

riskfaktorer menas att ha kunskap om säkerheten runt omkring den egna fysiska aktiviteten och att ta 

hänsyn till andras säkerhet.  

 

Tabell 1. Frekvenstabell  

 

Begrepp Kursplanen i Sverige Kursplanen i Finland 

Fysiskt 11 1 

Eleverna/ eleven 12 5 

Idrott/ gymnastik 2 4 

 

Frekvenstabellen är med för att visa på skillnader mellan kursplanerna i användning av begrepp. Dessa 

begrepp är de som hade högst frekvens i texten, därför valdes de ut. Frekvenstabellen visar hur många 

gånger begrepp återkommer i texten. I syftet med kursplanen, i Sverige jämfört med frekvensen i 

kursplanen i Finland. Genom att titta på frekvenserna kan man läsa ut att det är två av tre begrepp som 
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har en högre frekvens i den svenska kursplanen och endast en i den finska. Man kan även läsa av 

tabellen att i Sverige så används begreppet eleverna, medan i Finland används begreppet eleven. Den 

svenska kursplanens syfte är en sida lång och den finska endast en knapp halvsida.  

 

I den svenska kursplanen används begreppet fysiskt i många olika sammanhang: fysiskt aktiva, fysiska 

förmågan, fysiskt välbefinnande och fysiska sammanhang (Skolverket, 2011). Fysiskt aktiva 

återkommer i många olika meningar och handlar om att eleven har kunskap om fysisk aktivitet eller 

intresse kring fysisk aktivitet. Fysisk förmåga handlar om kunskap kring elevens egna fysiska förmåga. 

Fysiskt välbefinnande handlar om psykiskt och fysiskt välbefinnande för eleven och hur detta är kopplat 

till fysisk aktivitet. Fysiskt sammanhang handlar om att eleven har kunskap om idrotten och kan utöva 

den i olika fysiska sammanhang. I den finska kursplanen nämns fysiskt endast vid ett tillfälle och det 

handlar om psykiskt och fysiskt välbefinnande hos eleven, som idrottsundervisningen skall främja.  

 

I den svenska kursplanen tas begreppet eleverna upp 12gånger i texten. I den finska kursplanen tas det 

endast upp 5gånger. I den svenska kursplanen använder man formuleringen eleverna (alltså fler) och i 

den finska eleven. I den finska kursplanen tas begreppet eleven upp utifrån elevens utveckling utifrån 

psykiskt, fysiskt och socialt sammanhang, detta även utifrån elevens förutsättningar. I den svenska 

kursplanen tas eleverna upp i samma sammanhang som i den finska, men även hälsoaspekten tas upp i 

denna.  

 

Idrott/ gymnastik tas upp 4gånger i den finska kursplanen och 2gånger i den svenska. Den finska 

kursplanen tar även upp begreppet gymnastikundervisningen fyra gånger. Det är alltså ett frekvent 

förekommande begrepp. I den finska kursplanen används gymnastik utifrån elevens förståelse av 

idrottens hälsoaspekt, utifrån idrottsligt livsstil, idrott som praktiskt ämne och idrotten och lärandet av 

idrotten bidrar till elevens förståelse av sig själv och en förståelse av andra. I den svenska kursplanen tas 

idrotten upp i sammanhanget idrott, hälsa och livsstil. Den andra gången tas det upp som  

 

planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på 

hälsa, rörelse och livsstil 

     (Skolverket, 2011:51) 

 

Det betyder att denna gång är det i samma sammanhang som första gången det användes. Begreppet 

idrott används alltså på olika sätt mellan kursplanerna. Där den finska kursplanen använder begreppet 

mer frekvent och i olika sammanhang, medan den svenska är mer fokuserad på idrott i relation till hälsa.  
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Syftet med kursplanerna har i mångt och mycket varit detsamma mellan kursplanerna. Där båda 

kursplanerna tar upp individens utveckling, idrott i relation till hälsa, hänsynstagande och naturen som 

plats för fysisk aktivitet. Den svenska kursplanen har även aspekten kring friluftsliv i syftet och 

riskbedömning vid fysisk aktivitet.  

 

7. 3 Mål och innehåll för årskurs 1-3 och 1-4 

 

Den svenska kursplanen tar upp, för årskurs 1-3:  

Rörelse: grovmotoriken skall utvecklas/tränas t.ex. hoppa, springa och klättra. Detta genom olika lekar, 

danser och rörelser till musik, detta både inomhus och utomhus. Enklare lekar och danser och deras 

regler skall tränas. Även takt och rytm till dessa med musik. Lekar och rörelser i vatten, flytövningar 

och balansövningar.  

Hälsa och livsstil: Ord och begrepp som hamnar under detta område och samtal om upplevelser av lek, 

utevistelse, hälsa och naturupplevelser.  

Friluftsliv och utevistelse: att kunna orientera sig i närområdet med enklare kartor, lekar och rörelse 

utomhus, säkerhetstänkande kring lekar och idrotter och hänsynstagande och grunder kring 

allemansrätten.  

 

Den finska kursplanen tar upp, för årskurs 1-4: 

Att undervisningen skall ta hänsyn till elevens tidigare kunskaper och förutsättningar. 

Idrottsundervisningens progression är från grovmotorik till idrottsspecifikt kunnande för eleven. 

Undervisningen grundar sig på elevens aktivering och skall ta tillvara elevens eget tänkande och 

påhittighet.  

 

-Målen: eleven lär sig motorik och får intresse av idrotten, lär sig fysiska aktiviteter som gynnar 

välbefinnandet, lär sig grundläggande simteknik, lär sig att arbeta självständigt men även 

samarbetsförmåga, lär sig att följa regler och lär sig att idrotta utan att behöva tävla.  

-Centralt innehåll: motoriska grundformer, simteknisk träning, idrott utomhus och inomhus, 

vinteridrotter, bollsporter, idrott med musik och dansinslag och gymnastik, både med och utan redskap.    

-Mått av elevens kunskaper i slutet av det fjärde skolåret: kan de motoriska grundformerna, kan 

gymnastisera både med och utan redskap, kan röra sig i närområdet med enkla hjälpmedel, kan 

grundtekniker kring att åka skridskor och skidor, kan röra sig och idrotta med rytmkänsla och till musik, 

följer regler vid spel och tar hänsyn till andra, klär sig på rätt sätt för aktiviteten, kan grundläggande 
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simteknik och kan arbeta självständigt men har även samarbetsförmåga.  

