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FORORD 
 
 

 
”L97 og kroppsøvingsfaget – fra blå praktbok til grå hverdag?” er tittelen på et prosjekt som 
er knyttet til evaluering av Reform 97 i grunnskolen. I forhold til det aktuelle problemområdet 
har hovedrapport-1 presentert resultater fra en undersøkelse med en kvantitativ tilnærming og 
med lærere som respondenter (Jacobsen et al., 2001). På samme problemområde vil denne 
rapporten presentere resultater fra en undersøkelse med en kvalitativ tilnærming der både 
elever og lærere er datagivere. 
 
Bakgrunn, formål og referanseramme for prosjektet som helhet er presentert i hovedrapport-1. 
Det er utdrag fra dette som utgjør de to første kapitlene også i denne rapporten. Metode- og 
resultatkapitlene i de to rapportene er derimot forskjellige. I denne rapportens metodekapitel 
vil sentrale trekk ved framgangsmåten i begge undersøkelser bli omtalt. I resultatkapitelet vil 
data fra de to undersøkelsene bli sett i forhold til hverandre. Fullstendige data fra intervju-
undersøkelsen vil ellers følge denne rapporten som vedlegg. 
 
Rapporten er resultatet av et samarbeid mellom dosent Einar Berggraf Jacobsen og 1. 
amanuensis Thomas Moser (prosjektledelse - Høgskolen i Vestfold), 1. amanuensis Inger 
Åshild By (Norges idrettshøgskole), 1. amanuensis Jon Fjeld (Høgskolen i Agder), dosent 
Kjell Terje Gundersen (Høgskolen i Nord-Trøndelag) og 1. amanuensis Rasmus Stokke 
(Høgskolen i Sogn- og Fjordane). 
 
Prosjektet har fått finansiell støtte fra Høgskolen i Vestfold, Landslaget Fysisk Fostring i 
Skolen og Norges Forskningsråd. Vi vil takke alle disse tre instansene for den støtte som er 
gitt! Også høgskolene til hver av samarbeidspartnerne i prosjektet fortjener takk for avsatte 
FoU-ressurser. Det samme gjelder Jorun Wenger for verdifull bistand ved datainnsamlingen. 
En stor takk også til alle lærere og elever som har tatt seg tid til å la seg intervjue. 
 
 
 

Einar Berggraf Jacobsen        Thomas Moser 
            - dosent -        - 1. amanuensis - 
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1. Innledning 
 
 
 
Som innledning til denne rapporten vil vi kort skissere noe av 
bakgrunnen for og formålet med prosjektet, L97 og kroppsøvingsfaget 
- fra blå praktbok til grå hverdag? I forbindelse med formålet vil vi 
også presentere hovedproblemstillingen for den empiriske 
tilnærmingen i prosjektet og de operasjonaliserte problemstillingene 
for både en kvantitativ og kvalitativ undersøkelse.  
  
 
1.1 Bakgrunn for prosjektet 
 
I forbindelse med nittiåras utdanningsreformer har også grunnskolen fått sin – Reform 97. 
Foruten å være en skolereform er den også en barne-, familie- og kulturreform (NFR, 1999). 
Selv om skolen står i sentrum for reformen, skal den derfor betraktes i et større 
samfunnsmessig perspektiv. 
 
I denne sammenheng har grunnskolen fått en ny læreplan, Læreplanverket for den 10-årige 
grunnskolen (L97). Sammen med skolelov og forskrifter utgjør den det mest sentrale 
styringsdokument for arbeidet i grunnskolen (Bjørnsrud, 1995). Mens planens generelle del 
inneholder allmenne retningslinjer for virksomheten på tvers av fag, omfatter det nye 
Læreplanverket også læreplaner for hvert av fagene (KUF, 1996).  
 
Gjennomføringen av Reform 97 tok til i august 1997. Kirke-, utdannings- og forsknings-
departementet har gitt Norges forskningsråd (NFR) i oppdrag å evaluere denne reformen. 
Denne evalueringen inkluderer blant annet L97 samt Fag og praktisk pedagogisk verksemd 
som er knyttet til denne (NFR, 1999). Som ledd i en slik evaluering er dette prosjektet rettet 
mot L97`s plan for faget kroppsøving. 
 
Som bakgrunn for prosjektet bør også nevnes at det i strategiplanen til Høgskolen i Vestfold 
(HVE) - om skolens FoU-virksomhet - uttrykkes et ønske om en sterk orientering mot de 
handlingsfelt og profesjoner som høgskolens utdanningstilbud skal være rettet mot. I den 
forbindelse skal en merke seg at avdeling for lærerutdanning er tildelt knutepunktansvar 
innenfor Norgesnettet på området Praktisk og teoretisk arbeid med pedagogiske tekster. 
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Selv om uttrykket pedagogiske tekster kan virke noe kryptisk, synes det rimelig klart at det 
blant annet bør kunne omfatte den formen for tekster som grunnskolens læreplaner utgjør. 
Også i en slik sammenheng vil derfor arbeid med planen for kroppsøvingsfaget i det nye 
læreplanverket være aktuelt. 
 
 
1.2 Formål og hovedproblemstilling for prosjektet  
 
For evaluering av Reform 97 har Norges Forskningsråd utviklet en programplan for en 
forskningsbasert evaluering (KUF, 1999). I denne planen er formålet med evalueringen 
formulert og konkretisert på denne måten: 
 

• Kartlegge endringer og utvikling som gir bakgrunn for videre planlegging, justering og 
oppfølging av Reform 97. 

• Vurdere om de løsninger som er valgt, er egnet til å realisere de mål som er oppsatt for 
Reform 97. 

• Peke på sterke og svake sider og utilsiktede positive og negative virkninger ved 
Reform 97. 

• Få fram forslag til forbedringer ved Reform 97, og tiltak knyttet til disse. 
 
I pakt med det refererte formål for evaluering av Reform 97 ønsker vi i dette prosjektet å 
kartlegge endringer og utvikling som har funnet sted i grunnskolens kroppsøvingsfag. Vi 
ønsker å kartlegge erfaringer som er gjort med den nye læreplanen i dette faget. Med fokus 
på det nye i forhold til det gamle ønsker vi gjennom en empirisk tilnærming å finne fram til 
erfaringer som er gjort med den nye kroppsøvingsplanen i en praktisk sammenheng. 
 
I tillegg til å ha oppmerksomhet rettet mot erfaringer som er knyttet til selve kroppsøvings-
planen, ønsker vi i dette prosjektet også å kartlegge erfaringer som er gjort med den nye 
planens rammebetingelser. Det dreier seg her om forutsetningene hos elever, lærere og det 
øvrige lokalmiljø i møtet med den nye planen. Hovedproblemstillingen som vi ønsker å finne 
svar på, er således: 
  

Hvilke erfaringer er gjort med mål, faginnhold og arbeidsmåter i læreplanen for 
kroppsøving i L97, og hvilke erfaringer er gjort med elev-  og lærerforutsetninger samt 
lokale rammefaktorer for å møte den nye planen? 

 
I surveyundersøkelsen er denne hovedproblemstillingen operasjonalisert i tolv mer konkrete 
problemstillinger, og disse er å finne i hovedrapport 1 fra dette prosjektet (Jacobsen et al., 
2001). 
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1.3 Formålet med en kvalitativ oppfølging 
 
I forbindelse med realiseringen av læreplaner har læreren en sentral funksjon, og en kan påstå 
at planer ‘transformeres’ eller ‘filtreres’ gjennom forutsetninger hos læreren. Det er gjennom 
læreren at planer også blir virksomme for elevene (Birkeland & Madssen, 1995), og dette er 
det tatt hensyn til i den kvantitative undersøkelsen som allerede har gjennomført (Jacobsen et 
al., 2000).  
 
I en ny undersøkelse med en kvalitativ tilnærming har vi valgt å evaluere både elevers og 
læreres erfaringer med den nye læreplanen. Det er hovedproblemstillingen og enkelte av 
resultatene på de konkretiserte problemstillingene som danner utgangspunktet for denne. 
Spørsmålene og påstandene som det har vært aktuelt å konfrontere henholdsvis elever og 
lærere med, er presentert i hvert av underkapitlene i resultatdelen og i vedlegg 1 og 2. 
 
Formålet med denne nye undersøkelsen har vært å få en validering og et mer nyansert bilde av 
svarene i den kvantitative undersøkelsen. Det kan dreie seg om elevenes syn på forhold som 
lærerne er spurt om tidligere, og det kan dreie seg om nyanseringer i lærernes egne svar. I den 
kvalitative undersøkelsen har vi således ønsket å ha oppmerksomhet rettet også mot elevenes 
erfaringer med undervisningen i kroppsøvingsfaget etter innføringen av den nye læreplanen. 
 
Den kryptiske tittelen på dette prosjektet, L97 og kroppsøvingsfaget - fra blå praktbok til grå 
hverdag?, er for øvrig ment å være et bilde på to mulige alternativer som denne evalueringen 
kan ha som resultat. På den ene side vil evalueringen kunne avdekke en praksis som er i pakt 
med intensjonene og den ytre standard på det nye læreplanverket. På den annen side vil 
evalueringen kunne fortelle at lite eller intet nytt har skjedd i hverdagen – uten at dette 
nødvendigvis må være grått i enhver betydning. Ellers er det viktig å legge merke til at den 
nevnte tittel avsluttes med et spørsmålstegn.  
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2. Teoriforankring 
 
 
 
Etter å ha presentert noen sentrale sider av den nye læreplanen i kroppsøving, vil vi i en 
forholdsvis kort framstilling betrakte læreplanen i et teori/praksis-perspektiv og et 
evalueringsperspektiv. Vi vil også presentere evalueringsmodellen for dette prosjektet og en 
del empiriske evalueringsstudier der kroppsøvingsfaget har vært i fokus.  
 
 
2.1 Læreplanen i et kroppsøvingsperspektiv  
 
For å kunne peke på en eventuell utvikling eller endring i det nye læreplanverkets plan for 
kroppsøvingsfaget (L97), vil det være relevant å foreta en viss sammenligning med tilsvarende 
plan i Mønsterplanen for grunnskolen av 1987 (M87). Det bør finne sted ved å se på fagets mål, 
innhold og arbeidsmåter noe mer i detalj i de to planene. 
 
I L97 heter det at opplæringen i faget kroppsøving har som mål at elevene skal:  
 

”få oppleve glede over å vere i rørsle og å meistre eit breitt utval akivitetar gjennom utforsking, utfalding 
og skapande verksemd”, 
 
”få naturopplevingar og praktisk røynsle og utvikle kunnskap om og forståing for den plassen mennesket 
har i naturen”,  
 
”få positive røynsler med og kunnskap om ulike former for leik, idrett, dans, friluftsliv og annan fysisk 
aktivitet som ein del av kulturen og som eit grunnlag for ein fysisk aktiv livsstil”. 
 
”utvikle kunnskap om menneskekroppen for å forstå og respektere ulike føresetnader, og bli i stand til å ta 
vare på og fremje si eiga helse. Elevane skal utvikle eit positivt kroppsbilete”. (L97, s. 266) 

 

Om målet for faget kroppsøving i M87 heter det at undervisningen skal ta sikte på: 
 

”å stimulere den fysiske, psykiske, sosiale og kulturelle utviklingen hos den enkelte elev”, 
 
”å gi opplevelser som skaper glede og lyst til å delta i fysisk aktivitet i skole, arbeid og fritid”, 
 
”å gi elevene allsidige erfaringer fra fysisk aktivitet, slik at de lærer praktiske ferdigheter og funksjonell 
bruk av kroppen”, 
 
”å ta vare på elevenes evne til skapende aktivitet og utvikle estetisk sans”, 
 
” å gi kunnskap om kroppen og kroppsfunksjonene og medvirke til å styrke helsen hos den enkelte  
  elev”, 
 
” å fremme samarbeid, selvrespekt, respekt og omsorg for andre og ansvar for natur og miljø”.  

(M87. s. 275-276)  
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Av dette ser vi at ordvalg, formulering og konkretisering av fellesmålene for kroppsøvingsfaget 
i L97 varierer en del i forhold til tilsvarende mål i M87. Hovedelementene – utvikling av 
bevegelsesglede, kreativitet og empati samt erfaring med og kunnskap om fysiske aktiviteter, 
menneskekroppen og natur/miljø - synes likevel å ligge svært nær hverandre. Knyttet til 
kroppsøvingsfaget er det således vanskelig å peke på noen store prinsipielle forskjeller i mål- og 
verditenkning mellom L97 og M87.  
 
At fellesmålene i L97 er operasjonalisert i mer konkrete målområder for småskole-, mellom- og 
ungdomstrinnet representerer derimot en nyhet i den nye planen. På småskoletrinnet dreier det 
seg om ”sansemotorikk”, ”eg og dei andre”, ”leik-kultur” og ”nærmiljø og natur”. Målområdene 
på mellomtrinnet er ”kroppsmedvit og rørsleglede”, ”samarbeid og sosialt samvær”, ”idrett og 
dans” og ”ut i naturen”. På ungdomstrinnet er det ”fysisk aktivitet og helse”, ”idrett”, ”dans” og 
”friluftsliv” som utgjør målområdene. 
 
Når en sammenligner faginnholdet i den nye læreplanen med innholdet i den tilsvarende plan i 
M87, finner en heller ingen store forandringer. Som i tidligere planer har ”leik” og ”idrett” fått 
en sentral plass. Det sies for eksempel at ”leik skal dominere på småskulesteget og elles 
gjennomsyre arbeidsmåtene på alle steg" (KUF, 1996, s.132). På den annen side har ”dans” og 
”friluftsliv” fått en mer tydelig og forpliktende plass enn tidligere. Således er de fire 
aktivitetsområdene å oppfatte som mer likeverdige.  
 
For å realisere de aktuelle målene for skole og fag har L97 hatt som intensjon å skape eller 
forsterke en del forandringer i skolens arbeidsmåter. Intensjonen har vært at elevene skal 
fungere som aktive, handlende og selvstendige individer (KUF, 1996, s. 75). I den forbindelse 
er det naturlig at det også i kroppsøvingsfaget legges mer vekt på ”uteaktivitet”, ”friere 
arbeidsformer”, ”elevmedvirkning” og ”elevsamarbeid” samt en forpliktende innføring i ”tema- 
og prosjektarbeid”.  
 
 
2.2 Læreplanen i et teori/praksis-perspektiv 
 
At det kan være forskjell på en læreplan i teori og praksis, er det flere forhold som tilsier. Ett 
slikt forhold er skillet mellom ulike beslutningsnivåer når læreplanen skal utformes og 
iverksettes. I den forbindelse er det vanlig å fremheve det politiske nivået, institusjonsnivået, 
undervisningsnivået og det personlige nivået (Bjørnsrud, 1995; Engelsen, 1993; Gundem, 
1990). I dette prosjektet har vi vært opptatt av de to siste. Læreplanen kan således bli lest, 
tolket og praktisert mer eller mindre forskjellig på disse ulike nivåene.  
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Goodlad (1979) presenterer en annen måte å skille mellom ulike læreplannivåer. Han snakker 
om ideenes læreplan, den formelle læreplan, den oppfattede læreplan, den operasjonaliserte 
læreplan og den erfarte læreplan. Også denne inndelingen understreker kompleksiteten ved 
læreplanforståelse (Engelsen, 1997; Gundem, 1990). I vårt prosjekt har vi vært orientert mot 
de tre siste nivåene. 
 
Ellers kan også forhold ved den skjulte læreplan komplisere skolevirkeligheten. Den skjulte 
læreplanen som først ble omtalt i USA på 60-tallet, og som hatt stor oppmerksomhet i 
amerikansk skoleforskning (Bain, 1990), står for den uoffisielle, uskrevne og praksisnære 
læreplanen. Det dreier seg enkelt sagt om alle læringsprosesser som foregår, og som ikke har 
noen tilknytning til den skrevne læreplanen (Engelsen, 1997). På dette punkt er det avdekket 
noen interessante forhold i den kvantitative undersøkelsen som det allerede er gjort rede for i 
en egen artikkel (Jacobsen, 2002). 
 
Knyttet til læreplanen som kommunikasjonsmiddel, blant annet i kroppsøvingsfaget, kan det 
ellers være verdt å minne om at kommunikasjon er en subjektiv prosess som medfører en aktiv 
rekonstruksjon og ingen avspeiling av budskapet. Derfor faller det lett å være enig med 
Bjørnsrud (1995) når han betrakter et gjennomarbeidet begrepssystem som en grunnleggende 
forutsetning for forståelsen av samspillet mellom nasjonalt nivå, skolenivået og fagnivået i 
arbeidet med læreplaner. I dette prosjektet har vi vært opptatt av å kartlegge erfaringer med 
dette samspillet. 
 
 
2.3 Læreplanen i et evalueringsperspektiv  
 
Evaluering er generelt å oppfatte som en prosess der en søker å bedømme et tiltak eller et 
produkt på en fair og etterprøvbar framgangsmåte. Denne bedømmelsen vil kunne foregå i 
forhold til målet med virksomheten, forutsetningene hos aktørene og/eller andre 
rammebetingelser. Hensikten kan være å forbedre prosessen og/eller produktet. Den kan også 
være å redusere eventuell usikkerhet i forbindelse med beslutninger som må tas.  
 
I følge teori om evaluering og The Joint Committee of Standards for Education Evaluation 
(1981) kan både programmer og prosjekter være gjenstand for evaluering. Læreplanen er å 
oppfatte som et program som, i motsetning til et prosjekt, vil virke over lengre tid. En 
læreplan kan derfor danne basis for flere prosjekter. I forhold til L97 som ‘pedagogisk 
program’ utgjør vårt prosjekt ett av flere muligheter. 
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Det kan ellers by på problemer å ta stilling til hvilke forhold som bør prioriteres ved 
evaluering av læreplaner. Det kan for eksempel dreie seg om læreplanen som produkt, 
læreplanens samfunnsmessige betingelser og læreplanens konsekvenser for individ, skole og 
samfunn (Franke-Wikberg, 1980; Patton, 1997). I dette prosjektet er vi opptatt av å evaluere to 
andre aspekter, nemlig implementeringen av den nye læreplanen i faget kroppsøving og 
resultater av denne i et teori/praksis-perspektiv. 
 
Evaluering av implementering og kortsiktige resultater av en læreplan kan ta utgangspunkt i 
ulike evalueringsmodeller. Vi har tatt utgangspunkt i en modell for didaktisk relasjons-
tenkning som også bør kunne fungere når evaluering er i fokus for oppmerksomheten. Denne 
modellen ble utviklet tidlig på 70-tallet som en slags motbevegelse til en sterk mål-middel 
tenkning i didaktikken, og den kan best karakteriseres som et nettverk der hver kategori av 
aktuelle faktorer har relasjon til andre (Bjørndal & Lieberg, 1978; Rørvik, 1998). 
 
Mens en læreplan ofte er sentrert om de tre didaktiske kategoriene mål, faginnhold og 
arbeidsmåter, har vi tatt utgangspunkt i et vidt didaktikkbegrep og en modell for didaktisk 
relasjonstenkning som også inneholder kategoriene elev- og lærerforutsetninger samt fysiske 
og sosiale rammefaktorer. 
 
 
2.4 Kroppsøvingssentrerte evalueringsstudier  
 
I NFR`s programplan for evaluering av Reform 97 heter det at ”der det ligg til rette for det, 
skal prosjekta byggje vidare på eksisterende forskning” (KUF, 1999). Det er da verdt å legge 
merke til at det lenge har eksistert en heller lunken holdning til evaluering i den norske 
skoledebatten (Eide, 1991). Her vil vi begrense oppmerksomheten til en del studier som i 
løpet av de to/tre siste årtier har vært sentrert om evaluering av kroppsøvingsrelevante forhold 
– direkte eller indirekte.  
 
Våren 1974 foretok Hafrom, Railo og Skaset (1975) en kartlegging av kroppsøvingslærerens 
arbeidssituasjon i norsk skole, spesielt med sikte på behovet for etter- og videreutdanning. 
Dette siste har også vært belyst i senere studier (By, 1979; Bergan, 1980). I 1978 
gjennomførte Løvmo, Railo, Skaset og Wist en ny kartlegging av kroppsøvingslærerens 
arbeidssituasjon. På basis av datamaterialet i denne undersøkelsen konkluderer Berntsen 
(1980) at læreplanen i kroppsøving synes å ha gitt begrensede resultater i forhold til 
intensjonene, og at faget kan karakteriseres med ressursknapphet.  
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Angående læreplanens intensjonen om samarbeid innenfor skolesamfunnet knyttet til kropps-
øvingsfaget spesielt har Berggraf Jacobsen (1981, 1982, 1983) foretatt flere undersøkelser. 
Han har studert ulike samarbeidsrelasjoner som kroppsøvingslærere kan være involvert i - 
både i skolesamfunnet og i lokalsamfunnet ellers. Fokus har vært rettet mot kroppsøvings-
lærerens samarbeid med både elever, kolleger, skolehelsepersonell og idrettslag. Selv om det 
er mulig å peke på at et visst samarbeid har funnet sted med hver av disse partene, avdekker 
undersøkelsene at samarbeidsmulighetene i heller liten grad har vært utnyttet.  
 
Ellers foreligger det en rekke rapporter, notater og hovedfagsavhandlinger der en har vært 
opptatt av kroppsøvingsrelevante forhold. Det gjelder temaer som dans (Amundsen, 1983; 
Amundsen, 1998; Fretland, 1999; Hollekim, 1994), friluftsliv (Ertresvåg, 1996; Mjåtveit, 
1996; Pedersen, 1999; Repp; 1993), aktivitetsdager (Bakker, 1989) og kroppsøvingsfagets 
rammebetingelser (Bergsjø, 1986; Kjørmo & Knutsen, 1986; Lid, 1984). Også innstillingen til 
og interessen for kroppsøvingsfaget blant elever er undersøkt (Breivik & Vaagbø, 1998; 
Hansen, 1999; Kurtze, Gundersen & Nystad, 2000; Wold, et al., 1999; 2000). Selv om disse 
arbeidene ikke har hatt hovedfokus på læreplanen, vil de - i den grad de kan sies å være 
relevante for vårt prosjekt – bli tatt opp i resultat- og diskusjonsdelen.   
 
Knyttet til det nye Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen (L97) er forventninger til den 
nye læreplanen for kroppsøvingsfaget før iverksetting allerede kartlagt i en innledende del av 
inneværende prosjekt (Moser et al., 1999b). I denne kartleggingen finner en positive 
holdninger til intensjonene med faget. Lærestoffet i faget blir derimot oppfattet som altfor 
omfattende i forhold til fagets timetall. Angående arbeidsmåter blir både tverrfaglig 
virksomhet og prosjektarbeid sett på som mulig, og rammebetingelsene for iverksetting av den 
nye læreplanen blir vurdert som gode. I hvilken grad erfaringene med den nye planen – etter 
iverksettingen - svarer til forventningene har vi vært/er vi opptatt av å undersøke (Jacobsen et 
al., 2002). 
 
For kroppsøvingsfaget i den videregående skole er det lagt fram flere evalueringsstudier av 
læreplanen knyttet til R94 (Elvestad & Tokle, 1996; Fiskestrand, Tokle & Elvestad, 1996; 
Mathisen, 1998). Disse studiene avslører at lærerne opplever et stort sprik mellom de 
ambisiøse intensjonene i læreplanen og de konkrete rammebetingelsene for realisering. Selv 
om lærerne synes å bifalle målsettingen, vurderer flertallet av dem de fysiske ramme-
betingelsene (anlegg, material og utstyr), det reduserte antall undervisningstimer og det store 
antall elever som de må forholde seg til, som utilstrekkelig og uheldig. Det er også registrert 
en sterk mangel på relevante etterutdanningstilbud.  
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Læreplanen for kroppsøvingsfaget i de nordiske land er analysert i en relativt tidlig studie av 
Tønnesen Berntsen (1980), og hun konkluderer med at disse planene inneholder en stor grad 
av likhet. Kroppsøvingsplanen i mellomeuropeiske grunnskoler og videregående skoler er 
analysert i flere studier, og etter å ha evaluert elleve av disse studiene med ca. 2000 lærere 
som respondenter, presenterer Vorleuter (1999) noen konklusjoner som det kan være 
interessant å merke seg også i en norsk og nordisk sammenheng:  
 

• Læreplaner i kroppsøving er ansett for å være nødvendige av lærerne selv, selv om 
betydningen ofte er ansett for å være mindre i kroppsøving enn i andre skolefag.  

 
• Til tross for at læreplanene i kroppsøving blir oppfattet som forpliktende, blir de ikke 

alltid overholdt. 
 

• Andre forhold synes ofte å være viktigere for den praktiske undervisningen i 
kroppsøving enn læreplanene; f. eks. lærernes subjektive fagforståelse, lærernes 
erfaringer, fysiske forhold og utstyr m.m. 

 
• Lærerne er stort sett i mot at skolemyndighetene kontrollerer om læreplanene ble 

overholdt. 
 

• Hvor konkret føringene i en læreplan for kroppsøvingsfaget skal være synes delvis å 
være avhengig av lærernes formalkompetanse i kroppsøving. 

 
• Kroppsøvingslærerne synes å preferere tradisjonelle idrettsprestasjoner framfor mer   

pedagogisk orienterte målformuleringer. 
 

• Å koordinere de overordnete mål i en læreplan med de fagspesifikke mål i 
kroppsøvingsfaget synes å være en stor utfordring for mange. 
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3.  Metode 
 
 
 
I dette kapitlet vil vi gjøre rede for framgangsmåten som er brukt i den empiriske del av 
prosjektet. Det gjelder både surveyundersøkelsen og intervjuundersøkelsen. Vi vil således 
presentere design for og datagivere i begge undersøkelser – med hovedvekt på den siste. Det 
samme gjelder datainnsamling og databehandling.  
 
 
3.1 Design  
 
I dette prosjektet er vi opptatt av evaluering, og i tråd med et struktureringsforslag for 
evalueringsstudier av Almås (1990) vil vi karakterisere designet til de to foreliggende studier 
som empiriske - både på en kvantitativ og kvalitativ måte. Med utgangspunkt i en modell for 
potensielle gjenstander i en læreplanevaluering (Moser, et al., 1999a, s. 8) vil studiene omfatte 
visse aspekter ved læreplanens implementering og realisering (jfr. s. 14-15).  
 
Den første av våre undersøkelser som var kvantitativt orientert med lærere som respondenter 
(Jacobsen et al., 2001), bygde på funn fra både en kvalitativ og en kvantitativ forundersøkelse 
(Moser et al., 1998). Svaralternativene i den kvantitative undersøkelsen var stort sett lukket, 
og dermed har det vært vanskelig å generere informasjon fra lærerne som går ut over de 
rammene vi la opp til ved konstruksjon av skjemaet.  
 
I den første undersøkelsen ble elevene utelatt som respondenter siden vi vurderte det som 
altfor utfordrende å be elevene om å ta stilling til den nye læreplanen. Vi antok at elevene 
først og fremst forholder seg til den konkrete undervisningen, dvs. til det som foregår i timene, 
og at de sannsynligvis kan mangle både interesse for og innsikt i å knytte den praktiske 
virksomheten opp mot en læreplan.  
 
Ellers har surveybaserte undersøkelser den store fordel at de er relativt enkle å gjennomføre. 
Datamaterialet kan være stort og likevel lett å bearbeide ved hjelp av statistisk programvare. 
Det kan tilstreves forholdsvis representative og dermed generaliserbare resultater om 
hyppighet og fordeling i relasjon til relevante bakgrunnsvariabler.  
 
Imidlertid kan en spørreskjemabasert undersøkelse til vanlig bare gi informasjon i forhold til 
de avgrensede aspekter ved problemstillingen som forskeren har lagt opp til å analysere. 
Vanligvis vil resultater fra slike studier heller ikke gå særlig i dybden med tanke på hver 
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enkelt respondents subjektive forutsetninger, opplevelser og vurderinger (Holter & Kalleberg, 
1996; Repstad, 1998).  
 
Individuelle og subjektive momenter knyttet til lærernes erfaringer fra arbeid med L97 i 
kroppsøvingsfaget - samt elevperspektivet – har det vært intensjon om å ivareta gjennom en 
kvalitativ oppfølgingsundersøkelse. I denne undersøkelsen ønsker vi å få en validering av og 
utdypet kunnskap om kroppsøvingsplanens virkning i den praktiske undervisningen ved å 
intervjue lærere med utgangspunkt i resultater fra den kvantitative undersøkelsen. Også 
elevene vil bli trukket inn som en sentral informasjonskilde om hvordan den nye 
kroppsøvingsplanen har virket i praksis – uten at resultatene kan sies å være generaliserbare. 
 
I følge Grønmo (1996) er kvalitative undersøkelser som oppfølging av kvantitative studier 
mindre vanlig enn det omvendte. Det mest vanlige er således at en kvalitativ framgangsmåte 
tjener som forberedelse av en kvantitativ undersøkelse. I vårt tilfelle kan en hevde at begge 
deler gjennomføres. En kvalitativ analyse er således brukt for å utvikle et kvantitativt orientert 
instrument, og de kvantitative funnene danner nå utgangspunkt for en kvalitativ analyse. Den 
kvalitative og kvantitative tilnærmingen i dette prosjektet uttrykker således en form for 
sirkularitet i vår forskningsprosess.   
 
Med tanke på en kvalitativ oppfølging ser Grønmo (1996) to mulige hovedformål: På den ene 
side dreier det seg om å skape en bedre forståelse for de kvantitative resultatene. På den annen 
side kan det dreie seg om å følge opp spørsmål som har reist seg på grunnlag av de 
kvantitative resultatene. I vårt tilfelle ligger tyngdepunktet på det første formålet, og i denne 
undersøkelsen skal to grupper av respondenter, lærer og elever, gjennom en relativ ”åpen 
interaksjon” utsettes for ”uformell intervjuing” (ibid. s. 76) der relevans, nærhet og sensitivitet 
samt fleksibilitet (ibid. s. 81, 86) utgjør de vesentligste aspektene.  
 
En nærmest vitenskapsteoretisk eller erkjennelsesteoretisk begrunnet konflikt mellom 
kvalitative og kvantitative metoder, mellom ”nærhet og distanse” (Repstad, 1998), eller 
mellom ”analyserende eller integrerende metode” (Tschudi, 1996) synes i dag ikke å ha den 
samme aktualitetene som for 20 år siden. Også innen idrettsvitenskapelig forskning har man 
etter hvert blitt enige om at begge framgangsmåter har sine fordeler og ulemper (Strauss & 
Haag, 1994; Strauss, Haag & Kolb, 1999). 
 
Generelt er metodetriangulering blitt en akseptert framgangsåte i samfunnsforskningen 
(Tschudi, 1996). Det gjelder også innenfor bevegelsesvitenskapelig og/eller idrettspedagogisk 
forskning der en særlig er opptatt av at hensiktsmessigheten av en forskningsmetodisk 
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framgangsmåte må vurderes i forhold til undersøkelsens forskningsgjenstand. Mer konkret 
dreier det seg her om de aktuelle problemstillingene  (Erdmann, 1991; Thiele &  Kolb, 1994).  
 
 
3.2. Datagivere  
 
Gruppen som tok del i surveyundersøkelsen, besto av 677 grunnskolelærere. Inklusjons-
kriteriet var blant annet at de hadde undervist i kroppsøvingsfaget etter L97. Skolene ble valgt 
ut under hensyn til representativitet med fokus på skoletrinn, skolestørrelse og geografiske 
forhold. Ved disse skolene besvarte de aktuelle lærerne et spørreskjema som var utviklet på 
grunnlag av 20 kvalitative intervjuer. 
 
På grunn av en viss usikkerhet knyttet til det korrekte antall lærere som tilfredstilte 
inklusjonskriteriet på hver skole, er også svarprosenten og resultatenes generaliserbarhet noe 
usikker. Forsiktig anslått vil en likevel kunne hevde at svarprosenten ligger godt over 50%. 
Med utgangspunkt i respondentenes vurdering av spørreskjemaet bør undersøkelsens indre 
valitidet kunne sies å være tilfredsstillende.  

  
I intervjuundersøkelsen er en lærer fra 3-4 skoler valgt ut fra hver av 5 regioner, og 
respondentgruppen omfatter i alt ca. 20 lærere. Disse er jevnt fordelt på småskole-, mellom- 
og ungdomstrinnet. Ved siden av region og skoletrinn er det i rekrutteringen av lærere også 
tatt hensyn til kjønn, utdanningsnivå og alder. Generelt har det vært ønskelig med en størst 
mulig spredning i respondentgruppen for å få både bredde og varierte vinklinger i svarene. 
Som inklusjonskriterium ble det krevd at lærerne hadde erfaring fra arbeid ikke bare med L97, 
men også med M87. 
 
Respondentene ble valgt ut av de regionsansvarlige i prosjektgruppen. Som et kriterium for 
valg av respondenter ble det stilt krav om at det ikke skulle finnes noe avhengighetsforhold 
mellom disse og de regionsansvarlige. Dette ble gjort for å unngå at respondentene skulle 
prøve å framstå i et spesielt positivt lys. På den andre side ble personlig kjennskap til 
respondentene ansett som fordelaktig for at de skulle kunne føle seg trygge i situasjonen samt 
åpne og ærlige i samtalen. Erfarne øvingslære og tidligere studenter ble således betraktet som 
hensiktsmessige informanter.  
 
Til vanlig foretok de regionsansvarlige først en uformell henvendelse til aktuelle lærere. 
Dersom læreren var villig til å delta i undersøkelsen, fulgte det en formell og skriftlig 
henvendelse til de respektive rektorene og de aktuelle skolesjefene. I noen tilfelle var det 
rektor som først ble kontaktet.  
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I hver av de 5 regionene ble ca. 4 elever fra hver av de 3-4 skolene valgt ut. I sum dreide det 
seg om ca. 80 elever som ble valgt ut av lærerne på grunnlag av følgende kriterier: 1) Utvalget 
skulle gjenspeile de 3 skoletrinnene - med ca. 1/3 på hvert trinn. 2) Utvalget skulle være 
elever av de rekrutterte lærerne. 3) Utvalget skulle ha en jamn fordeling mellom kjønnene. 4) 
Utvalget skulle bestå av elever med ulik motivasjon for kroppsøvingsfaget (høy/lav). Det ble 
dessuten stilt krav om at 5) de utvalgte elevene skulle ta del i en ”observasjonstime”.  
 
Brev til de utvalgte elevenes foresatte der de ble spurt om elevene fikk lov til å delta i 
undersøkelsen, ble sendt av de aktuelle lærerne. Alle de foresatte ga positiv tilbakemelding på 
denne forespørselen. 
 
 
3.3. Datainnsamling og databehandling 
 
Ved hver av skolene startet undersøkelsen med at intervjueren ”var med” i en undervisnings-
time i kroppsøving. Denne ”observasjonstimen” var ment å fungere som en døråpner for 
lærer- og elevsamtalen. Både lærere og elever skulle i det påfølgende intervjuet gi uttrykk for 
hva som var ”typisk” med timen, og hva som var mer eller mindre spesielt. Disse dataene er 
ikke brukt i resultatframstillingen. 
 
I selve undersøkelsen skulle respondentene konfronteres med vesentlige funn fra den 
kvantitative studien. For lærerne er interessante resultater fra denne studien sammenfattet i fire 
knipper av påstander som er lagt fram skriftlig i intervjusituasjonen (vedlegg 2). For elevene 
er det valgt en, etter vår oppfatning, noe mindre krevende framgangsmåte. På grunnlag av de 
kvantitative resultatene er det formulert en rekke åpne spørsmål som elevene skal ta stilling til 
i et gruppeintervju (vedlegg 1). 
 
Selv om gruppeintervju, i følge Brandth (1996), ikke representerer noen ny metode, er dets 
anvendelse i samfunnsvitenskap av nyere dato. Sammenlignet med andre samfunns-
vitenskapelige forskningsmetoder foreligger det heller lite litteratur om denne typen av 
intervjuer i metodologisk og teoretisk perspektiv. Hun maner i denne forbindelse også til 
varsomhet siden det fortsatt finnes en viss uenighet om metodens vitenskapelighet.  
 
Ellers skiller Frey og Fontana (1991) mellom fem ulike typer av gruppeintervjuer, nemlig 
”Focus group”, ”Brainstorming”, ”Nominal/delphi”, ”Natural field” og ”Formal field”. I den 
siste typen skiller de mellom fire dimensjoner, nemlig ”Setting”, ”Role of Interviewer”, 
”Question Format” og ”Purpose”. Vår form for gruppeintervju kan ikke entydig tilordnes en 
av disse fem typene. Trolig ligger den nærmest ”Focus group” med en eksplorativ orientering. 
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I følge Kvale (2001) forsøker en i gruppeintervjuet, eller i fokusgruppen, å utnytte relasjonene 
i gruppen for å frambringe mer spontane og følelsesladete uttalelser om et tema. Kvale 
påpeker videre at gruppeintervjuet også kan ha en del ulemper. For intervjulederen kan det 
dreie seg om tap av kontroll og en noe kaotisk datainnsamling der analysen kan vise seg å bli 
vanskelig. 
 
For øvrig fremstiller Fontana og Frey (2000, s. 652) fordeler og ulemper ved et gruppeintervju 
på denne måten: 
 

Group interviews have some advantages over individual interviews: They are 
relatively inexpensive to conduct and often produce rich data that are cumulative 
and elaborative; they can be stimulating for respondents, aiding recall; and the 
format is flexible. Group interviews are not, however, without problems: The 
results cannot be generalized; the emerging group culture may interfere with 
individual expression, and the group may be dominated by one person; and 
“groupthink” is a possible outcome. The requirements for interviewer skills are 
greater as those for individual interviewing  because of the group dynamics that 
are present. In addition, it is difficult to research sensitive topics using this 
technique. Nevertheless the group interview is a viable option for both qualitative 
and quantitative research. 

 
I tillegg til det som eksplisitt nevnes hos Fontana og Frey, bør det også pekes på trygghets-
aspektet. For elever i grunnskolealderen kan det således være ubehagelig å måtte sitte alene 
med en fremmed voksen og svare på spørsmål. Gruppesituasjonen kan hjelpe elevene med å få 
den tryggheten som er nødvendig for å åpne seg. I forbindelse med den foreliggende 
undersøkelse utgjør også ressursaspektet og muligheten for gjensidig stimulering i samtalen 
noen viktige momenter for valget av gruppeintervju som framgangsmåte.  
 
Repstad (1998, s. 83) henviser dessuten til et moment som kan være av betydning i den 
foreliggende undersøkelse når han påpeker ”at et samkjørt kollektivt fungerer best i 
gruppeintervjuer, og at bare folk med noenlunde lik status bør intervjues samtidig”. Eller som 
Brandth (1996, s. 164) uttrykker det: ”Dialog mellom deltakere som befinner seg på lik fot, gir 
dem kontroll over samhandlingen og styrker nedenfra-perspektivet.”  
 
Vi antar derfor at det å samle flere elever fra samme skoleklasse som regel vil utgjør et godt 
grunnlag for en situasjon med gruppeintervju. Elevene bør kunne oppleve dette som tryggere 
enn en situasjon der de møter en fremmed voksen alene. De vil også kunne minne hverandre 
på hendelser og stimulere hverandre til ettertanke om ulike forhold ved kroppsøvigsunder-
visningen. Elevene kan eventuelt også fungere som et korrektiv for hverandre. Samtidig finnes 
det fare for at elever med et høyt språklig funksjonsnivå ville kunne overta ledelsen i samtalen 
og presse fram en ”gruppeoppfatning” som ikke ivaretar de individuelle meningene på en 
tilstrekkelig måte. Her stilles det store krav til intervjueren. Intervjueren vil også møte store 
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utfordringer ved transkripsjon av intervjuene med tanke på å kunne skille mellom utsagnene 
til de enkelte gruppemedlemmene. Med dette metodevalget ser vi likevel fordeler med tanke 
på mangfold og dybde på informasjonen som gis, i tillegg til ressursbesparelse.    
 
I den kvalitative undersøkelsen ble det brukt to forskjellige intervjuskjemaer – ett for elevene 
og ett for lærerne. Elevintervjuet ble gjennomført i grupper av 3-4 elever direkte etter 
observasjonstimen, og skjemaet for dette intervjuet innehold totalt 15 spørsmål. I intervjuets 
første del fokuserte 4 spørsmål på observasjonstimen, mens de 11 resterende spørsmål var 
knyttet opp mot resultatene av den kvantitative undersøkelsen (jfr. vedlegg 1). 
 
Intervjuet av lærerne ble om mulig gjennomført rett etter elevintervjuet. Også lærerintervjuet 
startet med 4 spørsmål som var rettet mot observasjonstimen. Deretter skulle lærerne ta 
stilling til de fire knippene av påstander (”highlights”) fra den kvantitative undersøkelsen med 
felles betydning på tvers av regionene. Hvert sett av påstander inneholdt 5-7 enkeltutsagn som 
omfattet arbeidsmåter, innhold, mål og beslektede momenter samt krav til lærer og elever 
(vedlegg 2). De fire knippene ble lagt fram for lærerne èn og èn i skriftlig form.  
 
Alle samtalene ble tatt opp på lydbånd (1), og disse opptakene er transkribert i hver av 
regionene (2). De transkriberte resultatene av intervjuene er deretter samlet og bearbeidet ved 
HVE (3). I databehandlingen er svarene fra elevene på de ulike spørsmålene identifisert og 
ordnet etter skoletrinn (4). På lignende måte er utsagn fra lærerne på de ulike påstandene 
identifisert og ordnet etter skoletrinn (5). Fullstendige intervjudata, dvs. punkt 4 og 5, følger 
denne rapporten som vedlegg 3 og 4 (6). Av hensyn til anonymisering blir disse data 
presentert på bokmål der navn og stedsbetegnelser er nøytralisert (7). 
 
Ved presentasjon av resultatene vil skoletrinnet være i fokus. Utvalgte svar og utsagn eller 
deler av disse fra elever og lærere vil bli sett i forhold til resultater fra den kvantitative 
studien. Elevenes og lærernes svar i den kvalitative undersøkelsen vil også bli sett og vurdert i 
forhold til hverandre. 
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4. Resultater 
 
 
 
I resultatdelen vil de didaktiske kategoriene i evalueringsmodellen utgjøre grunnlaget for 
hovedkapitlene (jfr. s. 16). Til vanlig vil hvert av underkapitlene inneholde resultater fra både 
surveyundersøkelsen og intervjuundersøkelsen - fra elevintervjuet og/eller lærerintervjuet. 
Resultatene vil også bli sett i relasjon til tidligere studier. For øvrig vil elevenes og lærernes 
”stemmer” utgjøre viktige deler av framstillingen. Svar fra ulike elever i gruppeintervjuet er 
skilt fra hverandre med bindestrek, og innspill fra intervjueren er skilt ut med parantes. Som 
tidligere nevnt, vil fullstendige intervjudata følge rapporten som vedlegg 3 og 4.  
 
 
4.1. Resultater relatert til mål i kroppsøvingsfaget  
 
Kroppsøving er ett blant flere fag i grunnskolen. I den forbindelse kan det være relevant å 
stille spørsmål om faget oppleves som viktig av lærere og elever. Det kan også stilles 
spørsmål om kroppsøving oppleves å ha betydning for andre fag. Ellers har læreplanene for 
faget kroppsøving alltid inneholdt mål som undervisningen skal være rettet mot. I denne 
sammenheng kan en stille spørsmål om fagets mål i den nye læreplanen oppleves å ha fått 
større betydning for undervisningen enn målet i tidligere planer. 
 
 
4.1.1. Viktigheten av kroppsøvingsfaget 
 
I surveyundersøkelsen sa 51,9% av lærerne seg ”helt enig” i påstanden om at kroppsøving er ett 
av skolens viktigste fag. I tillegg var det 38,5% som sa seg ”litt enig”. Mens 87% av lærerne på 
småskoletrinnet sa seg ”helt enig” eller ”litt enig” i påstanden, var de tilsvarende tall for 
mellomtrinnet og ungdomstrinnet henholdsvis 90,2% og 92% (Jacobsen et al., 2001). 
 
I den samme undersøkelsen ga et stort flertall av lærerne også uttrykk for at kroppsøvingsfagets 
fellesmål i fire punkter er meget viktige (ibid.). Lærernes standpunkt om at kroppsøving er ett 
av skolens viktigste fag, bør trolig sees i sammenheng med verdisynspunktene som ligger 
innebygd i disse målformuleringene (jfr. s. 13). 

 

Selv om lærerne betrakter kroppsøving - eller gym - som et viktig fag i grunnskolen, er det 
uvisst om elevene gjør det samme. I intervjuundersøkelsen er elevene derfor spurt om dette 
forholdet. Elevenes svar på hvert av de tre grunnskoletrinnene er gjengitt i vedlegg 3 - kapitel 1. 
Tendensen i de avgitte svarene er denne: 
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Jeg synes gym er veldig viktig for da får vi beveget på oss. I mange andre fag får du ikke 
beveget på deg så mye. For eksempel i matte beveger du deg ikke. Da beveger du bare 
hånden din. Men i gym beveger du hele kroppen din (gutt) - Det er viktig å løpe litt og 
hoppe litt og sånt. I klasserommet må en sitte helt stille og skrive, og det er ikke så gøy 
(gutt). – I klasserommet må vi være helt stille. Da er det bedre i gymmen for da kan vi 
løpe rundt og ha det gøy (gutt). (Elever på småskoletrinnet). 
 
Jeg synes det å holde seg i god form er viktig (jente). - Det er litt annerledes enn å sitte i 
de andre timene og gjøre andre ting. Det blir litt kjedelig (gutt). - Jeg liker å bevege meg 
litt (jente). - Det er sånn friminuttsfølelse, bare at du har mer utstyr og vi gjør litt andre 
ting (gutt).  (Elever på mellomtrinnet). 
 