 

Ovan är en sammanfattning kring vad som står i kursplanerna kring målen och teman för årskurserna. 

För att göra den mer överskådlig, kommer delar av den att läggas in i matrisen (tabell 2). Kursplanerna 

har vissa teman som återkommer och som är gemensamma för båda kursplanerna, se tabell 2. Det är 

därför dessa har valts. 

 

I tabellen tas ett tema upp och sedan citat från svenska kursplanen och detsamma för den finska 

kursplanen. Under tabellen beskrivs citaten och tabellen. 

 

Tabell 2. Jämförande matris (Skolverket, 2011:52) och (Utbildningsstyrelsen, 2004:246) 

 

Teman kring målen för elever 

årskurs 1-3 och 1-4 

Svenska kursplanen Finska kursplanen 

Grovmotorik- motorik • Grovmotoriska grundformer, 

till exempel springa, hoppa 

och klättra. Deras sammansatta 

former i redskapsövningar, 

lekar, danser och rörelser till 

musik, såväl inomhus som 

utomhus.  

 

• behärskar grundläggande 

motoriska färdigheter och kan 

tillämpa dem i olika 

motionsformer 

• kan löpa, hoppa och kasta 

• kan gymnastikrörelser med och 

utan redskap 

• kan uttrycka sig med hjälp av 

gymnastik och röra sig rytmiskt 

eller till musik 

• kan glida, åka framåt och 

bromsa i skridskoåkning 

• kan röra sig mångsidigt på 

skidor  

Rytm, musik och dans • Enkla lekar och danser och 

deras regler.  

• Takt och rytm i lekar, danser 

och rörelser till musik.  

• kan uttrycka sig med hjälp av 

gymnastik och röra sig rytmiskt 

eller till musik 

Orientering • Att orientera sig i närmiljön 

och enkla kartors uppbyggnad. 

Begrepp som beskriver 

rumsuppfattning.  

• Lekar och rörelse i natur-och 

utemiljö.  

• Allemansrättens grunder.  

• kan röra sig i naturen med 

hjälp av en undervisningskarta  

Simning • Lekar och rörelser i vatten. Att 

balansera, flyta och simma i 

• kan simma på många sätt i 

simdjupt vatten  
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mag-och ryggläge.  

Regler och hänsyn • Enkla lekar och danser och 

deras regler.  

 • Säkerhet och hänsynstagande i 

samband med lekar, spel och vid 

natur-och utevistelser.  

• kan handskas med spelredskap 

i lekar och övningar och fungera 

i spel 

• handlar långsiktigt och 

förhåller sig realistiskt till sina 

egna prestationer 

• kan klä sig ändamålsenligt för 

gymnastiken och sköta sin 

personliga hygien 

• fungerar självständigt och i 

grupp enligt överenskomna 

instruktioner och deltar 

ansvarsfullt och aktivt i 

gymnastikundervisningen.   

 

I tabell 2 kan man läsa att många teman är beskrivna ungefär på samma sätt i båda kursplanerna. I detta 

åldersspann är det viktigt att träna/utveckla motoriken genom lekar, danser och rörelser. Progressionen 

går från grovmotorik och grundläggande färdigheter i olika idrotter, till idrottsspecifika färdigheter. Det 

handlar även om att i denna ålder utveckla sin samarbetsförmåga och ta hänsyn till andra. Det viktigaste 

är inte att vinna. Simtekniken lyfts fram i båda kursplanerna, där den svenska är mer inriktad på balans 

och flytövningar i vatten och den finska på simteknik. Orientering med enkla hjälpmedel lyfts fram i 

båda kursplanerna. Även danser och takt tränas till musik.  

 

I den finska kursplanen har man även gymnastik och vinteridrotter i sina mål för åldersgruppen. I 

Sverige är det istället friluftslivsaspekten, där eleverna skall kunna idrotta utomhus och känna till 

grunder kring allemansrätten. Även hälsoaspekten lyfts fram, genom att eleverna skall känna till några 

begrepp och kunna samtala kring upplevelser i naturen, lek, utevistelse och hälsa. 

 

Teman är tagna utifrån respektive kursplan och har utvecklats i tabellen. Där temat motorik i den 

svenska kursplanen rätt och slätt handlar om motorik, medan i den finska finns det en utveckling av 

denna i t.ex. skidåkningsteknik. Den finska kursplanen är mer idrottsspecifik och har högre mål för 

eleverna. T.ex. simning finns i båda kursplanerna, i den svenska handlar det om balans- och flytövningar 

i vattnet, medan det i den finska handlar om simteknik. Eleven skall kunna simma på många olika sätt i 

simdjupt vatten i dessa årskurser. Dock skall man komma ihåg att den finska kursplanen riktar sig från 

årskurs 1 till 4, medan den svenska endast riktar sig från årskurs 1 till 3.  

 

Den svenska tar upp friluftsliv, medan den finska tar upp vintersporter. För att kunna njuta av friluftsliv 

på vintern, så måste man ha grundläggande kunskaper i att åka skridskor och skidor, så man kan säga att 
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det är ett första steg mot friluftsliv i den finska kursplanen. Den svenska kursplanen tar upp naturen och 

friluftsliv som en plats för lugn och där eleverna skall kunna vistas i naturen och känna till regler kring 

allemansrätten. Kursplanerna har formulerats på ett sätt som speglar olika syn på naturen och relationen 

till eleven/eleverna.  

 

Under temat motorik finns även gymnastik med från den finska kursplanen. Än en gång speglar det att 

den finska kursplanen är mer idrottsspecifik. Det står dock inget om vad som menas med grundläggande 

färdighet i olika idrotter, men det kanske finns specificerat under lärarutbildningen.  

 

7.4 Mål och innehåll för årskurs 4-6/7-9 och 5-9 

 

Den svenska kursplanen tar upp, för årskurs 4-6: 

  

Rörelse: simning i mag- och ryggläge, sammansatta grundformer med och utan gymnastikredskap, takt 

och rytm till lekar, danser och rörelser till musik och lekar, spel och rörelser inomhus och utomhus.  