Jeg synes gym er veldig viktig for dagens ungdom. De pleier ofte å sitte heime på data 
eller i sofaen (gutt). - Gym er et viktig fag. Der får alle være med. Det er viktig for 
utviklingen, og at vi får mosjon. Det er praktisk – og det er greit for da slipper vi å tenke 
på hva vi gjør. Det kan bli mye teori. Vi har nesten bare teorifag utenom gym. Vi har 
faktisk teori i heimkunnskap også. Det er bare gym som er uten teori (jente).  (Elever på 
ungdomstrinnet). 

 
Disse utsagnene tyder på at også elevene synes kroppsøving er et viktig fag - i noen grad 
betinget av utviklingen i samfunnet forøvrig. Ellers peker elevene på momenter som 
”bevegelsesglede”, ”mestring av aktiviteter” og ”utvikling av menneskekroppen” som 
begrunnelse for sitt standpunkt. Det dreier seg her om verdisynspunkter som er å finne i 
fellesmålene for faget – riktignok i en noe annen språkdrakt.  
 
I forhold til verdisynspunktene i fellesmålene, er det verdt å merke seg at ”naturopplevelser” 
og forholdet til natur er lite framhevet av elevene som begrunnelse for kroppsøvingsfagets 
betydning. Det samme punktet er relativt lavt prioritert også blant lærerne (Jacobsen et al., 
2001). Elevenes negative holdning til teori i kroppsøvingsfaget, kan det også være verdt å 
merke seg – uten at vi vil forfølge dette temaet i denne sammenheng.  
 
Med bakgrunn i våre undersøkelser er det således rimelig å anta at kroppsøving blir betraktet 
som et viktig fag av både lærere og elever i grunnskolen – selv om en skal være varsom med å 
trekke resultatene i intervjuundersøkelsen for langt. Om elevene på en eller annen måte er 
farget av lærernes syn i dette spørsmålet, eller om intervjusituasjonen har hatt betydning for 
svarene, er det vanskelig å ha noen formening om. 
 
Selv om svarene som er avgitt i denne sammenheng gir kroppsøvingsfaget stor legitimitet, 
skal en heller ikke underslå at henholdsvis 6,6% og 3% av lærerne sier seg ”litt uenig” eller 
”helt uenig” i påstanden om at kroppsøving er et viktig fag (ibid.). At det også i elevgruppen 
finnes synspunkter av lignende karakter, er følgende utsagn eksempler på.  
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Gym er ikke et viktig fag for utdannelsen sin del. Men det er viktig fordi det er godt med 
litt variasjon (gutt). (Elev på mellomtrinnet). 
 
Gym  er ikke et viktig fag, særlig når vi ser framover i livet. - (Hvorfor oppfatter du faget 
som lite viktig framover i livet?) - Det er egentlig ikke noe viktig. En har ikke bruk for 
det. - (Hva er det viktigste faget?) - Matte, engelsk, norsk.  (Elev på ungdomstrinnet). 

 
Hva som representerer viktig kunnskap og ferdighet i oppdragelsen av barn og unge, har utgjort 
et sentralt spørsmål i hele pedagogikkens historie. Uten å gi et uttømmende svar på spørsmålet i 
denne sammenheng, bør en kort kunne hevde at den skepsis som framkommer om 
kroppsøvingsfagets legitimitet i denne undersøkelsen, er uttrykk for oppfatninger som trolig var 
langt mer vanlige i tidligere tider enn det de har vært i de siste tiårene.  
 
 
4.1.2. Betydningen av kroppsøvingsfaget for andre fag 
 
I surveyundersøkelsen sa 61,4% av lærerne seg ”helt enig” i påstanden om at kroppsøving 
skaper et godt grunnlag for læring også i andre fag. I tillegg var det 32,2% som sa seg ”litt 
enig”. Således var det ca. 93% av lærerne som svarte at de var ”helt enig” eller ”litt enig” i 
påstanden. Det var ingen signifikante forskjeller i responsen på de ulike skoletrinn (Jacobsen 
et al., 2001). 
 
For å få vite noe om hva lærerne legger i den aktuelle påstanden, og hva de egentlig sier seg 
enig i, ble de spurt om det samme også i intervjuundersøkelsen. Deres svar er gjengitt i 
vedlegg 4 - kapitel 1. Av svarene framgår det at samtlige respondenter på alle skoletrinn er 
positive eller meget positive til påstanden, og deres begrunnelse for standpunktet framgår av 
følgende utsagn: 
 

Dette kan det ikke være noen tvil om. Jeg merker det særlig på konsentrasjonsevnen til 
barna etter at de har hatt en gymtime eller vært aktive ute i en lengre pause eller 
friminutt. De har fått løpt fra seg og er klar for nye utfordringer. (Kvinnelig lærer på 
småskoletrinnet).  
 
Enig. For det første får de en avveksling fra teorifagene. Ungene er jo skapt til å være i 
aktivitet. Det ser ut til å være samsvar med det å være fysisk aktiv, og det å få med seg 
det som skjer teoretisk. (Mannlig lærer på mellomtrinnet). 
 
Ja, det er jeg enig i. Det er positivt. Jeg tror at motoriske ferdigheter skaper selvtillit 
som kan være en fordel også i andre fag, blant annet evnen til å lære. (Mannlig lærer på 
ungdomstrinnet). 

 
Dette viser at det er lærere som ser på kroppsøving som et hensiktsmessig rekreasjonsmiddel i 
skolehverdagen – uten at dette kan sies å representere noe nytt med kroppsøving i L97. På 
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denne måten blir faget ansett for å ha en positiv effekt for konsentrasjonsevnen i andre fag. 
Selvtillit som bygges opp i kroppsøving, blir også ansett for å ha betydning i andre fag. I 
denne sammenheng er det rimelig å tilføye at også det motsatte vil kunne finne sted i 
kroppsøvingsfaget. 
 
Om kroppsøving skal ha en positiv betydning for andre fag, synes noen av lærerne å mene at 
tidspunktet for fagets plassering på timeplanen spiller en viss rolle. Det er dette som kommer 
til uttrykk i disse utsagnene: 
 

Fysisk velvære gjør at du følger bedre med i timene. Hvis du har kroppsøving tidligere 
på dagen, tror jeg på mange måter du får løpt fra deg litt, du våkner litt og blir litt 
klarere i hodet. (Mannlig lærer på mellomtrinnet). 
 
De elevene som har kroppsøving på morgenen, er mye mer avbalanserte og 
konsentrerte. De som har kroppsøving på slutten av dagen, er mer kroppslig slitne. 
(Kvinnelig lærer på ungdomstrinnet). 
 

Alt i alt synes lærerne i denne undersøkelsen å mene at kroppsøving har betydning for den 
læring som skal finne sted i de andre fagene, gjennom et hensiktsmessig samspill av fysisk og 
psykisk stimulering. På den annen side synes lærerne å være lite opptatt av at kroppsøving 
som et handlingsfag har mulighet til å fungere som arena for både aktualisering og anvendelse 
av kunnskap som skal presenteres eller er presentert i alle eller mange andre fag. Denne 
muligheten har det vært fokusert på i et tidligere arbeid (Jacobsen, 1983). 
  
I intervjuundersøkelsen er det bare en av lærerne som gir ett eksempel på denne muligheten. 
Han mener at kunnskap knyttet til ergonomi som presenteres i kroppsøving, kan øves på og 
anvendes i alle andre fag. Det er først og fremst sittestillingen han har i tankene. Det dreier seg 
her om en arbeidsstilling som er den mest alminnelig blant mennesker, og som riktig utformet 
synes å kunne bidra til forebygging av rygglidelser og en positiv stimulering av den fysiske 
helsa.  

 
 
4.1.3. Betydningen av kroppsøvingsfagets mål i den nye læreplanen 
 
At lærerne ser på kroppsøving som fag og målene i dette faget som meget viktige, er vel  
dokumentert i surveyundersøkelsen (Jacobsen et al., 2001). Om målene i den nye læreplanen 
har hatt økt betydning for undervisningen i faget sammenlignet med målene i tidligere planer, 
er imidlertid usikkert. I intervjuundersøkelsen er lærerne derfor bedt om å ta stilling til 
påstanden om at L97 i praksis har medført at målene for kroppsøvingsfaget har fått større 
betydning for undervisningen. Deres svar er gjengitt i vedlegg 4 - kapitel 2. Tendensen i 
svarene kommer til uttrykk gjennom disse utsagnene: 
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Ikke noe spesielt med L97. Måla nå er ikke av større betydning. Mye det samme. 
(Kvinnelig lærer på småskoletrinnet). 
 
Ikke enig i at målene for kroppsøvingsfaget har fått større betydning for undervisningen. 
(Mannlig lærer på mellomtrinnet). 
 
Jeg tror ikke det. Nå er det vel den tredje eller kanskje den fjerde planen jeg er med på å 
iverksette, og jeg tror ikke at målene har fått større betydning for undervisninga enn det 
de hadde i tidligere planer. (Mannlig lærer på ungdomstrinnet).  

 
Jeg har de samme målene i dag som jeg hadde for 20 år siden. (Mannlig lærer på 
ungdomstrinnet). 

 
At ordvalg, formulering og konkretisering av fellesmålene for kroppsøvingsfaget i L97 varierer 
en del i forhold til tilsvarende mål i M87, er konstatert tidligere (jfr. s. 13-14). Hovedelementene 
– utvikling av bevegelsesglede, kreativitet og empati samt å få erfaring med og kunnskap om 
fysiske aktiviteter, menneskekroppen og natur/miljø - må likevel kunne sies å være de samme 
(Jacobsen et al., 2001). At også lærere som har arbeidet en stund i grunnskolen, er av en slik 
oppfatning, framgår med stor tydelighet av de refererte utsagn. 
 
Vi skal imidlertid merke oss at det også i dette spørsmålet finnes divergerende oppfatninger 
blant lærerne – særlig på ungdomstrinnet. Følgende utsagn er eksempler på dette:   
 

Planen er blitt mer konkret. Man jobber mot mer konkret mål som man skal gjennomføre. 
Målene har fått mer betydning for undervisningen. Føler ikke jeg går glipp av frihet selv 
om mer av tiden er konkret bundet opp til hva man skal gå gjennom. Dette er greit. 
(Mannlig lærer på ungdomstrinnet). 
 
Ja, det kan du godt si. I og med at målene jobber frem mot noe spesielt, så har de en 
betydning. Jeg synes at målene er mer spesifikke, og at de styrer undervisningen mer. 
Det er positivt. (Mannlig lærer på ungdomstrinnet).  
 
For de med god utdanning og erfaring tror jeg det. For dem som ikke er så kompetente, 
tror jeg kanskje at det har vært negativt. En må således kunne så mye mer og ha en helt 
annen bredde i undervisningen enn det en måtte ha under M87. (Mannlig lærer på 
ungdomstrinnet). 
 

At fellesmålene er operasjonalisert og tydeliggjort i mer konkrete målområder for småskole-, 
mellom- og ungdomstrinnet er en nyhet i L97. På småskoletrinnet dreier det seg om 
”sansemotorikk”, ”eg og dei andre”, ”leikkultur” og ”nærmiljø og natur”. Målområdene på 
mellomtrinnet er ”kroppsmedvit og rørsleglede”, ”samarbeid og sosialt samvær”, ”idrett og 
dans” og ”ut i naturen”. På ungdomstrinnet er det ”fysisk aktivitet og helse”, ”idrett”, ”dans” og 
”friluftsliv” som utgjør målområdene. Det er trolig denne operasjonaliseringen som enkelte av 
lærerne – særlig på ungdomstrinnet – mener har hatt en positiv betydning for undervisningen. 
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At det også ellers kan finnes divergerende syns på kroppsøvingsfagets mål og målformuleringer 
i L97, framgår av følgende utsagn: 
 

For midt vedkommende synes jeg ikke at målene i kroppsøvingsfaget er så lette å få tak 
i. Men jeg innbiller meg jo at den målsettingen jeg har for min undervisning, er rimelig 
OK i forhold til det som står i L97. Disse målene har jeg jobbet frem uavhengig av L97, 
men jeg tror de harmonerer en del. (Kvinnelig lærer på småskoletrinnet). 

 
Som det framgår av dette utsagnet, vil tolkningen av målformuleringene i L97 kunne by på 
problemer for enkelte av lærerne. I neste omgang synes denne typen av problemer å kunne 
invitere til en viss privatisert virksomhet i faget. Om denne faller innenfor eller utenfor de 
rammer som målene er ment å representere, vil da være preget av tilfeldigheter.   
 
 
4.2. Resultater relatert til innhold i kroppsøvingsfaget  
 
Når en sammenligner innholdet i læreplanen for kroppsøving i L97 med innholdet i den 
tilsvarende plan i M87, finner en heller ikke de helt store forandringene. Som i tidligere planer 
har ”leik” og ”idrett” fått en sentral plass. For eksempel heter det her at ”leik skal dominere på 
småskulesteget og elles gjennomsyre arbeidsmåtene på alle steg" (KUF, 1996, s. 264). På den 
annen side har ”dans” og ”friluftsliv” fått en mer tydelig og forpliktende plass enn i tidligere 
planer. Hvilke erfaringer har så lærere og elever gjort under disse forholdene i praksis? 
 
4.2.1. Omfanget av leik 
 
Av surveyundersøkelsen framgår det at leik – sammen med idrett - er høyest prioritert og best 
ivaretatt av de fire hovedaktivitetsområdene. Det er hele 95,5% av respondentene som mener 
at leik er ”godt” eller ”tilstrekkelig” ivaretatt. Mens 84,1% av lærerne på småskoletrinnet 
mener at leik er ”godt” ivaretatt, er det 60,4% og 37,1% som sier det samme på henholdsvis 
mellomtrinnet og ungdomstrinnet (Jacobsen et al., 2001).  
 
Hva mener så elevene om det samme forholdet? I intervjuundersøkelsen er de derfor stilt 
spørsmål om hva de gjør  mest av i gymmen? Elevenes svar på spørsmålet er gjengitt i vedlegg 
3, kapitel 2, og tendensen i svarene på de forskjellige skoletrinn kan eksemplifiseres på denne 
måten: 
 

Mest leik (gutt) - Vi leker (gutt) – (Leker dere hele tida?) - Av og til leker meg og henne 
mest med rockeringer (jente) – (Hva gjør dere i de timene som læreren bestemmer?) - 
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Da har vi hinderløype (jente) - Fisken i Rødehavet og haien kommer (gutt).  (Elever på 
småskoletrinnet). 
 
Leker en del, men ikke så mye nå lenger (gutt). - Lekte mer før (jente) - (Hva synes dere 
om å ha mye lek i gym?) - Det er artig det (gutt) – Artig (jente).  (Elever på mellom-
trinnet). 
 
Sjelden vi leker (gutt). - Greit at vi ikke leker (jente) - Ikke så gøy å leke (gutt). (Elever 
på ungdomstrinnet).  

 
At det i større eller mindre grad drives med leik i kroppsøvingsfaget på alle grunnskole-
trinnene, bekreftes av elevene. At det lekes mest på småskoletrinnet og mindre på de høyere 
trinn, synes også å bli bekreftet gjennom elevenes svar. Tendensen i svarene fra lærere i 
surveyundersøkelsen og elever i intervjuundersøkelsen synes således å være sammenfallende. 

 
Surveyundersøkelsen viser ellers at leik er høyere prioritert og bedre ivaretatt blant kvinnelige 
enn mannlige lærere (ibid.). Likevel kan en spørre om L97 har medført at det i praksis er blitt 
mer akseptabelt å drive med leik også blant mannlige lærere. Dette er gjort i intervju-
undersøkelsen, og det har funnet sted i form av en påstand. Lærernes svar på denne påstanden 
er fullstendig gjengitt i vedlegg 4 - kapitel 3, og eksempler på utsagn kommer her:  
 

Ja, det er det. Ser ikke noe forskjell. Noen av de mannlige lærerne i småskolen er i 
utgangspunktet utdannet førskolelærere, og har i alle fall peiling på lekens betydning for 
barns læring og utvikling. (Kvinnelig lærer på småskoletrinnet). 
  
Enig, kanskje. Tror nok at leik preger undervisningen mer på lavere nivå, og at det der 
er mer aksept for at leik er en god undervisningsmåte. Men det står og faller på hva 
lærerne er vant med fra egen utdanning. (Mannlig lærer på mellomtrinnet).  
 
Mannlige lærere driv mye mindre med leik enn kvinnelige lærere. Forklaringen på hvorfor 
det er sånn, tror jeg har med utdanningen å gjøre. Er du utdannet i faget, så har du mer 
interesse for faget, og da prøver du å se på elevene og liksom hva er det beste for dem. 
Har du ikke kroppsøvingsutdanning, så skal du få timen til å gå. (Kvinnelig lærer på 
ungdomstrinnet) 

 
På mellomtrinnet synes de spurte lærerne stort sett å være enig i den presenterte påstanden. På 
de øvrige trinn er svarene mer motsetningsfylte, og det synes derfor tvilsomt om leik kan sies 
å ”gjennomsyre arbeidsmåtene på alle steg”. Lærerne begrunner ofte sin uenighet til påstanden 
med at det har vært kjønnsforskjeller i utdanningen. De synes å mene at utdanningen av 
mannlige kroppsøvingslærere har vært langt mer prestasjonsorientert enn utdanningen av de 
kvinnelige. I hvilken grad dette er i ferd med å snu, framgår ikke av denne undersøkelsen.  
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4.2.2. Omfanget av idrett.  
 
Som nevnt foran, forteller surveyundersøkelsen at idrett – sammen med leik - er høyest 
prioritert og best ivaretatt av de fire hovedaktivitetsområdene. Det er 91,9% av respondentene 
som mener at idrett er ”godt” eller ”tilstrekkelig” ivaretatt. Mens 26,7% av lærerne på 
småskoletrinnet mener at idrett er ”godt” ivaretatt, er det 63% og 78% som sier det samme på 
henholdsvis mellomtrinnet og ungdomstrinnet (Jacobsen et al., 2001).  
 
Som allerede nevnt, er elevene i intervjuundersøkelsen stilt spørsmål om hva de gjør mest av i 
gymmen? Deres svar på spørsmålet er fullstendig gjengitt i vedlegg 3 - kapitel 2. Tendenser i 
svarene på de forskjellige skoletrinn kan eksemplifiseres på denne måten: 
 

Jeg driver med basket i frileken (gutt). - Jeg spiller litt fotball (gutt) – Turn, stuper 
hodekråke og slår hjul (jente). (Elever på småskoletrinnet). 
 
Mest idrett (gutt). – Vi driver mest med ballspill (gutt) - Basket, håndball og fotball 
(jente). – Det er mest volleyball og fotball vi driver med nå (gutt).  (Elever på 
mellomtrinnet). 
 
(Kroppsøving deles ofte i leik, idrett, dans og friluftsliv – hva er det dere har drevet mest 
med?) - Det må bli idrett (gutt). – (Hvilke idretter er det da som har stått i fokus?) - 
Turning og fotball – eller ballspill da, og det er vel det (gutt). Elever på ungdoms-
trinnet.  

 
At det drives med idrett i kroppsøvingsfaget på alle grunnskoletrinnene, bekreftes av elevene. 
At det drives mer med idrett på de høyere trinnene enn på småskoletrinnet, bekreftes også. 
Tendensen i svarene fra lærere i surveyundersøkelsen og elever i intervjuundersøkelsen er 
således sammenfallende.  
 
Utsagnene synes forøvrig å vise at det er ballspill på lag som det drives mest med – i alle fall 
på de to øverste skoletrinnene. At mange unge har erfaring fra en slik virksomhet såvel i skole 
som i fritid, framgår ellers av både norske og nordiske studier (Jacobsen, 1981; Grue, 1985; 
NIF, 1994; Telema & Laakso, 1981; Carlsten & Engström, 1988; Schelin, 1989). I den 
forbindelse er det verdt å minne om at utformingen og tilretteleggingen av virksomheten har 
svært stor betydning for effekten som oppnås (Jacobsen, 1997).  
I intervjuundersøkelsen er lærerne bedt om å svare på påstanden om at L97 har gjort 
idrettslige aktiviteter enda mer vanlige i undervisningen. Det er L97 med sin konkretisering 
av målområdene som utgjør grunnlaget for en slik påstand. Lærernes svar er gjengitt i vedlegg 
4 - kapitel 4, og eksempler på svar er: 
 

På småskoletrinnet er det kanskje gått den andre veien. Det er den mest grunnleggende 
innføring i for eksempel løp, hopp og kast som vi driver - ikke idrettsøvelser. I frileiken 
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og litt i styrt aktivitet kan de selvfølgelig få spille fotball og kanskje leke seg med både 
basketball og håndball, men vi organiserer ikke noe spill ennå. Derfor tror jeg at jeg er 
uenig i påstanden. (Kvinnelig lærer på småskoletrinnet). 
 
Det tror jeg egentlig ikke. Jeg mener det kanskje er mindre vanlig med rene idrettslige 
aktiviteter fordi dans, i følge L97, skal mer inn, sansemotorikk skal mer inn og leik skal 
mer inn. Det er jo grenser for hva man får plass til. Jeg opplever at skal man ha mer av 
dans, leik og sansemotorikk, blir det mindre tid til de vanlige idrettslige aktivitetene. 
Disse aktivitetene blir nok sterkere etterhvert som man kommer opp i trinnene. 
(Kvinnelig lærer på mellomtrinnet).  

 
Idrettene er alltid med, men de er ikke blitt mer vanlig. Tvert om er det vel mer andre 
ting som er kommet og har styrket faget. Det har ikke blitt mindre idretter etter L97, men 
før hadde man valgfaga der elevene kunne velge konkrete idretter. Noen særidretter vil 
nok mene de har mistet litt, men det er på en måte ikke skolen sitt problem. Det er mye 
viktigere å ha et allsidig aktivitetstilbud, for eksempel at dans og friluftsliv er med, enn 
at friidretten har sin plass. Men friidrett skal også være med, for all del. (Mannlig lærer 
på ungdomstrinnet) 
 

Til den framlagte påstanden svarer de fleste lærerne at situasjonen stort sett er som tidligere. 
Det er også flere som mener at det er blitt mindre bruk av de idrettslige aktivitetene i 
undervisningen. At det dessuten finnes lærere som sier seg enig i påstanden, kan illustreres på 
denne måten: 

 
Ja, det har de, og det er positivt. Har lov til å tenke mer på spesifikke idretter nå enn 
tidligere. Det er sånn på vår skole fordi jeg er glad i idrettene. Jeg er flinkere til det enn 
leikaktiviteter og sånn. (Mannlig lærer på ungdomstrinnet).  

 
For øvrig viser surveyundersøkelsen at idrett er høyere prioritert og bedre ivaretatt blant 
mannlige lærere enn kvinnelige (Jacobsen et al., 2001). Det er verdt å merke seg at lærere med 
mest utdanning synes å prioritere idrett høyere og ivareta den bedre enn lærere med minst 
utdanning. En kan derfor ha mistanke om at lærernes egen utdanning har fungert som ”skjult 
læreplan” i faget (Jacobsen, 2002). 
 