Hälsa och livsstil: kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer, möjligheter av fysisk 

aktivitet i närmiljön, förebyggande av skador och ord och begrepp för samtal om hälsa och annat.  

Friluftsliv och utevistelse: orientering i närområdet med karta, kartsymboler, lekar och andra fysiska 

aktiviteter i naturen under året, allemansrätten, säkerhet och hänsynstagande under fysiska aktiviteter, 

badvett och säkerhet vintertid och användning av redskap vid nödsituationer.  

 

Betygskriterier i slutet av årskurs 6, för betyget C: 

 

Eleven kan sammansatta motoriska rörelser, anpassar sina rörelser till aktiviteten vid dans och annat, 

kan simma, kan samtala om fysiska aktiviteter, kan resonera hur fysisk aktivitet påverkar hälsan, kan 

genomföra aktiviteter i natur, har kunskap om regler kring allemansrätten, orientera sig i bekanta miljöer 

med karta, kunskap om förebyggande av skador och kunskaper om handling vid nödsituation vid vatten 

under olika årstider.  

 

Den svenska kursplanen tar upp, för årskurs 7-9: 

 

Rörelse: komplexa rörelser inomhus och utomhus, dans till musik, rörlighetsträning, konditionsträning, 

styrketräning, mentalträning och påverkan av dessa, danser och rörelseprogram till musik och olika 
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simsätt.  

Hälsa och livsstil: mål för aktiviteter, ord och begrepp för samtal om träning, arbetsställningar och 

belastning, förebyggande av skador, hälsa och påverkan på hälsa, kroppsideal och doping, HLR, första 

hjälpen och val av idrotten och påverkan.  

Friluftsliv och utevistelse: orientering i okända miljöer, friluftsaktiviteter, allemansrätten, kulturella 

traditioner i utevistelse, badvett och säkerhet vintertid och förlängda armen vid nödsituationer.  

 

Betygskriterier i slutet av årskurs 9, för betyg C:  

 

Eleven kan komplexa rörelser och kan anpassa sina rörelser, kan sätta mål och planera för fysisk 

aktivitet, kan utvärdera aktiviteter och koppla till annat som påverkar, kan planera friluftsaktiviteter med 

anpassning till olika miljö och förhållanden, kan orientera i okända miljöer med karta och annat 

hjälpmedel och förebygga skador genom att förutse risker.  

 

Den finska kursplanen tar upp, för årskurs 5-9: 

 

Gymnastikundervisningen i årskurserna 5–9 skall beakta de olika behov som i detta 

utvecklingsskede är framträdande mellan könen samt skillnaderna i elevernas tillväxt och 

utveckling. Med hjälp av en mångsidig gymnastikundervisning stöds elevens välbefi nnande, 

mognad till självständighet och samhällelighet och skapas beredskap för självständig 

motionsutövning. I undervisningen ges möjligheter till idrottsliga upplevelser och eleven 

får stöd att uttrycka sig.      

     (Utbildningsstyrelsen, 2004:247) 

En beskrivning av vad som händer under dessa år och hur idrottsundervisningen skall utformas utifrån 

detta, för att möta individen beskrivs nedan. 

 

-Målen: eleven fortsätter utveckla motoriken och idrottsspecifika kunskaper, lär sig förstå idrottens 

påverkan på hälsan och välbefinnandet, lär sig att granska och utveckla sin egen förmåga, utvecklar 

simkunskaperna och lär sig livräddning i vatten, lär sig att agera på ett säkert och ändamålsenligt i 

idrottssammanhang, lär sig att arbeta självständigt men även samarbetsförmåga, lär sig acceptera sig 

själv och andras tankar och agerande, lär sig att finna information om idrottsaktiviteter och möjligheter 

och lära sig att känna till olika idrottsmiljöer.  

-Centralt innehåll: motoriska grundformer i olika idrottsgrenar, gymnastik med och utan redskap, musik 

och dans, bollspel och utflykter, vinteridrotter, orientering, simning och livräddning, prova nya 
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idrottsformer och kunskap kring idrott och utveckling av idrottsförmåga och muskelträning. 

-Betygskriterier för betyget 8: har grundläggande kunskap kring motorik, kan gymnastisera med och 

utan redskap, visar en förståelse för rytmikens påverkan, kan bollspel, kan orientera med hjälp av karta 

och kompass och har kunskap kring allemansrätten, kan simma och livräddning, kan åka skidor, kan åka 

skridskor, känner till samband mellan idrott och hälsa, kan utveckla sina idrottsliga förmågor, agerar 

ansvarsfullt och tar hänsyn till regler och andra vid idrottsundervisning, klär sig utifrån aktivitet och tar 

hand om sin hygien.  

 

Tabell 3. Jämförande matris kring innehållet  

 

Teman kring innehållet för 

elever årskurs 4-6/ 7-9 och  5-9 

Svenska kursplanen Finska kursplanen 

Grovmotorik- motorik För årskurs 4-6: 

• Sammansatta grundformer i 

kombination med 

gymnastikredskap och andra 

redskap.  

• Olika lekar, spel och idrotter, 

inomhus och utomhus, samt 

danser och rörelser till musik.  

(Skolverket, 2011:52) 

 

För årskurs 7-9: 

• Komplexa rörelser i lekar, spel 

och idrotter, inomhus och 

utomhus, samt danser och 

rörelser till musik.  

(Skolverket, 2011:53) 

• vidareutveckla de 

grundläggande motoriska 

färdigheterna och lära sig olika 

idrottsgrenar 

• lära sig att utveckla och ge akt 

på sin funktionsförmåga 

 

• löpning, hopp och kast inom 

olika idrottsgrenar 

• fri gymnastik, gymnastik med 

handredskap och redskap 

• musikgymnastik, artistisk 

gymnastik och dans 

• bollspel 

• vintersport 

• att utveckla och följa upp 

funktionsförmågan, muskelvård 

• att bekanta sig med nya 

motionsformer, motionskunskap 

(Utbildningsstyrelsen, 2004:247) 

Rytm, musik och dans För årskurs 4-6: 

• Takt och rytm i lekar, danser 

och rörelser till musik.   