 
 
 
4.2.3. Omfanget av dans.  
 
I surveyundersøkelsen er det dans som kommet dårligst ut i prioriteringen av de fire 
hovedaktivitetsområdene, og det er kun 47,1% av lærerne som mener at dette aktivitets-
området er ”godt” eller ”tilstrekkelig” ivaretatt. Mens bare  9,7% av lærerne på småskole-
trinnet mener at dans er ”godt” ivaretatt, er det 17,5% og 16,1% som sier det samme på 
henholdsvis mellomtrinnet og ungdomstrinnet (Jacobsen et al., 2001).  

 29 



  

 
I intervjuundersøkelsen er som tidligere nevnt, elevene stilt spørsmål om ”hva de gjør mest av 
i gymmen?”, og elevenes svar på spørsmålet er fullstendig gjengitt i vedlegg 3 - kapitel 2. 
Tendenser i svarene på de ulike skoletrinnene som det er relevant å peke på, kan 
eksemplifiseres på denne måten: 
 

(Har dere noe dans i gymmen?) – Nei, aldri (gutt) - Ja, det har skjedd en eller to ganger 
på to år. Da dansa vi noe som passa til de derre dyra (jente). – (Hva syntes dere om 
det?) - Det var gøy (jente). (Elever på småskoletrinnet). 
 
Vi har ikke så mye dans. Det er bare sangleiker med ring og slikt (jente). - Nei, ikke mye 
dans. Dans er musikk det. Der har vi dans (jente). – (Kunne dere tenkt dere å ha dans i 
gymmen?) – Nei, det må være i musikken (jente). – (Men liker dere å danse?) - Å, ja 
(jente). (Elever på mellomtrinnet). 
 
Ja, vi har dans, men det er veldig lite (jente) - Har dansa bare to-tre ganger (gutt). - Nei 
guttene vil ikke, så da blir det ikke noe. Jentene danser i garderoben, og vi prøvde å få 
guttene med på å danse en gang. Men det var ingen som gadd, og da ble det ikke noe av 
(jente). – (Det står i planen at dere skal ha dans). - Ja, vi skal lære noen greier, men 
læreren legger ikke opptil noe (jente). (Elever på ungdomstrinnet). 

 
At det i grunnskolen drives lite med dans på alle skoletrinn, blir på denne måten bekreftet av 
elevene. Tendensen i svarene fra lærerne i surveyundersøkelsen og elevene i intervju-
undersøkelsen er således sammenfallende også i denne sammenheng. De utvalgte utsagnene 
tyder ellers på at dans kan inneholde et pedagogisk potensiale ved at flere av de spurte elevene 
gir uttrykk for å like denne typen av aktivitet. At interessen for dans er sterkt varierende, vil vi 
straks komme nærmere tilbake til (jfr. kap. 4.2). 
 
Selv om det har vist seg at dans er relativt lavt prioritert og dårlig ivaretatt i kroppsøvings-
undervisningen, er lærerne - i intervjuundersøkelsen - bedt om å ta stilling til påstanden om at 
L97 i praksis har ført til at dans har fått en sterkere plass enn tidligere. Deres svar er gjengitt i 
vedlegg 4 og kapitel 5.  

 
Dans har fått en sterkere plass hos oss. Det kan jeg si helt klart ja på. Det er ikke sagt at 
det er L97 som gjør dette, men at vi er med i et prosjekt som heter "positivt skolemiljø" 
(dette er et landsomfattende statlig prosjekt som noen kommuner i en del fylker deltar i). 
Dans har en helt spesifikk plass i dette prosjektet. Tar du tak i dans fra dag 1, så går det 
bra. Min 4. klasse er helt utrolig. Elevene synes dans er kjempemoro. De spør etter den, 
og vi har kanskje litt dans hver eneste dag før elevene setter seg ned og leser i ei bok… 
Jeg syns det er positivt at dans har fått mer plass. (Kvinnelig lærer på småskoletrinnet).  
 
Jeg synes jeg kan si ja, og jeg synes det er positivt at dans har fått en sterkere plass. Det 
har så absolutt fått en sterkere plass i kroppsøvingsfaget, men også i musikk. Jeg har også 
klassen i musikk. Nå har vi om middelalderen, og vi danser noen stordanser og ringdanser 
som er middelalderaktige. (Kvinnelig lærer på mellomtrinnet). 
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Dette er det ingen tvil om. Dansen har fått en bredere plass nå. Det er en styrke for faget 
tror jeg, og elevene liker det…. Dette har litt med prosjektarbeidene å gjøre. Elevene er 
mye mer vant  med å opptre, og de er mye friere. Dette er mye lettere nå enn for 15-20 
år siden da det var umulig å gjennomføre. Det er kjønnsforskjeller i dans, men de har 
minsket. Guttene er mer aktive nå. L97 har forsterket dette. Det er en del av en utvikling 
som er et klart pluss for faget. (Mannlig lærer på ungdomstrinnet). 

 
Selv om lærere og elever er enige om at dans er lite brukt, synes utsagnene i intervju-
undersøkelsen å vise at dans har styrket sin posisjon også i praksis. Utsagnene viser at dette 
ofte er koplet til i musikkfaget og samarbeid med lærere i dette faget. I denne sammenheng er 
det verdt å minne om at hele 67,8% av kroppsøvingslærerne vurderer sin egen kompetanse for 
å undervise i dans som ”ikke tilfredsstillende” eller ”ikke helt tilfredsstillende” (Jacobsen et 
al., 2001). I intervjuundersøkelsen er det særlig mannlige lærere på ungdomstrinnet som gir 
uttrykk for dette – selv om de i prinsippet synes å stille seg positive til den nevnte påstand: 
 

Ja, enig i påstanden. Det er positivt, men personlig føler jeg at jeg ikke strekker til. 
Der prøver jeg å bruke elever til hjelp - i dans og rytmiske aktiviteter. (Mannlig lærer 
på ungdomstrinnet).  
 
Det har den så absolutt, men kanskje ikke i min klasse. Jentene har overfor meg gitt 
uttrykk om at det er alt for mye gym på guttenes premisser. Jeg har ei jente som er 
veldig flink i ballett, og hun har i forbindelse med undervisningsplanlegging gitt 
uttrykk for at det er lite dans i forhold til andre aktiviteter, mens guttene helst ikke vil 
ha dans. Der har du nok mye av årsaken til at dans ikke blir prioritert så høyt som den 
skulle. Men det er veldig positivt at dans har fått mer plass - særlig for dem som ikke 
var så veldig glad i gym. De har fått et smutthull her. Det ser jeg i alle fall hos jenter 
som ikke har vært så veldig glade i gym. Nå kan de få musikk og danse etter den, og de 
kan gjerne ta med egen musikk. De synes jo gjerne at den jeg har med bare er sånn 
passe. De skal jo også ha kreativ dans, og det er mange muligheter til utfoldelse der. 
(Mannlig lærer på ungdomstrinnet).  
 

At kvinnelige grunnskolelærere arbeider mer med dans enn sine mannlige kolleger, er vist 
både i surveyundersøkelsen og i flere tidligere undersøkelser (Amundsen, 1983; Fretland, 
1999; Hollekim, 1994). Intervjuet av lærerne viser ellers at læreplanens krav om dans i 
kroppsøvingsfaget fungerer som et insitament til lærersamarbeid – ikke bare på tvers av 
fagene, men også innenfor faget. Det er slett ikke uvanlig at kvinnelige lærere tar 
undervisningen i dans for mannlige lærere, mot at disse gir tilbake undervisning i emner som 
de behersker godt. Det er også flere av lærerne som gjør bruk av elevene som ressurspersoner 
på dette området (jfr. kap. 4.2).   
 
 
4.2.4. Omfanget av friluftsliv.  
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I surveyundersøkelsen er det friluftsliv som kommer nest dårligst ut i prioriteringen av de fire 
hovedaktivitetsområdene, og 21% av lærerne prioriterer friluftsliv aller lavest. Det er likevel 
66,8% av dem som hevder at dette aktivitetsområdet er ”godt” eller ”tilstrekkelig” ivaretatt. 
Mens 59,9% av lærerne på småskoletrinnet mener at friluftsliv er ”godt” ivaretatt, er det 
26,6% og 11,3% som sier det samme på henholdsvis mellomtrinnet og ungdomstrinnet 
(Jacobsen et al., 2001).  
 
At elevene i intervjuundersøkelsen er stilt spørsmål om hva de gjør mest av i gymmen?, er 
påpekt flere ganger allerede, og elevenes svar på dette spørsmålet er gjengitt i vedlegg 3 - 
kapitel 2. En tendens i svarene som det er relevant å trekke fram i denne sammenheng, kan 
eksempli-fiseres på denne måten: 
 

(Hvordan liker dere friluftsliv?) - Det synes jeg er kjempeartig (gutt). - Ja, men ikke hvis 
det er sånne søledammer utover. Det var ganske kult i dag å gjøre noe med snøen 
(jente). – Det er noen ganger vi skal vanne trærne eller plukke søppel eller bær (jente). - 
Eller plukke et par blad for å lime inn i ei bok (gutt). -  (Er det dere driver med det som 
mange kaller uteskole?) - Ja, det er uteskoletur, ja (gutt). – (Synes dere at dere lærer 
noe av å være ute?) - Ja, vi lærer mye av å være ute. Vi merker nye ting hver dag, og så 
spør vi læreren hva er dette, hva er dette og hva er dette? Da lærer vi av tingene, og det 
kalles naturfag (gutt). - Vi bruker for det meste å sitte i ro og grille pølser og sånn 
(jente). – (Er det dere som tenner bål?) - Nei, det er lærerne. Men vi må ha med ved 
(gutt). (Elever på småskoletrinnet). 
 
(Friluftsliv har dere det her?) - Ja. - Ja, vi er ute i skogen. - Vi griller. - Og så har vi 
pinnebrød og lager mat. - Så har vi leker. (Elever på mellomtrinnet). 

 
Vi har da vært borti bakken her borte (gutt). - Vi har også vært på sykkelturer (gutt). 
 – (Hva har dere gjort når dere har kommet fram? – Vi har hatt orientering (gutt). - Så har 
vi bada, de som ville det (jente). – Ellers griller vi og sånn (jente). – (Vinterfriluftsliv, er 
det noe av det?) - Det er ikke så veldig mye (jente). (Elever på ungdomstrinnet). 

 
Intervjuene av elevene synes å vise at det skjer noe på området friluftsliv på alle trinnene i 
grunnskolen. Med utgangspunkt i elevintervjuene synes likevel omfanget av virksomheten å 
være relativt liten. Dette samsvarer med Repps rapport fra 1993 om at friluftsliv blir mindre 
vektlagt i grunnskolen enn forventet. I samsvar med lærernes svar i surveyundersøkelsen og 
de refererte elevutsagn blir det drevet spesielt lite med friluftsliv på ungdomstrinnet.  
Selv om friluftsliv generelt sett er lavt prioritert og relativt dårlig ivaretatt i kroppsøvings-
undervisningen, er lærerne - i intervjuundersøkelsen - bedt om å ta stilling til påstanden om at 
L97 i praksis har ført til at friluftsliv har fått en sterkere plass. Deres svar er fullstendig 
gjengitt i vedlegg 4 - kapitel 6, og dette er eksempler på utsagn fra hvert av skoletrinnene: 
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I forhold til utedager og alt det der er det helt opplagt at friluftsliv har fått en sterkere 
plass. Vi kjøper inn utstyr og er mye mer bevisst på det, men det er langt igjen til det 
L97 sier vi bør gjøre. (Kvinnelig lærer på småskoletrinnet). 

 
Det er et begrep som har blitt mye viktigere, og vi ser at elevene liker det veldig godt. 
(Kvinnelig lærer på mellomtrinnet) 
 
Friluftsliv har fått en sterke plass i læreplanen, men ikke i praksis. Timeplanen tillater 
det ikke. Det er sånn som det er vanskelig å få til i stor skala. Vi er jo litt ute, men mest 
i forbindelse med vinteridrett. (Mannlig lærer på ungdomstrinnet 
 

Som surveyundersøkelsen allerede har vist, er lærere på småskoletrinnet spesielt positive til 
påstanden. Intervjuundersøkelsen synes forøvrig å avsløre at det finnes en rekke svært 
engasjerte lærere på dette området. At det kan være problematisk å følge opp den nye 
læreplanen i praksis, er det likevel flere lærere som peker på. Det dreier seg om problemer 
som stort sett kan tilbakeføres til mangelfull økonomi. 
 
Surveyundersøkelsen har også vist at friluftsliv er høyere prioritert og bedre ivaretatt blant 
menn enn kvinner. Dette samsvarer med Pedersens undersøkelse fra 1999. Det er også verdt å 
merke seg at lærere med mest utdanning synes å prioritere friluftsliv lavere og ivareta denne 
aktiviteten dårligere enn lærere med minst utdanning. Også her kan en ha mistanke om at 
lærernes egen utdanning har fungert som ”skjult læreplan” (Jacobsen, 2002). For øvrig synes 
begrepet friluftsliv å være noe problematisk for både lærere og elever, og en kan stille 
spørsmål om dette begrepet skal omfatte noe mer enn virksomhet utendørs og i friluft.  
 
 
4.2.5. Omfanget av fysisk aktivitet  
 
Fysisk aktivitet utgjør selvfølgelig et sentralt element i kroppsøvingsfagets innhold – trolig det 
mest sentrale. I surveyundersøkelsen er det 60,4% av lærerne på småskoletrinnet som sier seg 
”helt enig” eller ”litt enig” i påstanden om at L97 har ført til økning i den daglige fysiske 
aktivitet på dette trinnet (Jacobsen et al., 2001).  
 
Som en oppfølging av dette i intervjuundersøkelsen er lærere på alle skoletrinn bedt om å ta 
stilling til påstanden om at L97 har ført til mer fysisk aktivitet i skoletida i løpet av ei skoleuke. 
Lærernes svar er fullstendig gjengitt i vedlegg 4 - kapitel 7, og enkelte av svarene er gjengitt 
under: 
 

Det vil jeg påstå. Gjennom L97 ble det gitt forståelse og godkjenning for at en kan drive 
fysisk aktivitet som en kontinuerlig prosess hele tiden. Det er slik at en ikke bare teller 
timene i faget. Man tar også fra andre fag. Ser dette som en positiv utvikling, absolutt. I 
forhold til det fysiske forfallet har man en lang vei å gå ennå, men man har stimulert til 
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mer fysisk aktivitet. Det var tvingende nødvendig at man ga en åpning for dette i L97. 
Selv om idrettslaga er aldri så aktive, så er det veldig spesialiserte idretter. Det er de 
som driver idrett, og som trener mye. De andre driver ingen ting og blir enda mer 
passive. (Mannlig lærer på småskoletrinnet). 
  
Ja, vi er litt mindre bundet av skoleklokka, og vi kan være ute i lengre økter. Så jeg vil si 
meg enig i påstanden. Vi jobber bevist for å få elevene til å bli mer fysisk aktive i 
skoletida. Dette tar vi på alvor. Vi har jo lagt opp til flere utedager her på skolen. Jeg er 
også sosiallærer, og det gjør at jeg er elevrådskontakt. Mye av det vi jobber med er å få 
elevene fysisk aktive. Vi deler ut klinkekuler og forskjellige typer baller til klassene. 
Elevene kommer ofte med ønsker selv. I vår fikk elevene utdelt en type kubbespill som 
likner litt på bocha. Så skolen er positiv til å tilrettelegge for fysisk aktivitet i 
friminuttene. Som sosiallærer ser jeg at det blir mindre konflikter når elevene har noe 
fysisk å drive på med. Tar du det ikke ut i friminuttene, så tar de det ut i klasserommet. 
Også på den måten er fysisk aktivitet i friminuttene viktig. (Mannlig lærer på mellom-
trinnet). 
 
Ja, det tror jeg er tilfelle for småskolen og mellomtrinnet, men ikke hos oss i ungdoms-
skolen. Kanskje tvert i mot. Så for ungdomstrinnet er jeg uenig i påstanden. (Mannlig 
lærer på ungdomstrinnet) 

 
Som de refererte utsagnene fra intervjuundersøkelsen gir en antydning om, synes 
respondentene på småskoletrinnet å være positive også til denne påstanden. Gledelig er det 
dessuten at det samme synes å gjelde mellomtrinnet. Alle tilbakemeldingene fra lærere på 
ungdomstrinnet er derimot negative. Dette innebærer trolig at L97 ikke har ført til mer fysisk 
aktivitet på dette trinnet. Svarene i intervjuundersøkelsen tyder heller på det motsatte. 
 
I forbindelse med mulighetene til forbedring på dette punkt skal en legge merke til en 
amerikansk undersøkelse som viser at større deler av kroppsøvingstimene ikke blir brukt til 
reell fysisk aktivitet. I følge denne undersøkelsen er elevene fysisk aktive i bare ca. 2/3 av 
tiden. Halvparten av dette igjen kan karakteriseres som moderat fysisk aktivitet. Det er kun 
1/10 av tiden som brukes til aktivitet med høy intensitet (McKenzie, T. L. et al., 2001). 
 
Etter dette er det rimelig å regne med at mulighetene for å øke det fysiske aktivitetsnivået hos 
elevene, ofte vil kreve endringer i lærernes arbeidsmåter. Større betydning enn endringer i 
vektleggingen av de forskjellige aktivitetsområdene, synes det rimelig å anta at for eksempel 
en bedre tilrettelegging av aktivitetene og en bedre organisering av elevene vil kunne ha.  
 
4.3. Resultater relatert til arbeidsmåter i kroppsøvingsfaget  
  
For å realisere målene i skole og fag har L97 hatt intensjon om å skape forandringer i skolens  
arbeidsmåter. Intensjonen har vært at elevene skal være aktive, handlende og selvstendige 
(KUF, 1996). I den forbindelse skal det legges mer vekt på uteaktivitet, friere arbeidsformer, 
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elevinnflytelse og elevsamarbeid i undervisningen samt en forpliktende innføring i tema- og 
prosjektarbeid. 
 
 
4.3.1. Fokus på uteaktivitet 
 
L97 synes generelt å ha stimulert til mer uteaktivitet (Jordet, 1998). Selv om uteaktivitet har 
vært relativt vanlig i kroppsøvingsfaget også tidligere, er det i surveyundersøkelsen 
henholdsvis 59% og 19,7% av lærerne på småskoletrinnet som sier seg ”helt” eller ”litt enig” i 
at en hel ukenlig utedag er blitt mer vanlig. Det er ellers 17,9%, 23,5% og 62,8% av lærerne 
på småskole-, mellom- og ungdomstrinnet som sier seg ”helt” eller ”litt enig” i at uteaktivitet 
er vanskelig å organisere på egen skole (Jacobsen et al., 2001).   
 
I intervjuundersøkelsen er dette forholdet fulgt opp. Elevene ble således bedt om å svare på 
spørsmålet om de er mye ute i forbindelse med gymundervisningen? – uten at det ble gjort 
forsøk på skille mellom friluftsliv og utektivitet. Deres svar er fullstendig gjengitt i vedlegg 3 
- kapitel 3, og enkelte av svarene fra hvert av skoletrinnene er gjengitt under.  
 

Vi har utedag annenhver tirsdag. – (Hvor drar dere da?) - Like ved, til et tjern. – (Hva 
gjør dere der?) - Vi  griller pølser og leker. - Det er en sånn bålgruppe som tenner bålet. 
- (Er det samme gruppa hver gang?) - Nei, vi bytter på. – (Kan alle i klassen tenne bål 
nå?) - Ja, det kan de. - Og så har vi en sånn ovn, laget av steiner. – Og så spikker vi 
noen ganger. – (Har dere med dere kniv da?) - Nei. - Vi får låne på skolen. – (Hva 
spikker dere?) – Pinner, pølsepinner. – (Har dere med pølser hjemmefra?) – Ja, eller 
hamburger og ostesmørbrød. – (Hva synes dere om utedagene?) - Det er gøy. - Noen 
ganger gøy og noen ganger kjedelig. - Det er kjedelig å gå opp dit. – (Er det kjedelig å 
gå?) - Ja, det er veldig langt. - Det er så tunge sekker. Vi må ha med alt. – (Dere må ha 
med mat, men hva andre ting må dere ha med?) - Vi må ha med termos og mat. Pennal, 
passer og papir, plastposer, drikke og sitteunderlag. (Elever på småskoletrinnet). 
 
Vi har sånn turdag en gang i måneden. – (Hva synes dere om den turdagen?) - Jeg synes 
det er kjempegøy. - Det synes jeg og. - Jeg synes det er kaldt noen ganger. – (Hva har 
dere gjort på disse turdagene?) - Vi har syklet. - Og vi har gått på tur. - Jeg syntes det 
var gøy på den turen da vi delte inn i grupper og lagde gapahuk. Vi brukte stormkjøkken 
og kokte nudler i stormkjøkken. – (Hva synes dere om å være ute når det regner?) - Jeg 
skulle ønske vi kunne være inne. - Nei, jeg tenker ikke så mye på det når vi først er ute. - 
Ja. Det er veldig greit når vi er ute. - Når du hører at vi skal gå på tur 4 kilometer til og 
fra liksom, da høres det litt kjedelig ut. Men når en har begynt å gå og prater med 
kameratene og sånn, så tenker en ikke noe på det. -  (Synes dere det er godt å være ute?) 
- Ja, det er nesten som ikke å være på skolen. (Elever på mellomtrinnet). 

 
Var mer ute før, liker meg best inne (gutt). - Liker meg best inne, og er mest inne (gutt) - 
Liker meg best inne (jente). - Om sommeren er vi endel ute, men ikke på vinteren (jente).  
(Elever på ungdomstrinnet). 
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Utsagnene tyder på at uteaktivitet er populært og på både småskole- og mellomtrinnet. I langt 
mindre grad synes dette å være gjeldende på ungdomstrinnet der bekvemmelighetsmotivet 
synes å være langt mer fremtredende. På den annen side synes utsagnene fra småskole- og 
mellomtrinnet å vise at arenaene for utevirksomhet kan variere mye. Det dreier seg her om 
arenaer både på skolen og i skolens nære og fjernere miljø. 
 
Spørsmålet om uteaktivitet ble også tatt opp i intervjuet av lærerne. De ble således bedt om å 
svare på påstanden om at L97 i praksis har medført mer uteaktivitet i skoletida. Lærernes svar 
er fullstendig gjengitt i vedlegg 4 - kapitel 9, og enkelte av svarene fra hvert av skoletrinnene 
er gjengitt under:  
 

På utedagene er vi ute med 4. klassene – 4 timer annenhver tirsdag i snitt. Men det er 
ikke alltid vi er opp i skogen. Det kan også være museumsbesøk, synagogebesøk eller 
andre fag. Men vi har hovedsakelig vært oppe i skogen på et utested med gapahuk og 
ildsted og sånn. Så der er det en del frileik og litt friluftsliv – spikke og lære seg å tenne 
bål, grille og litt sånne aktiviteter, natursti. (Kvinnelig lærer på småskoletrinnet).  
 
Vi er mye flinkere til å være ute over hele linjen (alle klassene). Det er kommet absolutt 
mye mer på planen nå. På mellomtrinnet også, absolutt. Vi lærere er blitt mye mer 
bevisste, og elevene ønsker det. Vi kunne vært ennå mer ute. Vi bruker å være ute i 
natur- og miljø, og vi bruker også andre timer til å være ute. Vi er ute i kroppsøving så 
lenge vi kan om høsten. Det er også foreldre som har kommet med ønsker om at vi skal 
være mye ute. (Kvinnelig lærer på mellomtrinnet). 
 
Det er som før. Ikke stor endring. Men vi legger stor vekt på å være ute i faget, og vi er ute 
om vinteren. Vi er mer smidige nå enn for 20 år siden med timeplanene. Det er lettere nå å 
inngå avtaler. Det er kulturen mer enn L97 som har ført til dette, at man er flink til å 
argumentere. Så får man gjennomslag og har ideer. Men det tverrfaglige gjennomsyrer 
L97, så litt av årsaken ligger i den også. (Mannlig lærer på ungdomstrinnet). 
 

Utsagnene fra lærerne representerer stort sett en bekreftelse av det elevene sier. Det synes 
således å bli drevet med uteaktivitet både på småskole- og mellomtrinnet. I mindre grad synes 
dette å være tilfelle på ungdomstrinnet. Utsagnene viser også at arenaene for utevirksomhet 
kan variere mye. Som nevnt over, kan det dreie seg her om arenaer både på skolen og i 
skolens nære og fjernere miljø. Både på småskoletrinnet og mellomtrinnet skal vi også merke 
oss at innholdet i uteaktiviteten kan være sentrert om både kroppsøving og andre fag. 
 
4.3.2. Fokus på friere arbeidsmåter.  
 
Leik vil kunne ha status både som substans og som arbeidsmåte i undervisningen. I survey-
undersøkelsen var det 28,9% av lærerne som sa seg ”helt enig” i påstanden om at L97 har gitt 
undervisningen et sterkere leikpreg. I tillegg var det 33,5% som sa seg ”litt enig”. Det var 
76,3% og 69,9% som sa seg ”helt” eller ”litt enig” i dette på henholdsvis småskoletrinnet og 
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mellomtrinnet. På ungdomstrinnet var bare 10,4% av lærerne ”helt enig”, mens 45,9% sa seg 
”helt enig” eller ”litt enig” (Jacobsen et al., 2001). 
 
I intervjuundesøkelsen ble elever på ungdomstrinnet spurt om det er aktiviteter som de kunne 
ønske seg mer eller mindre av i kroppsøvingstimene. På det åpne spørsmålet var det få som 
omtalte leikpreget virksomhet. Det var riktignok en av intervjugruppene som antydet et ønske 
om mer leik i form av ”kanonball og sånt”. På den annen side var det en gruppe som syntes at 
det ble for mye av ”ringleik”, en virksomhet som også kan ha tilhørighet i musikkfaget. 
 
I hvilken grad undervisningen har fått et sterkere leikpreg og av hvilken grunn dette har 
skjedd, er forøvrig fulgt opp i intervjuet av lærerne. Lærernes svar er gjengitt i vedlegg 4 - 
kapitel 8, og et inntrykk av status vil en kunne få gjennom et knippe av motsetningsfylte svar 
fra hvert av skoletrinnene:  

 
Det er mer leikpreg nå. Skolen er mer leikende, også fordi personalet er mer opptatt av 
at leiken er viktig for den sosiale utviklingen og den fysiske skoleringen. Absolutt positiv 
utvikling. Leiken er viktig både fordi en får mer aktivitet, og en får sosial stimulering. 
(Kvinnelig lærer på småskoletrinnet). 
 
Vs. 
 
Jeg synes det er mye leik, og jeg synes den er mye overdrevet. Det er førskolelærerne 
som holder hardt på leiken, at man skal leke seg til sosialt samspill, utvikling av kroppen 
og leke seg til ditt og datt. Som almennlærer synes jeg at denne lieken er overdrevet, ja. 
Det går ikke an å holde på å leke hele dagen. Det blir ikke noe struktur. (Mannlig lærer 
på småskoletrinnet) 
 
Og  
 
Vi har lagt opp til flere dager med uteleik, vi kaller det for utelekedager. I år har vi også 
hatt en utelekeuke, og en dag var faktisk hele skolen ute å lekte, blant annet en del gamle 
leker. En grunn til at skolen har lagt til rette for mer leik, er nok at det står i planen at 
liek skal vektlegges mer som metode. Da blir det også gjort. (Mannlig lærer på mellom-
trinnet).  
 
Vs. 

 
Leik er kommet mer inn i skolen i forbindelse med L97, og ved at vi fikk mange førskole-
lærere inn i skolen. De snakket stadig om leik, og la den fram som en frelser i skolen.  
Nå begynner det å komme en slags motreaksjon fra dem som er på mellomtrinnet. Med 
bakgrunn i høyrebølgen og disse ”undersøkelsene” og kravet til leseferdighet og regne-
ferdighet sier man at nå har vi ikke tid lenger til alt dette leikpratet. Vi som jobber på 
mellomtrinnet, begynner å bli litt ”fed up” med denne leikgreien. (Mannlig lærer på 
mellomtrinnet).  

 
Og 
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Først vil jeg si at jeg generelt synes at det er blitt mer - det står jo skal i planen. Så tror 
jeg at det er veldig læreravhengig. Men det er nok blitt mer leik, og det er veldig positivt. 
Ved å legge en del leik inn i undervisningen er det lettere å få de svakeste elevene med. 
Mestring er et stikkord i denne sammenheng. Jeg setter mestring høyt, og et mål er at 
alle skal få til noe i løpet av en gymtime. (Mannlig lærer på ungdomstrinnet) 
 
Vs.  
 
Synes ikke det. Jeg synes planen nå er mer konkret på idretter, og det synes jeg er 
positivt. (Mannlig lærer på ungdomstrinnet) 
  

Utsagnene fra lærerintervjuet viser med stor tydelighet at det blant lærerne finnes store 
variasjoner i synes på en leikpreget undervisning – både med hensyn til omfang og 
berettigelse. Utsagnene viser også at dette gjør seg gjeldende på alle skoletrinn. Motstand mot 
en sterkere vektlegging av leikpreget undervisning er således å finne ikke bare på ungdoms-
trinnet.  
 
 
4.3.3. Fokus på elevmedvirkning   
 
I surveyundersøkelsen var det 17,2% av lærerne som sa seg ”helt enig” i påstanden om at det 
etter L97 er blitt mer elevinnflytelse på undervisningen i kroppsøving. I tillegg var det 47,4% 
som sa seg ”litt enig”. Det var 52,6% og 64% som sa seg ”helt” eller ”litt enig” i dette på 
henholdsvis småskoletrinnet og mellomtrinnet, mens 77,6% av lærerne delte denne 
oppfatningen på ungdomstrinnet (Jacobsen et al., 2001).  
 
At elevene har hatt en viss innflytelse på kroppsøvingsundervisningen, blir også bekreftet av 
dem selv når de i intervjuundersøkelsen blir bedt om å svare på spørsmålet om de kan være 
med på å bestemme hva de skal gjøre i gymmen? Deres svar er fullstendig gjengitt i vedlegg 3 
- kapitel 4, og tendensen i svarene kan eksemplifiseres på denne måten: 
 

Noen ganger får alle lov til å velge hva vi vil gjøre (gutt). - Det er læreren som 
bestemmer, men ukas elev kan bestemme en leik (jente). - Av og til på utegymmen får vi 
bestemme. Vi får alternativ, for eksempel brentball, fotball eller noe sånt som vi kan  
velge mellom (gutt). - Læreren har klarlagt hva vi skal ha i gym, men noen ganger får vi 
velge (jente). - Det har ikke vært noen ganger jeg har bestemt. Læreren er slik at han 
har bestemt på forhånd (jente). (Elever på småskoletrinnet). 
 
(Hvordan foregår det når dere bestemmer?) - Læreren spør hva vi vil holde på med, så 
skriver han på tavla og så stemmer vi over det (jente). – (Betyr det at det bare er 
flertallet som får bestemme hva dere skal holde på med, og at de som er i mindretall, 
aldri får være med å bestemme?) - Det spørs hva det går an å holde på med. Det går for 
eksempel ikke an å holde på med fotball i gymsalen (gutt). – (Synes dere det er greit at 
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dere får være med å bestemme litt?) - Ja (jente). – (Synes dere at dere får bestemme 
passe eller ønsker dere å bestemme mer?) - Det er akkurat passe (gutt). (Elever på 
mellomtrinnet).  
 
Ja, noen ganger kan vi velge mellom forskjellige ting (jente) – Ja, i begynnelsen av 
timen har vi det sånn at alle kan gjøre hva de vil. Vi får ofte hver vår ball, eller to og to 
kan gå sammen om en ball og drive fritt med oppvarming. Etter ca 10 minutter så 
begynner vi liksom (gutt) – (Men stort sett er det læreren som bestemmer. Har han et 
opplegg når han kommer?) - Tja, vi kan vel si det (gutt) – Ja, det er sånn det er (gutt).  
- Det er også slik at vi kan si fra viss vi er leie av noe. Da legger læreren opp neste plan 
etter det (jente). - Vi får egentlig bestemme ganske mye (jente). (Elever på ungdoms-
trinnet). 
 

Utsagnene tyder på at elevene kan være med på å bestemme innholdet i undervisningstimen 
på flere måter – både ”der og da” og for timer som kommer. Enkelte ganger er det en elev, for 
eksempel ukas elev, som bestemmer innholdet for de andre i klassen. Andre ganger får 
elevene flere aktiviteter å velge mellom. Det kan være som innledning/oppvarming til timen 
og/eller som hovedaktivitet i timen. 
 
Om L97 har ført til mer elevinnflytelse på undervisningen, er også fulgt opp i intervjuet av 
lærerne. Lærerne ble således bedt om å svare på påstanden om at L97 i praksis har ført til mer 
elevinnflytelse, og deres syn er gjengitt i vedlegg 4 - kapitel 10. Et knippe av relevante svar fra 
hvert av skoletrinnene er gjengitt under:  
 

Dette er et punkt som jeg personlig synes er veldig vanskelig. L97 legger opp til at  
elever skal ta mye mer ansvar og ha mye mer innflytelse enn det de har modenhet og 
forutsetninger til å klare. Selv om jeg jobber mye med hva det kan være naturlig å ta 
elevene med på, og selv om L97 gjerne vil at elevene skal ha mer innflytelse på 
undervisningen, tror jeg ikke at det er tilfelle for de minste. (Kvinnelig lærer på 
småskolerinnet).  
 
Jeg er enig i at vi må legge mer vekt på elevinnflytelse, og det opplever jeg mer av nå. - 
(Har elevene noen innflytelse på selve opplegget?) - Ja, ellers får de velge mer av for 
eksempel individuell aktivitet, dvs. ikke enkeltelever, men grupper av elever får velge det 
som de har lyst til å fordype seg i og legge opp for hverandre. (Kvinnelig lærer på 
mellomtrinnet) 

 
Jeg føler vel at det er blitt mer elevinnflytelse. Selv om jeg for eksempel behersker 
selskapsdans, er det ikke min sterke side å stå der å instruere i dans. Derfor har jeg ofte 
brukt elevene til å instruere hverandre litt, og særlig jentene er jo veldig glad i musikk 
og rytme og slikt. At elevene får mer innflytelse på undervisningen har sammenheng med 
at det er flere aktiviteter å velge mellom. Dermed kan interessen for faget stimuleres. 
(Mannlig lærer på ungdomstrinnet). 

 
Innflytelsen – eller den begrensede innflytelsen - som elevene har hatt i enkelte klasser, synes 
å ha kommet til uttrykk på flere måter. Den kan ha funnet sted ved langtidsplanlegging, dvs. 
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ved års-, semester- og/eller periodeplanlegging. Ved korttidsplanlegging finnes det eksempler 
på at elevenes erfaringer fra den ene timen har hatt konsekvenser for utformingen av den 
neste, og her ligger det trolig et potensiale som bør kunne utnyttes bedre (Jacobsen, 1983). 
Mest vanlig synes det likevel å ha vært at elevene har hatt innflytelse ”der og da” i den enkelte 
time ved at de har hatt anledning til å velge mellom alternative aktiviteter. For øvrig gjør flere 
av lærerne bruk av elevene som ressurspersoner. Dette synes særlig å være tilfelle på området 
dans.   
 
I en kartleggingsundersøkelse på begynnelsen av 1980-tallet var det bare et lite fåtall av de 
spurte elevene og lærerne som hadde erfaring fra elevmedvirkning ved langtidsplanlegging av 
virksomheten. Sammenlignet med resultatene i den undersøkelsen synes en i vår undersøkelse 
å kunne spore en viss utvikling. I undersøkelsen fra 80-tallet svarte et flertall av både elevene 
og lærerne at elevene ”ofte” eller ”av og til” fikk være med å bestemme undervisningens 
innhold ved timestart (Jacobsen, 1983). Som nevnt over, synes denne formen for elev-
medvirking å kunne spores også i vår undersøkelse. I denne sammenheng skal en imidlertid 
være bevisst at måten som dette skjer på, kan bidra til å skape eller forebygge interesse-
konflikter mellom elevene og meningsløs bruk av kostbar tid. 
 
 
4.3.4. Fokus på elevsamarbeid.  
 
I surveyundersøkelsen er det 15,4% av lærerne som sier seg ”helt enig” i på standen om at 
L97 har ført til mer elevsamarbeid i kroppsøving. Dessuten var det 48,4% som sa seg ”litt 
enig”. I pakt med dette er det 55,1%, 53,8% og 45,9% på henholdsvis småskole-, mellom- og 
ungdomstrinnet som sa seg ”helt enig” eller ”litt enig” i at L97 har ført til mindre prestasjons- 
og konkurranseorientert virksomhet (Jacobsen et al., 2001).  
 
At samarbeid elevene imellom er vektlagt i kroppsøvingsundervisningen, er også bekreftet av 
elevene selv når de i intervjuundersøkelsen blir bedt om å svare på følgende spørsmål: er det 
mest samarbeid eller mest konkurranse i gymmen? Deres svar er gjengitt i vedlegg 3 - kapitel 
5, og tendensen i svarene kan eksemplifiseres på denne måten: 

Mest konkurranse, men noen ganger samarbeid. Like mye av begge (gutt). - Noen 
ganger er vi delt opp i lag slik at vi er fire lag. Så er det om å gjøre å hente mest baller, 
og da er det samarbeid og konkurranse på samme tid (jente). - Jeg synes at selv om det 
ene laget kjemper mot det andre og det er konkurranse, så samarbeider laget med 
hverandre for å vinne konkurransen (jente). (Elever på småskoletrinnet).  
 
Mest konkurranse (jente). - Men som regel samarbeider vi i konkurransene, i ballspill 
for eksempel (gutt). – Det er gøy med konkurranse. Ofte er det vi elevene som lager det 
til en konkurranse (gutt). - Noen ganger konkurrerer vi med oss selv (jente). (Elever på 
mellomtrinnet).  
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Det er helst samarbeid. Det er sjelden vi har stafetter eller slike konkurranser. Det kan 
være lag som konkurrerer, men da gjør man det sammen. Vi har lite av slike aktiviteter 
der folk skal utmerke seg (gutt). - Det er veldig bra at det er slik at man skal få med alle, 
at man ikke skal presse ut noen. Alle er selvsagt ikke like flinke eller like dårlige, men 
det blir ikke lagt merke til av oss andre. Av og til kan det være frivillig å konkurrere viss 
man vil. For eksempel viss man vil springe 60 m. Da får man velge hvem man vil springe 
med (jente). - Vi er en veldig sammensveiset klasse, det er egentlig ikke noen 
konkurranse mellom oss (jente). (Elever på ungdomstrinnet).  

 
Mens mange elever mener det er mest av konkurranser i kroppsøvingstimene, er det også 
mange som mener at det er like mye av konkurranse og samarbeid. Ifølge elevene finner 
samarbeid ofte sted på grupper og lag i orientering, stafetter og ballspill - grupper og lag som i 
neste omgang konkurrerer mot hverandre. Det dreier seg her om samarbeid for å fremme 
gruppens eller lagets prestasjon. Samarbeid i betydningen hjelp til hverandre for å løse 
bevegelsesoppgaver eller risikooppgaver er det vanskeligere å finne eksempler på i elevenes 
svar.  
 
I denne sammenheng er det ellers verdt å merke seg at synet på konkurranse er svært 
varierende blant elevene. En tidligere undersøkelse peker på at yngre elever og gutter synes å 
være mer positive til konkurranse enn eldre elever og jenter. Det er således negativt for en del 
elever å bli iakttatt av mange medelever i prestasjonssituasjoner (Berge, 1982; Kjørmo & 
Knutsen; Flagstad, 1996; Jensen, 1991).  
 
Også deler av dette er fulgt opp i intervjuet av lærerne som ble bedt om å ta stilling til 
påstanden om at L97 i praksis har medført mer samarbeidsaktivitet og mindre prestasjons-
orientering. Deres svar er gjengitt i vedlegg 4 og kapitel 11, og enkelte av disse fra hvert av 
skoletrinnene er gjengitt under: 
 

Det er blitt mer samarbeidsaktivitet og mindre prestasjonsorientering, og det synes jeg 
er positivt. Forklaringen ligger i grunnholdningen i L97 om å fremme det som går på 
samarbeid i større grad, enn det som går på prestasjoner. For eksempel er leik mer retta 
mot samarbeid enn mot det å bli individuelt god. (Mannlig lærer på småskoletrinnet). 
 
Det er blitt mindre av prestasjonsorientering og mer av å gjøre ting sammen. Dette er 
både positivt og negativt. Jeg er for samarbeid, men også for prestasjoner. (Mannlig 
lærer på mellomtrinnet). 
 
Jeg er enig i at det er blitt mer samarbeid, men ikke at det har blitt mindre prestasjons-
orientering. Positivt at det er mer samarbeidsaktivitet, men jeg synes også det er bra at 
det er MER prestasjonsorientering. Dette at idretten har kommet mer i fokus, har ført til 
at det er blitt mer prestasjonsorientering. Du har lov til å bruke stoppeklokka igjen, og 
elevene har i større grad lov til å være ”flinke”. (Mannlig lærer på ungdomstrinnet). 
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Selv om samarbeid blir vektlagt i undervisningen, mener også lærerne at konkurranse-
orienteringen er tilstede fortsatt – særlig på ungdomstrinnet. Fra surveyundersøkelsen kan det 
ellers være interessant å merke seg at andelen lærere som mener undervisningen er blitt mer 
samarbeidsorientert og mindre prestasjons- og konkurranseorientert, er større i gruppen av 
lærere uten utdanning enn i gruppen med høyere utdanning (Jacobsen, 2002). 
 
 
4.3.5. Fokus på tema- og prosjektarbeid.  
 
I surveyundersøkelsen er det 9,3% av lærerne på ungdomstrinnet som sier seg ”helt enig” i 
påstanden om at L97 har ført til mer temaorganisert virksomhet i kroppsøving. Det er ellers 
42,9% som sier seg ”litt enig”. Dessuten er det 11,1% som sier seg ”helt enig” i at 
kroppsøvingsfaget har vist seg godt egnet til å inngå i prosjektarbeid, mens 30,6% sier seg 
”litt enig”. På småskole-, mellom- og ungdomstrinnet er det henholdsvis 13,6%, 11,9% og 7,1 
som sier seg ”helt enig” i dette siste (Jacobsen et al., 2001).  
 
Også i intervjuundersøkelsen framkommer det stor variasjon i lærernes svar når de skal 
besvare påstanden om at L97 i praksis har medført mer tema- og prosjektarbeid i 
undervisningen. Deres svar er gjengitt i vedlegg 4 - kapitel 12, og enkelte av disse fra hvert av 
skoletrinnene er gjengitt under:  
 

Vi jobber veldig mye med tema på tvers av klasser, og noen tema trekker vi også inn 
kroppsøvingsfaget. Det er særlig gjennom utedagen at dette finner sted og i mindre grad 
i gymmen. (Mannlig lærer på småskoletrinnet). 

 
Er blitt mer bevisstgjort på denne virksomheten - uten at dette omfatter kroppsøving i 
særlig grad. Av og til er også kroppsøving med - først og fremst knyttet til emner som 
dreier seg om natur og miljø, kropp og energiforbruk. (Mannlig lærer på mellomtrinnet).  
 
Hadde ikke dette før i samme grad og så konkret som nå. Prøver spesielt å dra dans inn 
i tverrfaglige prosjekt, sammen med samfunnsfag og andre fag. Vi går inn og jobber 
konkret med et land og konkrete oppgaver i forhold til dans, for eksempel danse-
tradisjoner i dette landet. Vi kan sikkert bli enda flinkere til å dra kroppsøving inn i 
prosjekter. Utviklingen er positiv. (Mannlig lærer på ungdomstrinnet) 

 
Inntrykket av at kroppsøvingsfaget faller litt utenfor aktuell tema- og prosjekttenkning synes i 
noen grad å bli understreket gjennom disse utsagnene. Igjen er det derfor grunn til å minne om 
at kroppsøvingsfaget er et handlingsfag, og at det derfor bør ha potensiale til å fungere som 
arena for både aktualisering og anvendelse av kunnskap i de aller fleste andre fag (jfr. s. 28). 
At kroppsøving mer eller mindre synes å falle utenfor aktuelt tema- og prosjektarbeid i 
grunnskolen, synes i dette perspektivet å være noe underlig. 
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4.4. Resultater relatert til elevforutsetninger i kroppsøvingsfaget 
 
Ved evaluering av kroppsøvingsplanen i L97 vil det viktigste trolig være å undersøke 
erfaringer som elever og lærere har hatt med den nye planens mål, innhold og arbeidsmåter. I 
tillegg kan være relevant å undersøke erfaringer som er gjort med en del rammebetingelser 
under arbeidet etter denne planen. Sentralt i denne sammenheng vil det være å undersøke 
erfaringer med elevenes forutsetninger i kroppsøvingsfaget. 
  
 
4.4.1. Elevenes liking av kroppsøvingsfaget 
 
I surveyundersøkelsen sier 70,6% av lærerne seg ”helt enig” i at de fleste elevene er meget 
glade i kroppsøving, og i tillegg er 24,2% ”litt enig”. Mens 83,3% av lærerne på småskoletrinnet 
sier seg ”helt enig”, er de tilsvarende tall på henholdsvis mellomtrinnet og ungdomstrinnet 
76,8% og 52,7%. For småskole-, mellom- og ungdomstrinnet er det henholdsvis 97,2%, 96,2% 
og 89,4% som sier seg ”helt” eller ”litt enig” (Jacobsen et al., 2001).  
 