• Olika lekar, spel och idrotter, 

inomhus och utomhus, samt 

danser och rörelser till musik 

(Skolverket, 2011:52) 

 

För årskurs 7-9: 

• Komplexa rörelser i lekar, spel 

och idrotter, inomhus och 

• musikgymnastik, artistisk 

gymnastik och dans 

(Utbildningsstyrelsen, 2004:248) 
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utomhus, samt danser och 

rörelser till musik.  

• Traditionella och moderna 

danser samt rörelse-och 

träningsprogram till musik.  

(Skolverket, 2011:53) 

Orientering För årskurs 4-6:  

• Att orientera i den närliggande 

natur-och utemiljön med hjälp 

av kartor. Kartors uppbyggnad 

och symboler.  

 

För årskurs 7-9:  

• Att orientera i okända miljöer 

med hjälp av kartor och andra 

hjälpmedel för positionering.  

• orientering och utfärder 

(Utbildningsstyrelsen, 2004:248) 

Simning För årskurs 4-6: 

• Simning i mag-och ryggläge  

• Badvett och säkerhet vid vatten 

vintertid. Hantering av 

nödsituationer vid vatten med 

hjälpredskap (Skolverket, 

2011:52) 

 

För årskurs 7-9: 

• Olika simsätt i mag-och 

ryggläge 

• Badvett och säkerhet vid vatten 

vintertid. Hantering av 

nödsituationer i och vid vatten 

med alternativa hjälpredskap, 

enligt principen för förlängda 

armen.   (Skolverket, 2011:53)  

• utveckla sin simkunnighet och 

lära sig livräddning 

(Utbildningsstyrelsen, 2004:247) 

Regler och hänsyn För årskurs 4-6: 

• Säkerhet och hänsynstagande 

vid träning, lek, spel, idrott, 

natur- och utevistelser. 

(Skolverket, 2011:52) 

 

 

• lära sig att fungera tryggt och 

ändamålsenligt i 

idrottssituationer 

• lära sig att fungera 

självständigt och i grupp 

• lära sig att godkänna sig själv 

och att tolerera olikhet 

(Utbildningsstyrelsen, 2004:247) 

Hälsoaspekten För årskurs 4-6: 

• Ord och begrepp för och 

samtal om upplevelser av olika 

fysiska aktiviteter och 

träningsformer, levnadsvanor, 

kroppsuppfattning och självbild 

 • Kroppsliga och mentala 

effekter av några olika 

• lära sig att inse motionens 

betydelse för upprätthållande av 

välbefi nnandet och hälsan 

(Utbildningsstyrelsen, 2004:247) 
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träningsformer (Skolverket, 

2011:52) 

 

För årskurs 7-9: 

 • Ord och begrepp för och 

samtal om upplevelser och 

effekter av olika fysiska 

aktiviteter och träningsformer.  

• Olika definitioner av hälsa, 

samband mellan rörelse, kost 

och hälsa och sambandet 

mellan beroendeframkallande 

medel och ohälsa.  

• Kroppsideal inom idrotten och 

i samhället i övrigt. Dopning och 

vilka lagar och regler som 

reglerar detta 

• Styrketräning, 

konditionsträning, 

rörlighetsträning och mental 

träning. Hur dessa aktiviteter 

påverkar rörelseförmågan och 

hälsan.   

 (Skolverket, 2011:53) 

 

I matrisen kan man läsa att årskurs 4-6 har lite annorlunda innehåll i undervisningen än årskurs 7-9 har, 

man kan se en progression i innehållet. Den finska kursplanen har inte skrivit så mycket om alla de 

ovannämnda begreppen/teman kring innehållet, där vissa teman endast har en kort beskrivning, medan 

andra har flera meningar.  

 

Under temat motorik/grovmotorik så är innehållet ungefär detsamma mellan länderna. Den svenska tar 

upp lek och rörelse till musik, som är motorik och musik. Det hamnar i den finska kursplanen under 

temat rytm, musik och dans. I den finska kursplanen finns några meningar som handlar om finmotorik: 

kasta boll och olika bollspel. Det finns även vinteridrotter i en mening, det kan vara motorik eller 

finmotorik. Den finska kursplanen tar även upp mycket av den individuella utvecklingen, i form av att 

lära sig kring sina egna förmågor och utveckla sina förmågor. Det hamnar under motorik, men det är en 

slags mental utveckling.  

 

Under delen kring rytm, musik och dans så tar båda länderna återigen upp rörelse och dans till musik. 

Den svenska kursplanen är mer detaljerad där den beskriver att lek, rörelse och dans både inomhus och 

utomhus. Det står även om traditionella och moderna danser till musik för de äldre åldrarna. Det finns 
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även en aspekt kring rörelse- och träningsprogram till musik. Även detta är för de äldre åldrarna. Den 

svenska kursplanen har alltså i sitt innehåll utvecklat denna del mer än den finska, där man utvecklat 

t.ex. musikens påverkan till att även innehålla träningspass till musik.  

Nästa tema är orientering. Den finska kursplanen innehåller orientering, men det står inget om innehållet 

kring idrottsgrenen, utan endast att man har orientering. Den svenska kursplanen tar upp mer av hur 

eleverna arbetar med orientering och åter igen kan man se en progression mellan årskurs 4-6 till årskurs 

7-9. Där skillnaden handlar om känd och okänd miljö och där de äldre åldrarna kan använda andra 

hjälpmedel utöver karta.  

 

Simning handlar i båda länderna om att kunna simma och även livräddning i vatten och på land. Den 

svenska har beskrivit det lite mer detaljerat, där eleverna lär sig badvett och säkerhet vid vatten vintertid. 

De äldre åldrarna lär sig även livräddning i och vid vatten. Båda årsgrupperna lär sig principen av 

förlängda armen vid livräddning.  

 

Regler och hänsyn tas upp mycket i den finska kursplanen. Det handlar om säkerhet vid fysisk aktivitet i 

båda kursplanerna. Den finska tar även upp den individuella utvecklingen, där individen som känner och 

accepterar sig själv även kan acceptera andra. Finska kursplanen tar även upp ansvarstagande och 

säkerhet vid fysisk aktivitet. Det handlar även om att individen skall lära sig att arbeta självständigt och i 

grupp.  

 

Det sista temat handlar om hälsoaspekten där båda kursplanerna lyfter fram att eleverna skall ha en 

kunskap kring sambandet mellan fysisk aktivitet och hälsa och genom denna kunskap kunna ta egna 

beslut kring sitt handlande. Den svenska kursplanen har sedan mer kring ämnet än den finska. Det står 

att kunskap kring olika träningsformer och deras påverkan på kroppen skall förstås av eleverna. Även 

kunskaper kring preparat som doping, vad det är och vad det finns för regler kring det. Den svenska 

kursplanen tar även upp begrepp som eleverna skall ha kunskap kring och att eleverna kan 

beskriva/uttrycka sig kring hälsofrågor utifrån dessa begrepp.  

 

I den finska kursplanen står inte så mycket skrivet om innehållet kring dessa olika teman. Vissa står det 

mer om och andra mindre. Det man kan se är att den svenska kursplanen är mer detaljerad och 

beskrivande kring de olika temana. Det är även några teman som är olika mellan kursplanerna. Där den 

finska kursplanen är mer detaljerad kring motoriken, där det är många olika idrottsgrenar som ryms och 

eleverna skall kunna. Den svenska är mer generell kring motoriken, där det mer handlar om lek och 

rörelse för att träna motoriken. Den svenska kursplanen har inte tagit upp finmotoriken alls, där istället 
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den finska har några olika moment med i innehållet kring finmotorik. Den finska kursplanen är mer 

idrottsspecifik än den svenska, där den finska tar upp bollspel, dans, gymnastik, vinteridrotter o.s.v. Den 

svenska kursplanen tar mer upp aspekter av inlärning och förståelse av ämnet idrott och hälsa.  

Att hälsoaspekten inte är lika detaljerad i den finska kursplanen beror på att hälsa inte ingår i ämnet på 

samma sätt som i Sverige. Dock finns det en koppling mellan idrott och hälsa även i den finska 

kursplanen och där individen skall ha kunskap om att det finns ett samband mellan dessa två.  

 

Tabell 4. Jämförande matris kring målen 

 

 Svenska kursplanen Finska kursplanen 

Mål för slutet av årskurs 6 och 

slutet av årskurs 9 för betyg C 

och i den finska versionen 

betyget 8 

Kunskapskrav för betyget C i 

slutet av årskurs 6  

Eleven kan delta i lekar, spel och 

idrotter som innefattar 

sammansatta motoriska 

grundformer i olika miljöer och 

varierar och anpassar sina 

rörelser relativt väl till 

aktiviteten. I rörelser till musik 

och i danser anpassar eleven sina 

rörelser relativt väl till takt och 

rytm. Eleven kan även simma 

200 meter varav 50 meter i 

ryggläge. Eleven kan samtala 

om egna upplevelser av fysiska 

aktiviteter och för då utvecklade 

och relativt väl underbyggda 

resonemang kring hur 

aktiviteterna kan påverka hälsan 

och den fysiska förmågan. 

Eleven kan genomföra olika 

aktiviteter i natur och utemiljö 

med relativt god anpassning till 

olika förhållanden och till 

allemansrättens regler. 

Dessutom kan eleven med 

relativt god säkerhet orientera 

sig i bekanta miljöer med hjälp 

av kartor.  

Eleven kan ge utvecklade 

beskrivningar av hur man 

förebygger skador som är 

förknippade med lekar, spel och 

idrotter. Dessutom kan eleven 

 

Eleven 

• behärskar de centrala 

färdigheterna i löpning, hopp 

och kast 

• behärskar rörelser inom fri 

gymnastik, gymnastik med 

handredskap och redskap 

• visar i sitt handlande att han 

eller hon förstår vilken betydelse 

rytmen har 

i gymnastik och dans 

• kan grunderna i de vanligaste 

bollspelen och spelar dem enligt 

överenskomna regler 

• kan orientera med hjälp av 

karta och kompass och känner 

till de rättigheter och 

skyldigheter som allemansrätten 

innebär 

• kan åka skridskor obehindrat 

• behärskar de grundläggande 

tekniker som fordras i 

skidåkning 

• är simkunnig och har 

färdigheter för livräddning i 

vatten 

• känner till sambanden mellan 

motion och hälsa 

• kan upprätthålla, bedöma och 

utveckla sin funktionsförmåga 

• uppvisar aktivitet och lust att 

lära sig, förbereder sig sakligt 

för gymnastiklektionerna 

och sköter sin hygien 
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hantera nödsituationer vid vatten 

med hjälpredskap under olika 

årstider. 

 

Kunskapskrav för betyget C i 

slutet av årskurs 9  

Eleven kan delta i lekar, spel och 

idrotter som innefattar komplexa 

rörelser i olika miljöer och 

varierar och anpassar sina 

rörelser relativt väl till 

aktiviteten och sammanhanget. I 

danser och rörelse- och 

träningsprogram till musik 

anpassar eleven sina rörelser 

relativt väl till takt, rytm och 

sammanhang. Eleven kan även 

simma 200 meter varav 50 meter 

i ryggläge.  

Eleven kan på ett relativt väl 

fungerande sätt sätta upp mål för 

och planera träning och andra 

fysiska aktiviteter. Eleven kan 

även utvärdera aktiviteterna 

genom att samtala om egna 

upplevelser och föra utvecklade 

och relativt väl underbyggda 

resonemang om hur aktiviteterna 

tillsammans med kost och andra 

faktorer kan påverka hälsan och 

den fysiska förmågan.  

Eleven planerar och genomför 

friluftsaktiviteter med relativt 

god anpassning till olika 

förhållanden, miljöer och regler. 

Dessutom kan eleven med 

relativt god säkerhet orientera 

sig i okända miljöer och 

använder då kartor och andra 

hjälpmedel.  

Eleven kan på ett relativt väl 

fungerande sätt förebygga 

skador genom att förutse och ge 

utvecklade beskrivningar av 

risker som är förknippade med 

olika fysiska aktiviteter. 

Dessutom kan eleven hantera 

nödsituationer vid vatten med 

alternativa hjälpredskap under 

• handlar ansvarsfullt och tar 

hänsyn till andra, följer 

överenskommelser, regler och 

principen för rent spel.  