Elevenes liking av kroppsøvingsfaget er det også relevant å undersøke direkte ved å spørre 
dem selv, og dette har vært gjort i intervjuundersøkelsen. Elevenes svar er fullstendig gjengitt 
i vedlegg 3 - kapitel 6. Svar som viser noe av spennvidden i synsmåtene på hvert av skole-
trinnene, er gjengitt under:  
 

Jeg liker best gym for da får vi brukt hele kroppen. Jeg liker også musikk godt for da 
danser vi. Det er en i klassen som snart er 10 år. Han har bedt hele klassen, og da skal 
vi ha diskotek (gutt). - Jeg synes gym er litt morsommere enn det vanlige. På badinga er 
det slik at vi får svømme og bevege heile kroppen (gutt). - Kunst og handverk er moro, 
og gym og bading er moro det også (jente) - Jeg liker best matte. Ofte er det slik at når 
noen spør hva man liker best, så er det kunst og handverk, og gym og bading. Jeg liker 
ikke dans, for da får vi ikke gjøre hva vi vil. Jeg synes ikke at dans er så mye fritt. Vi 
liker best når vi jentene er sammen, og vi liker ikke så godt å være sammen med guttene 
(jente). (Elever på småskoletrinnet).  

 
Jeg syns det er ganske gøy på skolen for da får vi jo lære noe. Her oppe har vi det jo gøy 
når vi har kroppsøving. Men det er ikke alt som er like gøy. Nå hadde jeg ikke lyst til å 
spille fotball i det hele tatt. Alltid når vi har vært her oppe siden i høst, har vi spilt 
fotball. Men det slapp vi  i dag (jente). - Jeg syns det er best med kroppsøving, for matte 
og norsk liker jeg ikke så veldig godt. Da sitter vi bare på en pult og regner kjedelige 
oppgaver. Vi slipper å sitte i ro (gutt). - Vi får ha det gøy i stedet for å sitte å kjede oss. 
Men det er ikke alltid vi kjeder oss. Vi kjeder oss ikke i det hele tatt i kroppsøving, i hvert 
fall ikke jeg (gutt). - Jeg tror alle i klassen liker kroppsøving ganske godt. For vi deler 
klassen opp i grupper, og det er ganske kjekt. Og så er det gøy når hele 7. klassen er 
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samlet (to paralleller). Men det er noen få som ikke liker kroppsøving så godt (jente). 
(Elever på mellomtrinnet). 
 
Har alltid likt gym, men det er litt for mye ballspill nå. Kunne hatt noe mer løping og 
sånn (gutt). – Gym er det gøyeste faget (gutt). - Det er kjedelig fordi vi har så mye 
ballspill. Mye vi kunne gjøre selv, selv om vi har lite utstyr (jente). - Før løp vi en del, 
2.5 km. Nå er det bare ballspill. Blir dritt lei. Gidder nesten ikke å ta med gymtøyet for 
vi vet hva som skjer: Kommer ut, sparker litt fotball, og det er nesten ikke noe vits i å 
dusje en gang. Noen latterlige gymtimer, spør du meg. Blir lei (jente). - Blir lite 
variasjon fordi det er så få jenter som har gym. I dag var det mange jenter som hadde 
gym. Det var fordi du var der (jente). (Elever på ungdomstrinnet). 
 

Intervjuundersøkelsen viser med stor tydelig at svært mange elever liker kroppsøvingsfaget 
meget godt – noe deres syn på viktigheten av faget allerede har indikert (jfr. s. 26). Mens noen 
liker dette faget aller best, er det andre som liker andre fag noe bedre. Dette gjelder også på 
småskoletrinnet. Således bekrefter og nyanserer utsagnene i intervjuundersøkelsen de svar 
som lærerne har gitt i surveyundersøkelsen. Langt på vei samsvarer resultatene i de to 
undersøkelsene med det som er funnet i tidligere undersøkelser (Jacobsen, 1983; Imsen, 
1996). At lærerens utforming av faget har betydning for elevenes liking av faget, framgår 
ellers meget tydelig. 
 

 
4.4.2. Elevenes preferanser i kroppsøvingsfaget 
 
På spørsmål i surveyundersøkelsen om emner i kroppsøvingsfaget som lærerne mente bør 
vektlegges mer i læreplanen, var det svært få som hadde forslag å komme med. Riktignok var 
det 43 av lærerne som mente at friluftsliv bør vektlegges enda ”mer”, og 21 og 18 som mente 
det samme om henholdsvis svømming og leik. På spørsmål om emner som lærerne mente bør 
vektlegges ”mindre” i læreplanen, var det 63 som svarte dans. Ellers var det 18 lærere som 
ønsket mindre friluftsliv (Jacobsen et al., 2001). 
 
I intervjuundersøkelsen ble elevene spurt om det samme – om hvilke aktiviteter som de kunne 
ønske seg mer eller mindre av i kroppsøvingsundervisningen. Også elevenes svar på dette 
spørsmålet er fullstendig gjengitt i vedlegg 3 - kapitel 7. Enkelte av svarene fra hvert av 
skoletrinnene er gjengitt under:  

Jeg ville ha hatt mer fotball, mer ballspill. Når alt kommer til alt, har vi ikke hatt så 
veldig masse ballspill. Det er av og til slik at noen bråker når læreren skal fortelle, og 
da er det ikke alltid vi får tid til alt vi skulle gjøre (gutt). - Jeg synes det er passe med alt 
(gutt). - Jeg liker godt balleiker, men vi får ikke så mye tid til det. Jeg vet ikke hvorfor 
(jente). - Jeg kunne tenkt meg litt mer sånne ordentlige leiker, sånn som kanonball med 
regler og sånn. Mange av jentene synes det er veldig dumt med ballspill fordi guttene 
alltid skal ha ballen. De kjefter på oss viss vi tar ballen. Det er en gutt som kjefter på 
meg viss jeg tar ballen (jente). (Elever på småskoletrinnet). 
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Mer håndball, men guttene er så dårlige i håndball (jente) - Mer basket og fotball (gutt) 
- Mer fotball, basket og litt håndball (gutt). – Mer håndball og basket (jente). – (Dere 
ønsker ikke mer løp, hopp og kast?) - Løp? Nei (gutt). - Er det gøy å løpe hekk, 
hekkeløp? (jente). - (Er det noe som er kjedelig i gymmen som dere helst vil slippe å 
ha?) - Gymnastikk, der vi vifter med armene og styrketrening med situps og arm-
hevinger (jente). – (Hvorfor vil dere ikke ha så mye av dette?) – Nei, fordi vi gjør det i 
turn (gutt). – (Har der turn også?) - Nei, vi går på turn på fritida. Når vi først har gjort 
det der, er det nok (gutt). - Vi gjør det på stupinga også, og der har vi sånn sirkeltrening 
med styrketrening først (jente) – (Dere ønsker å gjøre noe annet i gymmen enn det dere 
må gjøre på trening i fritida?). - Ja (gutt). (Elever på mellomtrinnet). 

 
Fotball (gutt). - Fotball synes jeg også (gutt). - Jeg synes også det er greit, men jeg liker 
å variere (jente). - Jeg ville også gjerne ha mer fotball (jente). - (Hva liker dere egentlig 
minst å gjøre da?) - Orientering. - Drive å danse (gutt). - (Hvorfor liker ikke du å 
danse?) - Det er ikke helt meg å danse. Det er greit, men jeg synes det er det kjedeligste 
vi gjør (gutt). - Turn synes jeg er det verste (gutt). – (Er det noe spesielt i turn du da 
tenker på ?) - Jeg kan ikke stupe kråke (gutt). - Jeg liker best svømming og basket, verst 
er fotball (jente). – (Betyr det at når dere har fotball, så må alle ha det, eller kan dere 
velge mellom flere ballspill da også?) - Ja, det går an for det er jo tre baner. (Elever på 
ungdomstrinnet). 

 
De refererte utsagnene tyder på at elevenes preferanser varierer en god del. Det synes likevel å 
være et mønster at elevene ønsker mer av ballspill på lag – selv om de allerede har hatt en del 
av denne virksomheten (jfr. s. 32). Dette samsvarer med resultater som er funnet i både norske 
og nordiske studier av eldre dato (Jacobsen, 1981; Telema & Laakso, 1981; Carlsten & 
Engström, 1988; Schelin, 1989). Av intervjuene framkommer det også motforestillinger til 
dette, og særlig jentene synes at det av og til kan bli i meste laget med ballspill - og fotball 
spesielt.  
 
På den annen side synes dans å være en aktivitet som mange av jentene verdsetter. I synet på 
dans er guttene ofte av en helt annen oppfatning. Disse resultatene er det selvfølgelig 
interessant å se i relasjon til resultatene i surveyundersøkelsen og de kvinnelige og mannlige 
lærernes erfaring med prioritering og ivaretaking av dans og idrett (Jacobsen, et al., 2001). 
 
Angående kjønnspreferanser ble elevene også eksplisitt spurt om guttene og jentene ønsker de 
samme aktivitetene i kroppsøvingsundervisningen. Elevenes svar på dette spørsmålet er 
fullstendig gjengitt i vedlegg 3 - kapitel 8. Svar fra hvert av skoletrinnene er gjengitt under:  
 

Vi har forskjellige ønsker. Noen ganger er det at guttene har lyst til å spille fotball, og 
jentene har lyst til å leke (gutt). – (Er det ikke så mange jenter som liker fotball?) – Jo, 
det er egentlig veldig mange, for nesten alle jentene går på fotball i klassen. Det er 
kanskje tre eller fire som ikke gjør det, og da er det kjedelig for dem å spille fotball 
(jente). – (Hva er det dere gutter ønsker mest som jentene ikke har så lyst til?) - Ganske 
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mye ballspill, nesten hele tiden altså (gutt). -  (Jentene liker ikke ballspill like godt da?) 
– Nei (jente). (Elever på småskoletrinnet). 
 
Veldig mange av jentene syntes det var veldig gøy når vi hadde pyramidebygging her om 
dagen, men det virket ikke som mange av guttene var så interessert i det (jente). - Jeg 
likte ikke pyramidebygging så godt, for jeg liker ikke høyder så godt. Da måtte vi stå på 
hverandre. Jeg var litt redd. I fotball er guttene noe mer aktive enn jentene. Viss guttene 
for eksempel spiller fotball på skoleplassen, driter de i om de blir skitne, mens vi jentene 
er kanskje noe mer forsiktige for vi bryr oss mer om klærne (jente). - Ja, enkelte er nok 
litt annerledes (gutt). (Elever på mellomtrinnet). 

 
Noe forskjell er det kanskje, men det er nok stort sett det samme (gutt). - Jeg tror det er 
veldig likt, det er egentlig ikke så stor forskjell (jente). - Egentlig ingen forskjell (gutt). 
 – (Er jentene mer positive til dans kanskje?) - Det kan være (jente) - Jamen det er jo 
noen gutter som også liker dans (gutt). – (Kunne det være greit å dele i gutter og jenter 
hver for seg?) - Det kommer jo an på hva vi driver med (gutt). - Nei, egentlig ikke 
(jente). - Det er ikke forskjell på kjønn - det er mer hva en liker og ikke liker (jente). 
(Elever på ungdomstrinnet). 

 
Utsagnene synes på mange måter å forsterke slutningene som er truffet foran. For øvrig synes 
det å framgå at jentene er mer åpne for varierte aktiviteter enn guttene. Selv om kjønns-
preferansene kan være noe forskjellige med hensyn til ballspill og dans, synes det å være liten 
interesse for kjønnsdeling i kroppsøvingsfaget – noe som også blir bekreftet av andre studier 
(Lippe, 1976; Kjørmo & Knutsen, 1986; Jensen, 1991; Flagstad, 1996). Svarene i flere av 
intervjuene tyder således på at jentene og særlig guttene setter pris på at de er sammen. 
  
 
4.4.3. Elevenes etniske bakgrunn i kroppsøvingsfaget  
 
På spørsmålet om elever med en annen etnisk bakgrunn krever spesielle hensyn i 
undervisningen, er det 42% i surveyundersøkelsen som sier at de ”vet ikke”. Dette tyder på at 
det er mange lærere som ikke har noen erfaring med denne kategorien av elever. På den annen 
side er det 37% av lærerne som sier seg ”litt” eller ”helt enig”, mens 21% er ”litt” eller ”helt 
uenig” (Jacobsen et al., 2001).  
 
Også intervjuundersøkelsen viser at erfaringene med elever som har en annen etnisk 
bakgrunn, varierer meget. Mens noen helt mangler erfaring, er det andre som sier seg uenig 
eller enig i påstanden om at det er vanskelig å forholde seg til elever med en annen etnisk 
bakgrunn. Lærernes svar på påstanden er fullstendig gjengitt i vedlegg 4 - kapitel 13.  
 
At det er lærere som sier seg mer eller mindre uenig i påstanden, er følgende utsagn på de 
ulike skoletrinn eksempler på: 
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Det vet jeg ikke så mye om. Det har jeg veldig lite erfaring med, men den lille jeg har 
tilsier at det ikke har vært vanskelig. (Kvinnelig lærer på småskoletrinnet) 
 
De jeg har vært borti i min tid, har det ikke vært noen problemer med. Men jeg har bare 
hatt gutter, og vet ikke om det stiller seg annerledes med jenter og dusjing og svømming, 
og om de er noe mer reserverte. Det har aldri vært nevnt på vår skole at det er 
problemer i forhold til etnisk bakgrunn og kroppsøving. Vi har større problem med de 
som kommer fra gårdene inne i dalen. Jeg føler ofte at kulturkollisjonen kan være større 
innenfor kommunen. Det kan være som om de kommer fra en annen verdensdel. Jeg vil 
påstå at de innvandrerne som kommer og slår seg ned i sentrum, tilpasser seg veldig fort 
til aktivitetene og blir integrerte både i fotball og organisasjoner. Men de som kommer 
fra innerste dalen, de klarer vi ikke helt å integrere. Det er sauejag, slakt, potetsetting, 
traktorer, snøscooterer osv. Det er en helt annen verden enn sentrumsungenes. (Mannlig 
lærer på mellomtrinnet)  

 
Nei, jeg har ingen problemer med å forhold meg til dem. Det er vel heller de som har 
problemer med å forholde seg til undervisningen. Vi har elever som ikke får danse og 
ikke ha på seg langbukse. Jeg har ikke noe problem med det, jeg kan ikke legge opp 
undervisninga etter dem, jeg legger opp undervisningen etter fagplanen. Men vi har jo 
egne småprosjekter på si som de kan gå inn i uten at vi stigmatiserer dem. 29 elever kan 
ikke rette seg etter en elev. (Kvinnelig lærer på ungdomstrinnet)  

 
At det også er lærere som sier seg enig i påstanden, er følgende utsagn på de ulike skole-
trinnene eksempler på: 
 

Problemene kan komme i forhold til garderobe og dusjing. Det er ikke noe problem når 
de blir vant med det fra første klasse. (Mannlig lærer på småskoletrinnet)  

 
Det er nok det. Kan være enig i det. Det er våre krav til dusjing og til en viss grad også 
klesdrakt som kan skape problemer. Men noe stort problem er det ikke hos oss. Men noe 
enklere er det ikke blitt med årene. (Mannlig lærer på mellomtrinnet). 
 
I en klasse har vi to fra Afrika og en annen fra Sør-Amerika. Innimellom har vi hatt 
muslimske jenter, og da blir dette med å bade helt umulig. Som mann skal man jo være 
forsiktig med å komme for nær. I en vanlig gymtime går det rimelig greit, men når du er 
i vannet kan dette være vanskelig. La oss si: Du skal ligge sånn i vannet – og da må du 
nesten holde vedkommende under magen. En norsk jente skjønner at man gjør det for å 
markere, men ei som ikke ha lov til å vise stort annet enn øynene, vil jo bli helt tullerusk. 
(Mannlig lærer på ungdomstrinnet). 

Lærernes utsagn i intervjuene tyder ikke på at elever med en annen etnisk bakgrunn har skapt 
de helt store problemene i kroppsøvingsfaget. Eventuelle problemer synes i første rekke å 
være knyttet til jenter med muslimsk bakgrunn og til deres dusjing og bading. For å få dusjet 
avslutter de ofte timene tidligere enn de øvrige elevene – med de faglige problemer som dette 
medfører. Også klesdrakten kan skape problemer. Det samme gjør aktiviteter i form av dans. 
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4.4.4. Elevenes sosiale miljø i kroppsøvingsfaget 
 
I surveyundersøkelsen er det 64,9% av lærerne som sier seg ”helt enig” i påstanden om at 
kroppsøvingsfaget gir en god mulighet til å fremme det sosiale miljøet i klassen. Dessuten er det 
30,8% som sier seg ”litt enig”. Det er ingen signifikanste forskjeller i svarene fra de forskjellige 
skoletrinnene (Jacobsen et al., 2001).  
 
I intervjuundersøkelsen ble elevene spurt om i hvilken grad den nevnte mulighet blir ivaretatt, 
om hvordan gymtimene bidrar til miljøet i klassen? Elevenes svar på dette spørsmålet er 
fullstendig gjengitt i vedlegg 3 - kapitel 8. Enkelte av svarene fra hvert av skoletrinnene er 
gjengitt under:  
 

Det er noen som erter hverandre om kjærester og sånn. – (Du springer sent, du hopper 
kort  og dette er et dårlig kast, er det noen som sier sånn?) - Det synes jeg ikke noe om. 
– (Men erter dere noen?) - Det kan jeg innrømme at jeg gjør. – (Men erter dere mer i 
gym enn i andre timer?) - Nei, i gymmen synes jeg det er bra med erting, men ertinga 
holder på der også. - Det er mest kjæresteerting. - Det er det vi er mest flinke til. – (Ja, 
men det er vel litt koselig og det?) - Nei, koselig nei. – (Er det lov at gutter og jenter er 
venner?) - Ja, det er lov. Jenter og gutter skal være i lag de også. En gutt skal ikke bare 
være sammen med gutter (gutt). - Ei jente skal ikke bare være sammen med jenter, alle 
skal være sammen (jente). (Elever på småskoletrinnet) 
 
Noen ganger kommer man på lag med en som man ikke er venn med, og da kan man bli 
venner. Andre ganger blir man uvenner med noen man egentlig er venn med, men da 
blir man jo venner igjen. - Det er litt mobbing og erting, men det er mest i dusjen. Man 
erter hverandre for hvordan kroppene ser ut eller hva man har på seg. - For jentene er 
det viktig at man er så tynn som mulig, men for guttene er det om å gjøre at man er stor. 
Viktig å ha riktig merke på klærne også. - Det å ta hensyn til hverandre lærer vi like mye 
i andre fag. Lærer hele tiden at noen er gode til en ting, mens andre er gode til noe 
annet. Dette er ikke noe spesielt i gymmen. (Elever på mellomtrinnet) 
 
(Opplever dere noen forskjell på miljøet i klassen når dere er i hallen i forhold til når 
dere er i klasserommet?) - Det er mer sosialt i hallen enn i klassen (jente). – (Kan det 
forekomme noe erting eller mobbing i forbindelse med gymmen, hvis det for eksempel er 
noen som ikke får til noe?) - Nei, jeg tror ikke det foregår så mye mobbing (gutt). - Det 
er av og til det foregår noe (jente). – (Er det knyttet til gymmen, eller er det mer 
generelt?) - Nei, det er nok mer generelt og ikke spesielt i gym (gutt). – (Kan det fore-
komme noe erting, for eksempel i garderoben?) – Nei (gutt). (Elever på ungdomstrinnet) 
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Med utgangspunkt i de refererte utsagn og elevenes øvrige svar under intervjuene synes 
elevene å oppleve lite erting og mobbing i kroppsøvingsfaget. Selv om de i dette faget er eller 
kan være på utstilling for hverandre, synes den ikke å være større enn i andre fag – snarere 
tvert om. I den grad erting og mobbing finner sted, synes den mer å være knyttet til utseende 
og klær enn til prestasjoner. 
 
Etterat lærerne har uttrykt stor optimisme om det aktuelle forhold i surveyundersøkelsen, har 
de hatt god anledning til å nyansere sitt syn i intervjuundersøkelsen. Deres svar på påstanden 
om at kroppsøving bidrar til å fremme det sosiale miljøet i klassen er fullstendig gjengitt i 
vedlegg 4 - kapitel 14. Enkelte av svarene fra hvert av skoletrinnene er gjengitt under:  
 

At kroppsøving bidrar til å fremme det sosiale miljøet i klassen, tror jeg nok. - (Kan 
kroppsøving også forsterke mobbetendenser?) - Det kan det også. En som er utsatt for 
mobbing, går vel neppe fri i kroppsøving heller - uten at jeg vet om det. De leter gjerne 
etter noe å ta en for. Du har jo det der med garderoben som kan være skikkelig 
vanskelig. - (Prøver du å være i garderoben til jentene?) - I utgangspunktet ikke - inntil 
vi hører noe. (Kvinnelig lærer på småskoletrinnet)  

 
Kroppsøving kan bidra til å fremme sosialt miljø i klassa viss du bruker kroppsøving på 
den riktige måten. Det er avhengig av hvorledes du som lærer organiserer og styrer. 
Kroppsøving i seg sjøl kan ødelegge en klasse viss man gjør dette feil - viss 
kroppsøvingen er for hard, for lite leik og alt det der. Man er avhengig av en lærer som 
kan faget, og som liker faget. (Mannlig lærer på mellomtrinnet)   

 
Vi krever noe av elevene for å nå toppkarakter. Det er tredelt: Du skal møte opp og være 
med. Du skal være sosial. En flink (ball)spiller skal kunne sentre til en som er dårlig. 
Det er vanskelig, men viktig. Som et tredje punkt kommer faglig styrke. Det vil si at hvis 
du er flink til å spille fotball, må du jaggu kunne svømme litt også. (Mannlig lærer på 
ungdomstrinnet). 

 
I følge lærerintervjuene har kroppsøving store muligheter til å fremme det sosiale miljøet i 
klassen. Etter deres syn vil dette kreve en hensiktsmessig organisering av virksomheten, 
vektlegging av samarbeid og synliggjøring av evalueringsordningens krav. For øvrig synes 
elever og lærere langt på vei å ha et sammenfallende syn i dette spørsmålet. 
 
 
4.4.5. L97-krav og elevforutsetninger  
 
I surveyundersøkelsen er det 66,2% som sier seg ”helt enig”  eller ”litt enig” i at elevene ikke 
er slik som L97 forutsetter. Andelen lærere som er ”helt enig” i en slik oppfatning, øker med 
økende skoletrinn (henholdsvis 10,8%, 13,2% og 33,0%). Det er ellers en større andel menn 
(25,5%) enn kvinner (14,3%) som sier seg ”helt enig” (Jacobsen et al., 2001). 
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Også i intervjuundersøkelsen er lærerne bedt om å ta stilling til den samme påstanden, om at 
mange elever er ikke slik som L97 forutsetter. Vi har således ønsket å få vite noe mer om 
hvordan lærerne tenker i denne sammenheng. Lærernes svar på påstenden er fullstendig 
gjengitt i vedlegg 4 - kapitel 15. 
 