(Utbildningsstyrelsen, 2004:248) 
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olika årstider (Skolverket, 

2011:54-56) 

 

 

I denna målmatris kan man läsa att det är skillnader mellan ländernas kursplaner och mål för ämnet. I 

den finska kursplanen finns många idrottsgrenar representerade och eleven skall ha en grundläggande 

teknik i dessa.  

 

I den finska kursplanens mål finns några meningar kring regler och hänsyn: att individen skall känna sig 

själv och utveckla sina färdigheter utifrån denna kunskap, att individen skall agera ansvarsfullt och 

känna till säkerhetstänk kring den fysiska aktiviteten och agera utifrån detta, klä sig ändamålsenligt och 

ta hand om sin hygien, göra sitt bästa på lektionen, ta hänsyn till andra elever och delta i idrotten enligt 

‖fair-play‖ principer.  

 

I den svenska kursplanen står att eleverna skall kunna röra sig relativt väl enligt musikens rytm, medan i 

den finska kursplanen står det att eleven förstår signifikansen av musiken och rytmen i dansen och 

rörelsen. Båda har sedan även motoriska grundformer som går in lite i detta område, där det handlar om 

att kunna röra sig till musik, inte alltid till dans. Den svenska kursplanen har även musiken i t.ex. 

träningsprogram, där eleven skall relativt väl kunna röra sig till takt och musik i dessa sammanhang.  

 

Båda kursplanerna tar upp orientering med hjälp av karta och för de äldre eleverna även med andra 

hjälpmedel. Det handlar om att kunna orientera i kända och okända områden.  

 

I båda ländernas kursplaner ingår simning och de skall kunna simma i dessa årskurser. Det ingår även 

kunskap kring nödsituationer och livräddning, under denna del. Den svenska kursplanen beskriver det 

mer detaljerat till att även innehålla livräddning med hjälp av förlängda armen principen. I betyget finns 

också att kunna HLR för årskurs niorna.  

 

Hälsoaspekten tas upp i den svenska kursplanen i form av att eleverna har kunskap om begrepp, för att 

kunna beskriva sina upplevelser och känslor kring fysisk aktivitet, men även för att kunna dra 

kopplingar mellan detta och hälsan på olika sätt. Den svenska kursplanen tar även upp att eleverna skall 

kunna planera mål och träning utifrån kunskap om olika träningsformer. Även kunskap om hur dessa 

träningsformer påverkar kroppen och individen. Eleverna skall även ha en kunskap kring andra faktorer 

som påverkar hälsan och träningen, som kost, doping o.s.v. 
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8.  Diskussion 
 

I diskussionen kommer resultatet diskuteras. Detta med koppling till tidigare forskning. Diskussionen 

kommer sedan handla om diskussion kring metod och metodval. Där metoden granskas kritiskt och 

författaren får möjlighet att diskutera metodvalet. Diskussionen avslutas sedan med en allmän 

diskussion av studien. Där annat som inte diskuterats kring resultat och metod tas upp.  

 

8.1 Diskussion av resultatet 

 

Resultatet visar att det finns många likheter mellan kursplanerna i Sverige och Finland. De har 

gemensamma teman som finns i båda kursplanerna, som t.ex. simning, orientering, motorik o.s.v. där de 

är ganska lika och det resultatet fann även Annerstedt i sin studie (2008). Kursplanerna är utformade på 

liknande vis med ett syfte, mål, centralt innehåll och betyg. Båda kursplanernas innehåll är baserade på 

landets kultur och natur, där t.ex. simkunnigheten är viktig, då vi har så mycket vatten runt omkring oss 

och ägnas oss åt olika vattenaktiviteter.  

 

Det finns dock en del skillnader och en av dessa handlar om att den finska är mer specificerad i kring 

idrottsgrenar. Där eleven skall kunna åka skidor, skridskor, utöva gymnastik o.s.v. från tidig ålder. 

Enligt äldre svenska kursplaner har det varit på samma sätt tidigare, men man har tagit ett steg ifrån det 

grenspecifika kunnandet, till ett mer hälsoinriktat och livslångt perspektiv på idrotten. Utifrån den finska 

kursplanen och grenspecifika mål, kan man utläsa att idrotten leder till ett livslångt idrottande, genom att 

man har kunskapen kring idrotterna. Dock har jag svårt att se att eleverna i t.ex. Helsingfors är ute och 

åker längdskidor på lektionstid, då det tar lång tid att ta sig till spåren och även att snön inte är av god 

kvalitet. De kanske istället prioriterar det på friluftsdagar.  

 

Den finska kursplanen är även mer detaljerad kring temat ‖regler och hänsyn‖ och detta ämne tar tre 

studier upp Newell (2011), Öhman (2008) & Frykman (1993), där de talar om fostran. Det handlar i 

kursplanen om att ta ansvar för sitt eget agerande, utveckla sin egen förmåga och kunskap kring sig 

själv, för att kunna bemöta andra på korrekt sätt. Det handlar även om hygien och eget ansvar för detta, 

som Frykman (1993) tar upp. I den finska kursplanen står även att eleven skall göra sitt bästa på 

lektionerna och det står även i Öhmans studie (2008). Skillnaden här ligger även i att i Finland så får 

man betyg i uppförande, medan det inte ges i Sverige. Eleverna skall tidigt lära sig att inte tävla, utan 

visa hänsyn och detta även genom att ta hand om sin hygien. Som ovan sagts, så handlar det om att 

eleven känner sig själv, för att kunna bemöta andra med respekt. Den svenska är mer riktad mot 
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eleverna, som flera, och mer inriktad mot målen för kursen. Alltså inte lika inriktad mot utvecklingen av 

individen. I skolverkets kommentarer till kursplanen (2011), går att läsa att eleverna skall genomgå en 

viss utveckling genom åren i skolan. Dock handlar det inte om psykologisk utveckling som den finska 

kursplanen gör (Utbildningsstyrelsen, 2004), utan om en fysisk utveckling, motoriskt och 

färdighetsmässigt mot målen.  