I enkelte av svarene sier lærerne seg enig i påstanden, og ett eksempel fra hvert av skole-
trinnene er gjengitt under:  
 

Jeg opplever helt klart at unger får mer ansvar enn det de er modne for – noe som lett 
blir en frustrasjon for dem. Nysgjerrige og interessert elever som elsker å lære og 
komme videre, og som ønsker å bestemme selv – bare ting blir lagt tilrette for dem, har 
jeg ikke så mange av. Elever som har evne til å tenke både forover og bakover, vurdere 
sjøl og sette seg mål, mangler. Jeg har derimot mange elever som er veldig opptatt av 
øyeblikket, og det tror jeg er veldig typisk for en 8-9 åring. Det gjelder også for mange 
andre. (Kvinnelig lærer på småskole- og mellomtrinnet). 
 
L97 krever at elevene skal være voksne og selvstendige mennesker, og det er det ikke 
alle som er. Evnen til å ta ansvar for egen læring er det altfor få som har. Vi ser en 
elevmasse som blir stadig mer rotløs og svirrete samtidig som lærerplanen stiller de 
motsatte kravene om at de skal være konsentrerte og selvstendige. Elevene har behov for 
faste rammer, og de klarer ikke å ta den friheten som planen gir dem. (Mannlige lærere 
på ungdomstrinnet). 

 
At det også er lærere som uttrykker uenighet til påstanden, og som uttrykker optimisme på det 
aktuelle punkt, kan følgende utsagn fra hvert av skoletrinnene være eksempler på:  
 

Jeg uenig i påstanden. Synes at de fleste barn faller innenfor de rammer og krav som 
L97 legger opp til. (Kvinnelig lærer på småskoletrinnet). 

 
Elever i dag er vant til å shoppe og ta en bit her og en annen bit der. Dette er tilstanden 
både i kroppsøvingsfaget og i andre fag. Har vi lagt opp til 5 aktiviteter som er artige, 
ser elevene at lengre borte er det to andre aktiviteter som også ser artige ut. Deretter er 
de borte og shopper litt der også. I L97 er det tusen ting på overflata som ser kjekt og 
spennende ut. L97 mener nok at hver og en skal få bruke tid på det de innerst inne syns 
det er kjekt å arbeid med. Men vi har ikke ro på oss til å finne ut hva som innerst inne 
synes kjekt. Alt rundt deg i samfunnet er også slik. Vi må nok erkjenne at vi har en type 
elever i dag som lærer på en annen måte enn vi gjorde. Og de er interesserte i å lære 
andre ting. (Mannlig lærer på mellomtrinnet). 

 
Forutsetter L97 noe om hvordan elevene skal være? Det viste jeg ikke. Tror nok at 
kroppsøvingsfaget kan virke som en ventil i forhold til alle de krav som ellers stilles til 
elevene i skolen. Det vil være godt å ikke ha så mange krav i kroppsøving, i alle fall ikke 
så mange målbare. Det bør heller gå på interesse, iver og deltakelse isteden for at de 
skal straffes for ikke å løpe like fort som andre. (Mannlig lærer på ungdomstrinnet) 
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I surveyundersøkelsen var det relativt få på småskoletrinnet og mange på ungdomstrinnet som 
sa seg enig i påstanden om at elevene ikke er slik som L97 forutsetter. I intervjuundersøkelsen 
tyder mange av svarene på skepsis til de unges modenhet og stor enighet til påstanden på 
begge de nevnte trinn. Det er på mellomtrinnet at en finner flest utsagn som uttrykker uenighet 
til påstanden.    
 
 
4.5.  Resultater relatert til lærerforutsetninger i kroppsøvingsfaget  
 
Også lærernes forutsetninger kan sies å fungere som en viktig rammebetingelse for 
undervisningen i kroppsøvingsfaget, og deres erfaringer med egne forutsetninger i møtet med 
den nye læreplanen har vært undersøkt i surveyundersøkelsen. Disse erfaringene er presentert 
i hovedrapport-1 (Jacobsen et al., 2001). Mens surveyundersøkelsen har operert med lærernes 
alder, kjønn og utdanning som bakgrunnsvariabler, ønsker vi i intervjuundersøkelsen å få tak i 
deres syn på betydningen av disse variablene. Først vil likevel se nærmere på lærernes bli-
kjent-mulighet i kroppsøvingsfaget. 
 
 
4.5.1. Lærernes bli-kjent-mulighet i kroppsøvingsfaget.  
 
I surveyundersøkelsen sier 71,1% seg ”helt enig” i påstanden om at kroppsøvingsfaget gir 
lærerne en fin anledning til å bli bedre kjent med elevene. Dessuten er det 26,6% som sier seg 
”litt enig”. I svarene til denne påstanden er det ingen signifikanste forskjeller på de 
forskjellige skoletrinn (Jacobsen et al., 2001).  
 
I intervjuundersøkelsen er lærerne bedt om å ta stilling til en enda sterkere påstand, om at 
undervisning i kroppsøving skaper ekstra gode muligheter til å bli  kjent med elevene. Vi har 
således ønsket å få vite noe mer om hvordan lærerne tenker i denne sammenheng, og lærernes 
svar på påstanden er fullstendig gjengitt i vedlegg 4 - kapitel 16. Under følger noen eksempler 
på utsagn: 
 

En får jo sett en annen side enn det som skjer inne i klasserommet. Hadde jeg ikke hatt 
gym, så hadde jeg ikke hatt så god kunnskap om elevene. Men du har ofte en liten føling 
av hvem som er god i gym, og hvem som liker den ut fra hva som skjer i klasserommet. 
Jeg synes det ofte er stor sammenheng mellom de som er flinke i gym, og de som er 
flinke ellers på skolen. (Kvinnelig lærer på småskoletrinnet). 

 
Er enig i påstanden, helt klart. Man kler på dem og dusjer dem fra de er små. (Mannlig 
lærer på mellomtrinnet).  
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Ja, det gjør det. Bare gjennom litt egen deltakelse så får du et annet forhold til elevene. 
De får lov til å møte deg som en jevnbyrdig motstander på banen. De får lov til å takle 
læreren. Det er en litt annen måte å bli kjent på enn i en mattetime. (Mannlig lærer på 
ungdomstrinnet)  

 
Som de presenterte utsagnene gir en antydning om, sier alle de spurte lærerne seg enig i 
påstanden. Selv om deres begrunnelse kan variere noe, synes samtlige lærere å verdsette møtet 
med elevene på andre handlingsarenaer enn i klasserommet. Gjennom et ”fysisk” møte på noe 
som ofte kan være elevenes ”psykologiske hjemmebane”, synes de alle å mene at de får et mer 
helhetlig og riktig bilde av elevene.  
 
 
4.5.2. Yngre vs. eldre lærere i kroppsøvingsfaget.  
 
I surveyundersøkelsen er det mange eksempler på at yngre og eldre lærere har gjort ulike 
erfaringer med den nye kroppsøvingsplanen i L97 (Jacobsen et al., 2001). Om disse ulikhetene 
er betinget av at de underviser forskjellig, er det imidlertid vanskelig å se av denne. For å få 
vite noe om lærernes oppfatning på dette punkt, er de bedt om å ta stilling til påstanden om at 
undervisningen til yngre og eldre lærere er nokså forskjellig. Lærernes svar på påstanden er 
fullstendig gjengitt i vedlegg 4 - kapitel 17. 
 
At det på småskoletrinnet kan være ulike meninger i dette spørsmålet, framgår av følgende 
utsagn: 
 

Det tror jeg ikke er tilfelle i småskolen. Der er vi alle nokså like, selv om det arbeider 
både 25 åringer og 60 åringer sammen. (Kvinnelig lærer på småskoletrinnet). 
 
Vs. 
 

Er 30 tilsatte på skolen med litt utskifting de siste åra. Det kan være problematisk for de eldre 
lærerne å være deltakende i kroppsøvingen. Det å være modell er ikke alltid like lett for dem. 
Det er ting det ikke er så lett å prate seg til i kroppsøving, og du må ofte vise det. (Mannlig 
lærer på småskoletrinnet)  
 
At det samme kan være tilfelle på mellomtrinnet, framgår av disse utsagnene:  
 

Nei. De eldre lærerne har så god utdanning at man ikke opplever dem som eldre i 
forhold til det å følge med. Jeg synes det var verre på 80-tallet da vi fikk M87. Da var 
det tungt for enkelte, men ikke med L97. Akkurat leikdelen har de unge kanskje akseptert 
mer enn oss eldre som ofte lurer på om vi kan bruke så mye tid til dette. (Mannlig lærer 
på mellomtrinnet). 
Vs. 
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Det kan nok være at undervisningen har vært forskjellig for eldre og yngre lærere. Det 
kan være at eldre lærere tenderer til å ha mer linjegymnastikk, mens yngre bruker 
aktiviteter som barn og ungdom liker. De er nok mer åpne for nye ting, for eksempel når 
det gjelder dans. (Kvinnelig lærer på mellomtrinnet). 
 

På ungdomstrinnet finner en følgende utsagn som uttrykk for ulike oppfatninger: 
 

Jeg er ikke enig at det er forskjellig, nei. Det er typeavhengig. I fjor hadde elevene en 
ungdom i min klasse som nettopp var utdannet i kroppsøving, og han var veldig kantete. 
(Kvinnelig lærer på ungdomstrinnet) 
 
Vs. 
 
At undervisningen til eldre og yngre lærere er forskjellig, er jeg enig i. Jeg synes de som 
er litt yngre, oftere er litt mer kreative. De har flere ideer og finner på litt morsommere 
ting. Men samtidig har vi jo yngre lærere her som er litt passive og ønsker at vi alltid 
skal legge opp undervisning sammen og komme sammen. (Kvinnelig lærer på ungdoms-
trinnet). 

 
Av intervjuundersøkelsen framgår det at lærere på de tre skoletrinnene kan være både enige 
og uenige i påstanden. Som det framgår av de refererte utsagnene, kan forskjellen mellom 
yngre og eldre lærere komme til uttrykk både ved valg av innhold og arbeidsmåter i 
undervisningen. Den mer alminnelige oppfatning synes likevel å være at det er person- og 
situasjonsbetingede forhold mer enn alder som kan gjøre undervisning i kroppsøvingsfaget 
forskjellig. 
 
 
4.5.3. Kvinnelige vs. mannlige lærere i kroppsøvingsfaget.  
 
I surveyundersøkelsen er det mange eksempler på at kvinnelige og mannlige lærere har gjort 
ulike erfaringer med den nye kroppsøvingsplanen i L97 (Jacobsen et al., 2001). Om disse 
ulikhetene er betinget av at de også underviser forskjellig, er det imidlertid vanskelig å se av 
denne. For å få vite noe om lærernes egen oppfatning på dette punkt, er de bedt om å ta stilling 
til påstanden om at kvinnelige og mannlige lærere underviser forskjellig i kroppsøving. 
Lærernes svar på påstanden er fullstendig gjengitt i vedlegg 4 - kapitel 18. 
 
At det på småskoletrinnet kan være ulike meninger også i dette spørsmålet, framgår av 
følgende utsagn: 
 

Nei, det er oftest slik at man samarbeider på de forskjellige trinnene, setter opp en plan 
som en blir påvirket av -  uavhengig av hvilket kjønn man er. Har ikke inntrykk av at det 
er ulikheter. (Mannlig lærer på småskoletrinnet)  
Vs. 
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Jeg tror ikke vi vektlegger det samme, nei. Jeg tror menn har litt mer spillaktiviteter, mer 
konkurranser og mer stafetter. Jeg tror de kvinnelige lærerne er litt mer pedagogiske. Det 
er nå min mening ut fra det jeg har sett. - (Har du ønsket at en kvinnelig lærer en gang i 
blant kunne undervise dine elever?) - Nei, det har jeg ikke. (Mannlig lærer på småskole-
trinnet)  

 
På mellomtrinnet og ungdomstrinnet finner en disse utsagnene: 
 

Dette er jeg enig i. For en stor grad har vi ulik interessebakgrunn innen idrett. Det gjør 
at vi ofte vektlegger ting vi er best på i vår undervisning. Derfor blir undervisningen 
forskjellig, til tross for at vi har den samme planen å forholde oss til. (Mannlig lærer på 
mellomtrinnet). 
 
Kvinnelige og mannlige lærere oppfatter nok ikke ting likt. Mannfolka har trøbbel med 
dans. Når det er dans, så er det kvinnelige lærere som kjører den i bytte med noe annet. 
Det er jo det som er det ideelle når det er to og tre lærere sammen. En mannlig lærer 
har svømming og er flink der. Det er ikke det jeg liker så godt, så da bytter vi. 
(Kvinnelig lærer på ungdomstrinnet) 

 
Mens det er stor uenighet på småskoletrinnet, er det flere lærere på mellomtrinnet og ungdoms-
rinnet som sier seg enig i påstanden. Som det framgår av utsagnene, synes forskjellen mellom 
kvinnelige og mannlige lærere særlig å komme til uttrykk ved valg av innhold i undervisningen. 
Mens de kvinnelige lærerne synes å prioritere dans høyere enn de mannlige, er forholdet motsatt 
når det dreier seg om idrett (Jacobsen et al., 2001). Også vektleggingen av ulike arbeidsmåter 
kan være forskjellig. 
 
 
4.5.4. Utdanning vs. mangel på utdanning i kroppsøvingsfaget.  
 
I surveyundersøkelsen viste det seg flere ganger at lærere med ulikt utdanningsnivå i 
kroppsøving har gjort ulike erfaringer med den nye kroppsøvingsplanen i L97 (ibid.). Om 
disse ulikhetene er betinget av at de også underviser forskjellig, er det imidlertid vanskelig å 
se av denne. For å få vite noe om lærernes egen oppfatning på dette punkt, er de bedt om å ta 
stilling til påstanden om at undervisningen i kroppsøving i stor grad blir påvirket av hvor mye 
fagutdanning læreren har i faget. Lærernes svar på påstanden er fullstendig gjengitt i vedlegg 
4 - kapitel 19, og eksempler på utsagn er gjengitt under: 
 

Det tror jeg helt klart. Har man lite fagutdanning, har man et lite repertoar og liten 
forståelse av målsettingen for faget. Da opplever jeg med studenter at de henter frem det 
de har fra egen kroppsøvingsundervisning, og det er på en måte det de har. Skillet ligger 
på mer eller mindre enn ett år. Men også i hvilken grad de har kompetanse fra egen 
idrettsbakgrunn. Det er mange måter å få fagkompetanse på i kroppsøving, men jeg tror 
nok at undervisningen blir bedre når man har utdanning. Hovedfags- og mellomfagsfolk 
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har vi veldig lite av i barneskolen. Men vi vil jo håpe og tro at det påvirker undervis-
ningen dersom du har så mye utdannelse. (Kvinnelig lærer på småskoletrinnet).  

 
Jeg tror det stemmer at undervisningen i stor grad blir påvirket av hvor mye fag-
utdanning læreren har. Jeg tror kanskje at dess mer utdanning du har i kroppsøving, 
dess mindre leik blir det. Jeg tror derimot at det kan bli litt mer seriøst, mer likt de 
andre fagene. Det er en antakelse. Jeg er i hvert fall opptatt av leik, og at ungene er i 
aktivitet. Jeg vet også at hvis jeg driver for mye med spesielle idretter, så fører det til 
mindre aktivitet i kroppsøvingstimene mine, og det synes jeg ikke er noen god kobling. 
På mange måter betrakter jeg kroppsøvingsfaget som et lite pustelomme i skole-
hverdagen. Både svømminga og kroppsøvingsfaget skal være sånne timer som ungene 
ser veldig fram til og gleder seg til. (Mannlig lærer på mellomtrinnet). 
  
Undervisningen blir i hvert fall påvirket av at læreren har utdanning i faget. Vet ikke om 
det påvirker så mye om læreren har 20 eller 60 vekttall, men jeg tror det påvirker om 
vedkommende har utdanning eller ikke. Det ser vi. Det er ikke nok å ha vært fotball-
trener, og det er synd at ledige timer hos lærere blir fylt opp med kroppsøvingstimer. 
Undervisning i kroppsøving krever mye når det gjelder organisering og sikkerhet. 
(Mannlig lærer på ungdomstrinnet). 

 
At undervisningen i kroppsøving blir påvirket av lærerens utdanning eller mangel på 
utdanning, synes de fleste av lærerne å være enig i. Når surveyuundersøkelsen forteller at leik 
og friluftsliv blir dårligst ivaretatt av lærere med høy utdanning, mens det motsatte er tilfelle 
for idrett, kan dette fortelle noe om utdanningens innhold (Jacobsen, 2002). I intervju-
undersøkelsen blir det ellers pekt på at også andre forhold som engasjement, egeninteresse og 
samarbeidsevne kan være like viktig eller viktigere enn utdanning. Viktigheten av hva læreren 
selv har drevet med under oppveksten, og erfaringer som læreren selv har hatt under egen 
skolegang, blir også påpekt i denne sammenheng.  
 
 
4.6. Resultater relatert til andre rammebetingelser i 
kroppsøvingsfaget  
 
I tillegg til elevenes og lærernes forutsetninger opererer surveyundersøkelsen også med en 
rekke andre forhold som representerer muligheter og begrensninger i arbeidet med den nye 
læreplanen i kroppsøvingsfaget. Det dreier seg her om både fysiske, sosiale og formelle 
rammebetingelser. I intervjuundersøkelsen har vi ønsket å gå nærmere inn på enkelte av disse.  
 
 
4.6.1.Innerom og utstyr i kroppsøvingsfaget 
 
I surveyundersøkelsen er det 25,7% av lærerne som sier at gymnastikksalen ved egen skole er 
”meget tilfredsstillende”. I tillegg er det 50,7% som sier at den er ”tilfredsstillende. For øvrig 
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er det 8% og 7,5% av lærerne som sier at utstyret i form av store apparater og småapparater/ 
småredskap er ”meget tilfresstillende”. I tillegg er det 48,9% og 46,2% som sier at situasjonen 
på dette punkt er ”tilfredsstillende”. Det var ingen signifikante forskjeller mellom skole-
trinnene i disse spørsmålene (Jacobsen et al., 2001).  
 
I intervjuundersøkelsen har vi vært opptatt av hva elevene mener om de samme forholdene. 
De er derfor bedt om å si hva de synes om gymsalen og gymutstyret ved egen skole. Elevenes 
synspunkter er fullstendig gjengitt i vedlegg 3 - kapitel 9. Under følger noen eksempler på 
utsagn: 
 

Den (salen) er svær og fin, og det er masse og bra utstyr (gutt). - Det er masse utstyr og 
gøy med tauene og trampolina. Jeg synes gymsalen er fin (jente). - En veldig smart 
gymsal for den består av to eller tre bomberom. Det er veldig kjekt å ha i tilfelle Osama 
Bin Laden skulle forville seg opp til Norge (jente). - Alt er bra (gutt). (Elever på 
småskoletrinnet). 
 
Gymsalen bruker å være voldsom varm. Og når ballene er istykker, bruker vi å ta baller 
med hjemmefra. Jeg kunne tenkt meg at gymsalen var litt større (jente). - Gymsalen er 
liten, men den er grei nok å bruke til kanonball og slike ting. Jeg syns den er passelig. 
Jeg syns også det er greit med utstyr (gutt). (Elever på mellomtrinnet). 
 
Gymsalen er bra, men utstyret er ikke helt bra (gutt). - Gymsalen er ok (jente). - (Hvor 
liker dere best å være, i gymsalen eller i hallen?) - I hallen (alle enige). (Elever på 
ungdomstrinnet). 

 
I likhet med lærerne gir også elevene uttrykk for at innerommet er rimelig bra i kroppsøvings-
faget. Med tiltakende skoletrinn blir det riktignok mer og mer vanlig at det klages på for liten 
plass. Dette bør trolig sees i sammenheng med at ballspill på lag blir mer og mer vanlig som 
aktivitet i faget. Også utstyret synes å være rimelig bra – selv om klager på baller som ikke er 
i orden, er tiltakende. Det framgår forøvrig at utstyret naturlig nok er mer nytt og 
nysgjerrighetsskapende på småskoletrinnet enn på de øvrige trinn.  
 
Som også Knutsen og Kjørmo (1986) har konstatert i en tidligere undersøkelse, synes lærerne 
stort sett å være fornøyd med bygninger og utstyr. De fysiske rammefaktorene for 
kroppsøvingsfaget i grunnskolen synes således å være en god del bedre i dag enn det eldre 
evalueringsstudier ga inntrykk av (Berntsen, 1980). De synes også å være bedre enn det nyere 
studier forteller om forholdene i videregående skole (Elvestad & Tokle, 1996; Fiskestrand, 
Tokle & Elvestad, 1996; Mathisen, 1998). 
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4.6.2. Aktivitetsdager i kroppsøvingsfaget 
 
I surveyundersøkelsen er det 15,3% av lærerne som sier seg ”helt enig” i at L97 har ført til 
flere aktivitetsdager på egen skole enn tidligere. I tillegg er det 25,2% som sier seg ”litt enig”. 
På småskole-, mellom- og ungdomstrinnet er det henholdsvis 21,6%, 15,6% og 9,3% som sier 
seg ”helt enig” (Jacobsen et al., 2001).  
 
Også i intervjuundersøkelsen ble lærerne bedt om å ta stilling til påstanden om at L97 har ført 
til flere aktivitetsdager. Deres svar på dette spørsmålet er fullstendig gjengitt i vedlegg 4 - 
kapitel 20. Eksempler på utsagn er gjengitt under: 
 

Før hadde kroppsøving på en måte litt monopol på aktivitetsdagene. Kroppsøving kom 
som et lyspunktet i tilværelsen da man hadde disse aktivitetsdagene. Nå er det mye mer 
av annet. Det er så mange ting som kommer inn i skolen. Det er noe i forbindelse med 
FN, og det er noe med musikk. Det er blitt så veldig mye av dette andre, og det bør være 
grenser for hvor mye en kan ha. (Kvinnelig lærer på småskoletrinnet).  
 
Vi har kjempet for slike dager i mange år, og vi har nå så mange at vi ikke kan ha flere. 
Vi har kjempet for dette fordi vi er mange lærere som er opptatt av fysisk aktivitet, og 
dette preger skolen. På alle skoler er det jo grupperinger som bidrar til å sette preg på 
ulike fag. (Mannlig lærer på mellomtrinnet). 
 
Nei, det er det ikke. Vi har vært heldig som har hatt godt med aktivitetsdager. Vi har 
passet på at vi får våre. Friidrett har vi om høsten, ball har vi nå før jul, og ski har vi 
også. Da reiser vi av gårde. Vi har også en fotballdag om våren. Så vi har faktisk 
fire/fem dager i løpet av året. (Mannlig lærer på ungdomstrinnet). 

 
I intervjuene er det bare en lærer som hevdet det er blitt flere aktivitetsdager på egen skole. 
Som de refererte utsagn gir et bilde av, er det flere lærere som mener at en nå har nok av 
aktivitetsdager i grunnskolen. På den annen side er det flere lærere som påpeker at skolens 
aktivitetsdager ikke lenger er forbeholdt kroppsøvingsfaglige forhold. Aktivitetsdager kan 
således være noe annet og noe mer enn tradisjonelle idrettsdager. 
 