 

Den svenska kursplanen idrott och hälsa har en till aspekt i idrottsundervisningen, hälsa, som inte finns i 

den finska kursplanen. Hälsoaspekten tar mycket plats i kursplanen denna gång, jämfört med tidigare 

kursplaner i ämnet. Där kursen hetat idrott och hälsa, men hälsodelen inte fått så mycket plats i 

undervisningen i kursplanen från 1994 (Annerstedt, 2008). Hälsoaspekten handlar om livslångt 

idrottande, att ha kunskap om hälsan och kunna göra medvetna val utifrån sin hälsa. Den är baserad på 

WHO: s definition av hälsa (www.who.se). Den finska kursplanen tar upp hälsoaspekten vid ett tillfälle 

kring målen, där eleverna skall ha kunskap om samband mellan träning och hälsa. Annars hamnar resten 

av hälsoundervisningen under den separata kursen om hälsa. Som är mer omfattande än den svenska 

inriktningen av idrotten mot hälsa. 

 

I den svenska kursplanen har man utvecklat rytmikens påverkan mer än i den finska. Båda har tagit upp 

att eleven skall kunna röra sig till musik och lära sig taktkänsla. Den svenska har dock tagit det hela ett 

steg längre och introducerat rörelse till musik, som träningspass till musik. Träningspass till musik kan 

vara aerobics, gympa, box el. dyl. Detta är gjort med sikte på ett livslångt idrottande, då personer som 

inte tillhör en idrottsklubb kan gå till gymmet och träna på detta sätt istället eller också.  

 

Thorburn (2007) talar om inlärning i idrottsämnet som ‖in‖, ‖about‖ och ‖through‖ där han menar att 

eleverna måste lära sig ämnet genom att prova på praktiskt, genom att lära sig om och omkring ämnet 

och det sista handlar om att lära sig om idrottsgrenar för att kunna delta. Det handlar i detta fall om att 

eleven lär sig om sambandet mellan fysisk aktivitet och hälsa, som båda kursplanerna tagit upp som ett 

mål. Det handlar om att lära sig genom att delta i idrotten, där den finska kursplanen beskrev olika sätt 

eleverna skulle lära sig genom och att eleverna skulle få möjlighet att prova på många olika idrotter. 

Den sista delen handlar om att lära sig regler och danssteg kring dansen, för att kunna delta i 

dansundervisningen, det handlar även om att förstå takten i musiken, för att kunna dansa. Detta tar båda 

kursplanerna upp kring målen för eleverna.  

 

Det finns som ovan beskrivits skillnader mellan kursplanerna och det beror på att hälsa är/inte är 

inkluderat i ämnet, att uppdelningen mellan målen för årskurserna är olika, betyg ges i olika åldrar osv. 

http://www.who.se/
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8.2 Diskussion av metoden 

 

Metodvalet gjordes utifrån en rad böcker som handlade om vetenskaplig teori och metod. Där textanalys 

beskrevs. Flera av dessa böcker tog upp textanalys på det sätt som den används i studien, utifrån Glasers 

teori (1967) kring helhetsanalys och teman. Genom utgångspunkt i Halvorsens delanalys (1992) och sätt 

att använda matris skapades sedan matriser som passade denna studie.  

 

Avgränsningen som gjordes i början av studien, från att jämföra alla nordiska länder till att endast 

jämföra Finland och Sveriges kursplaner var bra. Kvaliteten på studien hade inte blivit god om alla fem 

länders kursplaner granskats. Det hade även behövts ett annat metodval för en sådan studie, där det 

handlat mer om en kvantitativ studie och statistik kring kursplanerna.  

 

Att denna studie använt sig av två olika matriser handlar om att författaren ville få fram två olika resultat 

kring texterna. Där den ena matrisen handlade om frekvens, det vill säga hur många gånger ett begrepp 

återkom i texten. Den användes för att kunna se om det var begrepp som återkom flera gånger än andra.  

Frekvenstabellen användes för att visa på hur ofta olika begrepp förekom i texten. Även för att visa på 

likheter och skillnader mellan begreppen. Där t.ex. den svenska använde begreppet eleverna och den 

finska eleven. Den användes även för att visa på i vilket sammanhang begreppen fanns och sedan 

jämförelse av dessa mellan kursplanerna.  

 

Jämförande matriser gick sedan vidare och använde hela teman i matrisen. Detta användes för att olika 

teman skulle kunna jämföras mellan kursplanerna. Dessa var teman som fanns i båda kursplanerna. I 

löpande text skulle skillnaderna och likheterna inte vara lika tydliga, så därför användes matriser. Citat 

användes för att författarens tolkning inte skulle ligga till grund för resultatet, utan att resultatet skulle 

stå för sig själv.  

 

Tyvärr kunde författaren konstatera att detta sätt att föra in direkta citat från kursplanerna tog mycket 

plats i resultatdelen, istället för om en sammanfattning skrivits in utifrån temana. Dock valde författaren 

att göra på detta sätt, då det är mer intressant för läsaren att läsa och för att resultaten är mer trovärdiga 

utifrån detta metodikval.  

 

Tolkningen av citaten kan sedan diskuteras, där författaren gjort en tolkning utifrån dennes kunskaper 

och bakgrund och läsaren kanske skulle göra någon annan tolkning.  
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8.3 Diskussion av studien 

 

Studien granskade två länders kursplaner i idrott. Som bakgrund till studien stod idrottshistoria, äldre 

kursplaner, syftet med kursplanerna och tidigare studier kring ämnet idrott. Bakgrunden till ämnet blev 

relativt stor, men samtidigt ansåg författaren detta viktigt med tanke på att läsaren inte hade någon 

kunskap kring området. Så att denne skulle få en introduktion till ämnet och därmed lättare kunna följa 

med i studien och studieresultaten.  

 

Tidigare studier kring ämnet var svårt att hitta, då de flesta studier handlade om idrott i skolan, men inte 

där de genomfört en granskning av kursplanerna. Än färre var det som jämfört kursplaner med varandra. 

Annerstedt (2008) hade varit inne på samma område och kunde användas friskt. I den studien gjorde han 

dock en mer generell jämförelse av skolan i norden. Medan denna studie var inriktad mot att endast 

jämföra två nordiska länders kursplaner. Öhman (2008) granskade också kursplaner, men lokala sådana. 

Han jämförde även de lokala kursplanerna med undervisningen. Där lärarperspektivet var i fokus. Han 

fann att det fanns mycket i kursplanerna som inte genomfördes eller genomfördes på ett tvivelaktigt sätt. 

Där han ställde sig tvivlande till hur en del lärare agerade mot eleverna, men även till vad lärarna ansåg 

viktigt med kursplanerna. I Öhmans studies resultat kom fram sådant som även kom fram i denna 

studies granskning av kursplanerna, som handlade om målen för eleverna och där kursplanerna Sverige 

och Finland emellan skilde sig åt.  

 

Strukturen av studien och innehållet i den ansåg författaren var korrekt och signifikant. Där inledningen 

gav en kort information kring studien, sedan syfte och frågeställningar, för att leda läsaren in på nästa 

område. Bakgrunden. I bakgrunden fanns mycket fakta, men som ovan diskuterats, ansåg författaren det 

nödvändigt, för läsarens förståelse av ämnet. Tidigare studier och teori, gav en bakgrund till ämnet. 

Metoden lades innan resultaten, för att ge in inblick i hur författaren tänkt arbeta med resultaten. 

Resultaten fanns sedan i både textform, matris och frekvenstabell, för att göra det lättare för läsaren att 

ta till sig. Efter det följde diskussionen kring resultat, metod och sedan även i slutsatsen en blick framåt, 

mot framtida forskning inom ämnet. Avslutat med en sammanfattning.  
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9. Slutsats och sammanfattning.  
 

Slutsatsen kommer att utgöra en slutsats till studien. Utifrån resultat och diskussion. Den kommer även 

att ha en blick framåt och diskutera framtida forskning kring ämnet. Sammanfattningen är en 

sammanfattning på hela uppsatsen, som abstractet i början, men detta på svenska.  

 

9.1 Slutsats 

 

Resultaten i studien har visat på likheter och skillnader mellan kursplanerna. Dessa skillnader har 

analyserats i resultat och analys delen av uppsatsen. I diskussionen har hela studien sedan diskuterats 

utifrån resultaten och tidigare forskning. 

 

Denna jämförelse av kursplaner i ämnet idrott mellan länder är ett område det inte finns mycket studier 

gjorda på sedan tidigare. Det finns mycket som än kan göras, utifrån att jämföra med hela nordens 

kursplaner eller en djupdykning kring ämnet idrott i relation till något annat. Om man skulle välja att 

göra en sådan här studie igen, så kan det vara intressant att lyfta fram den finska kursen som handlar om 

hälsa och lägga in den som en motpol till det svenska ämnet idrott och hälsa här i Sverige. 

 

Kan tänkas att resultaten skulle bli väldigt annorlunda mot denna studies resultat om man hade en till 

variabel med i analysen. Den finska kursen kring hälsa, är en helt egen kurs och skulle därför vara 

mycket mer omfattande än den svenska kursen idrott och hälsa. Sett till antal lektionstimmar och 

schemaläggning. En annan vinkel skulle vara att granska två länders kursplaner som är väldigt olika 

varandra i kultur och idrotter, det skulle ge helt andra resultat återigen. 

 

Som diskuterats i diskussionen kring metoden, så finns ett visst tolkningsutrymme kring resultaten som 

gjorts i denna studie. Vilket betyder att någon annan kanske skulle få andra resultat av studien än vad 

som fåtts i denna. En annan person med annan bakgrund och förståelse kanske skulle tolka materialet på 

annat sätt och plocka ut andra teman ur texterna och därigenom blir resultatet annorlunda.  
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9.2  Sammanfattning 

 

Studien har gjorts på grund av att författaren ville granska kursplaner för idrott på en djupare nivå och 

detta för att få en djupare förståelse till varför de ser ut som de gör. Författaren valde att jämföra 

kursplaner i ämnet mellan två länder, för att granska om det fanns skillnader länder emellan och sedan 

även få en förståelse för varför. Frågeställningarna handlade även om detta. Textanalys var metoden 

som användes. Där textanalysen gjordes som en helhetsanalys och sedan delanalyser. Resultaten visade 

att det fanns skillnader, men även likheter mellan kursplanerna. Många idrottsgrenar fanns i målen i 

båda kursplanerna och vissa rörelseaktiviteter likaså. Kursplanerna hade olika innehåll och vissa av 

skillnaderna berodde på detta. I diskussionen diskuterades resultaten, metoden och studien, där 

författaren ansåg att andra resultat skulle kunna vara möjliga utifrån tolkning av texten. Framtida 

forskning kring ämnet skulle behövas, då det är ett ämne, som det inte finns mycket forskning om.  

 

9.3 Författarens slutord 

Studien har visat på skillnader mellan kursplanerna mellan länderna. Den finska är mer idrottsspecifik 

och det kan även ses i äldre upplaga av den svenska kursplanen, Lgr 80. Det går att konstatera att den 

finska kursplanen är mer inriktad på färdigheter i olika idrottsgrenar, vilket kan tolkas som att det är 

viktigt att eleven innehar en grundläggande färdighet i idrottsgrenar, för att kunna delta i aktiviteter som 

samhället erbjuder. Det gör att personen kan umgås genom idrotten där kunskap om regler, men även 

färdigheter förutsätts. Det ger även en möjlighet att vara en del av t.ex. friluftsliv, då personen kan åka 

skidor, skridskor och kan simma. Den finska är även mer inriktad på elevens personliga utveckling, där 

denne skall lära känna sig själv och förstå sig själv, för att kunna bemöta andra. Det handlar även om 

fostran, där eleven skall lära sig hänsyn genom t.ex. att klä sig och ta hand om hygien på ett accepterat 

sätt.  

 

En förutsättning för att som person kunna vara en del av gemenskapen är t.ex. att på sommaren kunna 

umgås med andra kring bad och det förutsätter simkunnighet. Att på vintern åka skidor och skridskor, 

kräver även detta färdighet. Även för att kunna utforska fjällen i obebodda områden, kräver 

skidfärdighet. Det går alltså att påstå att den svenska kursplanen ger teorin kring idrott och hälsa och den 

finska sätter det hela i handling. Där den svenska kursplanen ger många vackra formuleringar kring 

ämnet, medan den finska går rakt på sak.  
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