 
4.6.3. Foreldreengasjement i kroppsøvingsfaget.  
 
I surveyundersøkelsen er det 4,2% av lærerne som sier seg ”helt enig” i at foreldrene er 
interessert i å vite noe om intensjoner og innhold i kroppsøvingfaget. I tillegg er det 21,8% 
som sier seg ”litt enig”. Det var ingen signifikante forskjeller mellom skoletrinnene i dette 
spørsmålet (Jacobsen et al., 2001). 
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I intervjuundersøkelsen har vi også vært interessert i å få vite noe om elevenes oppfatning på 
dette punkt. Elevene er derfor spurt om foreldrene er interessert i hva som foregår i gym. 
Deres svar på dette spørsmålet er fullstendig gjengitt i vedlegg 3 - kapitel 10, mens eksempler 
på svar er gjengitt under:  
 

De spør ikke så ofte (gutt). - Av og til så spør de (jente). - Jeg synes det er flott når 
foreldrene er interessert i hva vi driver med og spør (jente).- Pappa er trener i fotball og 
på idrettsskolen. De spør om hva vi har gjort i gymmen (gutt).  (Elever på småskole-
trinnet). 
 
Noen ganger, og de spør: hva har du  gjort i gymtimen i dag? (jente). - De spør hvordan 
gymtimen var, og om det var gøy (jente). – (Spør foreldrene deres om dere har det greit 
på skolen hver dag?) - Ja det gjør de hver dag (4 gutter og jenter). – (Forteller du noe 
om gymtimen ?) - Ja, hvis vi hadde lært noe nytt (jente). (Elever på mellomtrinnet). 
 
Nei, de spør ikke om det (jente). - Nei, men det hender jeg forteller hvis vi har hatt noe 
veldig gøy noe (jente). – Nei, i grunnen ikke (gutt) - Mamma og pappa spør om hvordan 
jeg har hatt det på skolen. Men de hører ikke etter når jeg svarer dem, så det kan være 
det samme (gutt). (Elever på ungdomstrinnet). 

 
I følge elevenes utsagn synes foreldrene bare å være sånn passe interessert i hva som foregår i 
kroppsøvingsfaget og i skolen forøvrig. Elevene synes ellers å være noe delt i synet på om det 
er ønskelig med et større engasjement fra foreldrene på dette punkt. Foreldrenes interesse blir 
av elevene oppfattet som avtakende med stigende skoletrinn. 
 
I intervjuundersøkelsen har vi også vært interessert i å følge opp dette spørsmålet blant 
lærerne. De er derfor bedt om å ta stilling til påstanden om at L97 har fått foreldrene mer 
interessert i å få vite noe om intensjonen med og innholdet i kroppsøvingsfaget. Deres svar på 
dette spørsmålet på de ulike skoletrinn er fullstendig gjengitt i vedlegg 4 - kapitel 21, og 
eksempler på utsagn er:  
 

Ja, det er de. De er mye mer interessert i alt mulig. De følger mye mer med. Det er vel 
en helt ny kultur. Skolen har invitert mye mer til samarbeid, og vi har en helt annen 
foreldregruppe. De har mer utdanning og har en helt annen bakgrunn enn for noen år 
tilbake. (Kvinnelig lærer på småskoletrinnet).  
 
Foreldrene er jevnt over våkne og interesserte. De spør også om kroppsøving på 
foreldremøter. Den store debatten foregår om dusjing. Foreldrene har hatt mange 
meninger om dette. Til slutt måtte jeg stille spørsmål om det er hygiene vi har eller 
kroppsøving. Det er dette foreldrene mest synlig har vært på banen med, ikke så mye om 
innholdet. Men i begynnelsen av året snakket vi om idrettsdager og dette med 
utholdenhet. Jeg har ikke orientert hjemmet om at vi nå holder på med utholdenhet. 
(Kvinnelig lærer på mellomtrinnet). 
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Det er som det alltid har vært. Kroppsøving er ikke det de spør mest om. Enkelte som er 
interesserte, kommer kanskje og spør. Ellers er det liten interesse. (Mannlig lærer på 
ungdomstrinnet. 

 
Lærerne synes å gi uttrykk for at foreldrenes interesse for skole og kroppsøvingsfag er 
sterkere enn det elevenes svar kan tyde på. At foreldrenes interesse for intensjonen med og 
innholdet i kroppsøvingsfaget er avtakende med stigende skoletrinn, synes forøvrig å bli 
bekreftet av deres utsagn i intervjuundersøkelsen. 
 
  
4.6.4. Timetallet i kroppsøvingsfaget 
 
I surveyundersøkelsen er det 44,2% av lærerne som sier seg ”helt enig” i at det er et klart 
misforhold mellom målsetting for kroppsøving i L97 og det timetall som er tildelt faget.  
Dessuten er det 39,5% som sier seg ”litt enig”. På henholdsvis småskole-, mellom- og 
ungdomstrinnet er det 30,4%, 38,4% og 62,4% som sier seg ”helt enig” at det er et misforhold 
på dette punkt (Jacobsen et al., 2001).  
 
Dette er resultater som langt på vei også samsvarer med holdningene som er registrert før 
iverksettingen av planen (Moser et. al, 1999b) samt resultater i evalueringsstudier av den nye 
læreplanen for kroppsøving i videregående skole (Elvestad & Tokle, 1996; Fiskestrand, Tokle 
& Elvestad, 1996; Mathisen, 1998).  
 
I intervjuundersøkelsen er også elevene bedt om å uttale seg om timetallet i kroppsøving. Mer 
presist ble de stilt følgende spørsmål: ønsker dere mer eller mindre gym i skolen, eller synes 
dere det er greit som det er? Elevenes svar på dette spørsmålet er fullstendig gjengitt i 
vedlegg 3 - kapitel 11. Eksempler på utsagn er: 
 

Jeg skulle ønske det var mer gym (gutt). - Jeg også (jente). – (Men hvor ofte kunne du 
tenke deg å ha gym?) - Hver dag (gutt). - Jeg vil ha det sånn som det er (jente). (Elever 
på småskoletrinnet) 
 
Mer (jente). - Ja, mer (gutt). – (Hvor ofte kunne dere da tenke å ha det?) - I hvert fall to 
ganger i uka (jente). – (Så dere kunne ha tenkt dere å ha hatt gym to ganger i uka og en 
gymtime i tillegg til utedagen den uka dere er på tur?) - Ja, men vi hadde ikke behøvd 
sånn dobbelttime. Vi kunne ha hatt enkelttime (gutt). – (Dere har dobbelttime i gym, og 
det er det ikke så mange skoler som har. Noen har isteden to enkelttimer). - Jeg synes 
det er bedre med dobbelttime (jente). - Ja, for man må dusje, og da blir det liten tid, 
kanskje bare en halvtime hver gang (gutt). - Det er mye bedre å ha to timer etter 
hverandre, da sparer man kanskje et kvarter på dusjing. (Elever på mellomtrinnet). 

 
Jeg syns egentlig det er ganske greit, for vi har to timer i uka her og en time bading. Når 
vi ikke har bading, har vi en time til med gym. Før jul hadde vi tre timer gym (jente). - 
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Jeg syns vi burde hatt mer kroppsøving på skolen fordi vi da er aktive (jente). (Elever på 
ungdomstrinnet). 

 
Hovedinntrykket fra samtalen med elevene er at de fleste ønsker seg flere timer i kroppsøving  
- noe som samsvarer med lærernes oppfatning i surveyundersøkelsen og med resultater fra 
tidligere undersøkelser (Kjørmo & Knutsen, 1986; Jensen, 1991; Flagstad, 1996). Dette 
ønsket kommer sterkest til uttrykk blant de yngste elevene – dvs. det motsatte av det lærerne 
synes å uttrykke i surveyundersøkelsen. Som utsagnene viser, er det også flere av elevene som 
synes det er greit som det er. Om timene i kroppsøvingsfaget skal tilrettelegges som enkelt- 
eller dobbelttimer synes det også å være en del uenighet om blant elevene.  
 
For øvrig finnes det en rekke studier som viser at et økt ukentlig timetall til fysisk aktivitet i 
skolen har en positiv effekt på både fysiske og psykiske variabler (Simons-Morton, B. G. et 
al., 1991; Goldfine, B. & Nahas, M. V., 1993; Dwyer, T. et al., 1996; Harrell, J. S. et al., 
1999). Det fines også en lang rekke studier som viser at det særlig er elever som fra før er i 
dårlig fysisk form, som helsemessig profiterer på mer fysisk aktivitet i skolen (Way, J. W., 
1981; Dwyer, T. et al., 1983; Killen, J. D. et. Al, 1988; Walter, H. J. et al., 1988; Kelder, S. H. 
et al,. 1993; Flores, R., 1995; Vandongen, R. et al., 1995; Burk, V. et al., 1996, 1998). 
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4.  Sammenfatning og konklusjon 
 
 
 
I dette avsluttende kapitlet vil vi foreta en kort sammenfatning av hovedtrekkene i resultatene 
fra både surveyundersøkelsen og intervjuundersøkelsen. Vi vil deretter foreta en kort 
vurdering av enkelte resultater og komme med en konklusjon i forhold til formålet med 
prosjektet.  
 
 
5.1. Sammenfatning  
 
Resultater relatert til fagets mål. I surveyundersøkelsen sa et stort flertall av lærerne seg enig i 
påstanden om at kroppsøving er ett av grunnskolens viktigste fag. Utsagn i intervju-
undersøkelsen tyder på at også elevene synes kroppsøving er et viktig fag – selv om en skal 
være varsom med å trekke resultatene i intervjuundersøkelsen for langt.  
 
I surveyundersøkelsen var et stor flertall av lærerne også enig i påstanden om at kroppsøving 
skaper et godt grunnlag for læring også i andre fag. Utsagn i intervjuundersøkelsen tyder på 
at de i denne sammenheng ser på kroppsøving som et hensiktsmessig rekreasjonsmiddel i 
skolehverdagen og lite mer enn det.  

 
At lærerne ser på målene for kroppsøving i L97 som meget viktige, framgår av survey-
undersøkelsen med stor tydelighet. Likevel synes de ikke å mene at målene i L97 har fått økt 
betydning for undervisningen. Dette gjelder i alle fall fellesmålene. Operasjonaliseringen av 
fellesmålene i mer konkrete målområder for hvert skoletrinn synes derimot å ha hatt betydning.  
 
Resultater relatert til fagets innhold. Lærerne sier i surveyundersøkelsen at leik – sammen med 
idrett - er høyest prioritert og best ivaretatt av de fire hovedaktivitetsområdene. At det i større 
eller mindre grad drives med leik på alle grunnskoletrinnene, bekreftes av elevene i intervju-
undersøkelsen. Det er derimot tvilsomt om L97 har ført til at det i praksis er blitt mer 
akseptabelt å drive med leik også blant mannlige lærere. 
 
Som nevnt, framgår det av surveyundersøkelsen at idrett – sammen med leik - er høyest 
prioritert og best ivaretatt av de fire hovedaktivtetsområdene. At det drives mye med idrett - 
iallefall på de to øverste grunnskoletrinnene, bekreftes av elevene. I intervjuundersøkelsen gir 
lærerne uttrykk for at det er mer enn tvilsomt om at L97 har gjort idrettslige aktiviteter enda 
mer vanlige i undervisningen enn tidligere. De synes å mene at det snarere er motsatt. 
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I surveyundersøkelsen er det dans som kommet dårligst ut i prioriteringen av de fire hoved-
aktivitetsområdene. At det i grunnskolen drives lite med dans på alle skoletrinn, blir også 
bekreftet av elevene. Dette til tross sier lærerne i intervjuundersøkelsen at L97 i praksis har 
ført til en sterkere posisjon for dans enn tidligere – noe som ofte er koplet til samarbeid 
mellom lærere innad i kroppsøvingsfaget og med lærere i musikkfaget.  
   
Av surveyundersøkelsen framgår det at ca. en femtedel av lærerne prioriterer friluftsliv lavest 
av hovedaktivitetsområdene. Selv om omfanget av denne virksomheten er svært begrenset – 
særlig på ungdomstrinnet, tyder intervjuene av både elever og lærere på at det skjer noe 
positivt på dette området på alle trinn i grunnskolen, og lærerne synes å mene at L97 har ført 
til en sterkere posisjon for friluftsliv i praksis.  
 
I surveyundersøkelsen er det et flertall av lærerne på småskoletrinnet som sier seg enig i 
påstanden om at L97 har ført til økning i den daglige fysiske aktivitet på dette trinnet. I 
intervjuundersøkelsen sier lærerne på både småskole- og mellomtrinnet at L97 har ført til mer 
fysisk aktivitet i skoletida i løpet av ei skoleuke. Lærerne på ungdomstrinnet er derimot av en 
annen oppfatning. 
  
Resultater relatert til fagets arbeidsmåter. L97 synes generelt å stimulere til mer uteaktivitet. I 
intervjuundersøkelsen er dette forholdet fulgt opp, og såvel elevenes som lærernes svar tyder 
på at uteaktivitet er populært både på småskole- og mellomtrinnet i kroppsøvingsfaget. I langt 
mindre grad er dette gjeldende på ungdomstrinnet der bekvemmelighetsmotivet synes å være 
langt mer fremtredende.  
 
I surveyundersøkelsen sa ca. halvparten av lærerne seg enig i at L97 har gitt undervisningen et 
sterkere leikpreg også i kroppsøvingsfaget. Utsagnene fra lærerne i intervjuundersøkelsen 
viser likevel med stor tydelighet at det blant lærerne på alle skoletrinn finnes sterke 
motsetninger i synet på en leikpreget undervisning – både med hensyn til omfang og 
berettigelse.  
 
I surveyundersøkelsen var det et mindretall av lærerne som sa seg enig i påstanden om at det 
med L97 er blitt mer elevinnflytelse på undervisningen i kroppsøving. At det likevel kan finne 
sted både kortsiktig og langsiktig, blir bekreftet av elever og lærere i intervjuundersøkelsen. 
Enkelte ganger kan en elev bestemme innholdet i timen for de andre, og andre ganger kan 
elevene få flere aktiviteter å velge mellom. De kan også delta i planlegging. 
 
I surveyundersøkelsen var det et mindretall av lærerne som også sa seg enig i at L97 har ført 
til mer elevsamarbeid i kroppsøving. Ifølge elevene finner dette samarbeidet ofte sted på 
grupper og lag for å fremme gruppens eller lagets prestasjon. Samarbeid i betydningen hjelp 
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til hverandre for å løse bevegelsesoppgaver eller risikooppgaver er det vanskeligere å finne 
eksempler på.  
 
I surveyundersøkelsen var det svært få av lærerne på ungdomstrinnet som sa seg enig i at L97 
har ført til mer temaorganisert virksomhet og prosjektarbeid i kroppsøving. Svarene i 
intervjuundersøkelsen gir også inntrykk av at kroppsøvingsfaget faller noe utenfor denne 
virksomheten i praksis. At kroppsøvingsfaget er et handlingsfag med stort et potensiale til 
aktualisering og anvendelse av kunnskap i de fleste andre fag, synes å være lite påaktet.  
 
Resultater relatert til elevforutsetninger i faget. I surveyundersøkelsen sa et flertall av lærerne 
seg enig i at de fleste elevene er meget glade i kroppsøving – med en avtakende tendens i 
forhold til stigende skoletrinn.. Også elevenes svar i intervjuundersøkelsen bekrefter at svært 
mange elever liker kroppsøvingsfaget. Mens noen liker dette faget aller best, er det andre som 
liker andre fag noe bedre.  
 
På spørsmål i surveyundersøkelsen om emner i kroppsøvingsfaget som lærerne mener bør 
vektlegges mer i læreplanen, var det svært få som hadde forslag å komme med. I intervju-
undersøkelsen uttrykte særlig guttene et ønske om mer av ballspill på lag. På den annen side 
uttrykte jentene et ønske om mer dans. Selv om kjønnspreferansene kan være noe forskjellige, 
synes det å være liten interesse blant elevene for kjønnsdeling i faget.  
 
I likhet med resultatene i surveyundersøkelsen viser også intervjuundersøkelsen at lærernes 
erfaring med elever som har en annen etnisk bakgrunn, varierer meget. Mens noen sier seg 
enig i påstanden om at det er vanskelig å forholde seg til slike elever, er det andre som er 
uenig. Eventuelle problemer synes i første rekke å være knyttet til jenter med muslimsk 
bakgrunn og forhold ved dusjing og bading, klesdrakt og dans. 
 
I surveyundersøkelsen er det et flertall av lærerne som sier seg enig i påstanden om at 
kroppsøvingsfaget gir en god mulighet til å fremme det sosiale miljøet i klassen. Av svarene i 
intervjuundersøkelsen framgår det at elevene opplever lite erting og mobbing i kroppsøvings-
faget. I den grad erting og mobbing finner sted, synes den i sterkere grad å være knyttet til 
utseende og klær enn prestasjoner i faget.  
 
I surveyundersøkelsen er det svært mange lærere som mener at mange av elevene ikke er slik 
som L97 forutsetter, og andelen øker med økende skoletrinn. For å få vite noe mer om 
hvordan lærerne tenker i denne sammenheng, er lærerne bedt om å ta stilling til den samme 
påstanden også i intervjuundersøkelsen. I denne uttrykker mange stor skepsis til de unges 
modenhet og stor enighet til påstanden.  
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Resultater relatert til lærerforutsetninger i faget. I surveyundersøkelsen sier et stort flertall av 
lærerne seg enig i påstanden om at kroppsøvingsfaget gir lærerne en fin anledning til å bli 
bedre kjent med elevene. Av intervjuundersøkelsen framgår det at samtlige lærere verdsetter 
møtet med elevene på andre handlingsarenaer enn i klasserommet. Gjennom et bredt ”fysisk” 
møte med elevene synes de alle å mene at de får et mer helhetlig og riktig bilde av elevene. 
 
I surveyundersøkelsen er det mange eksempler på at yngre og eldre lærere har gjort ulike 
erfaringer med den nye kroppsøvingsplanen i L97. Om dette er betinget av at de også 
underviser forskjellig, er det imidlertid vanskelig å se av denne. I intervjuundersøkelsen gir de 
uttrykk for at det er person- og situasjonsbetingede forhold mer enn alder som gjør 
undervisningen til yngre og eldre lærere forskjellig 
 
I surveyundersøkelsen er det mange eksempler på at også kvinnelige og mannlige lærere har 
gjort ulike erfaringer med den nye kroppsøvingsplanen i L97. I intervjuundersøkelsen er det 
flest lærere på mellomtrinnet og ungdomstrinnet som sier seg enig i at de kvinnelige og 
mannlige lærerne også underviser forskjellig i kroppsøving. Mens de kvinnelige lærerne 
prioriterer dans høyere enn de mannlige, er forholdet motsatt når det dreier seg om idrett.  
 
I surveyundersøkelsen er det mange eksempler på at lærere med ulikt utdanningsnivå i 
kroppsøving har gjort ulike erfaringer med den nye kroppsøvingsplanen i L97. I intervju-
undersøkelsen gir de også uttrykk for at undervisningen i kroppsøving i stor grad blir påvirket 
av hvor mye fagutdanning læreren har i faget. De peker likevel på at engasjement, egen-
interesse og samarbeidsevne kan være like viktig eller viktigere enn mye utdanning.  
 
Resultater relatert til andre rammebetingelser i faget. I surveyundersøkelsen uttrykker et stort 
flertall av lærerne tilfredshet med gymnastikksalen ved egen skole, mens utstyr i form av store 
apparater og småapparater/småredskap ikke er like tilfresstillende. I intervjuundersøkelsen 
gir også elevene uttrykk for at innerommet i kroppsøvingsfaget er rimelig bra. Elevene synes 
også å mene at utstyret er rimelig bra.  
 
I surveyundersøkelsen er det et mindretall av lærerne som sier seg enig i at L97 har ført til 
flere aktivitetsdager på egen skole enn tidligere. I intervjuene er det bare en lærer som hevder 
at L97 har ført til flere aktivitetsdager ved egen skole. På den annen side er det mange av 
lærerne som påpeker at skolens aktivitetsdager ikke lenger er forbeholdt kroppsøvingsfaglige 
forhold. 
 
I surveyundersøkelsen er det et relativt lite mindretall av lærerne som sier seg enig i at 
foreldrene er interessert i å vite noe om intensjoner og innhold i kroppsøvingfaget. I følge 
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elevenes svar i intervjuundersøkelsen synes foreldrene bare å være sånn passe interessert i hva 
som foregår både i kroppsøvingsfaget og i skolen forøvrig. Lærernes svar gir likevel uttrykk 
for at foreldrenes engasjement er noe sterkere enn det elevenes svar kan tyde på.  
 
I surveyundersøkelsen er det et stor flertall av lærerne som sier seg enig i at det er et klart 
misforhold mellom målsetting for kroppsøving i L97 og det timetall som er tildelt faget. Det er 
lærerne på ungdomstrinnet som opplever dette misforholdet sterkest. Hovedinntrykket fra 
samtalene med elevene i intervjuundersøkelsen er at også de fleste av dem ønsker seg flere 
timer i kroppsøving. Dette kommer sterkest til uttrykk på de to laveste skoletrinnene.  
 
 
5.2 Konklusjon 
 
For evaluering av Reform 97 har Norges Forskningsråd utviklet en programplan for en 
forskningsbasert evaluering. I pakt med formålet i denne har vi i dette prosjektet ønsket å 
kartlegge erfaringer som er gjort med den nye læreplanen i grunnskolens kroppsøvingsfag. På 
dette grunnlag vil vi komme med noen anbefalinger som det kan være relevant å ta hensyn til i 
det videre læreplanarbeid samt i utdanning og etterutdanning av kroppsøvingslærere. 
  
I forbindelse med målet for faget er det få endringer å spore i fellesmålet. Dette synes også å 
være lærernes oppfatning. Konkretiseringen i målområder for de forskjellige skoletrinn synes 
derimot å ha vært et heldig grep. I følge lærerne synes kroppsøvingsfagets å ha stor betydning 
for de andre fagene som rekreasjonsmiddel. Som arena for aktualisering og anvendelse av 
andre fags kunnskap synes derimot mye å være ugjort. 
 
Leik og idrett har beholdt sin posisjon som de mest sentrale innholdskomponentene i faget. 
Det blir bekreftet av både elever og lærere. En sterkere vektlegging av dans og friluftsliv i den 
nye læreplanen synes å ha gitt en viss effekt for elevene - selv om lærerne synes å ha store 
behov for etterutdanning på disse aktivitetsområdene. Kortsiktig synes den økte vektlegging 
av dans og friluftsliv å ha initiert lærersamarbeid både innenfor og på tvers av fag. 

 
Mens målet om at ”elevene skal få naturopplevingar og praktisk røynsle og utvikle kunnskap 
om og forståing for den plassen mennesket har i naturen” er relativt lavt rangert av lærerne, 
synes det sentrale virkemiddel som friluftsliv utgjør i denne sammenheng, å være tilsvarende lite 
vektlagt i praksis. I denne sammenheng synes det å være behov for en sterkere bevisstgjøring i 
lærerutdanningen av både mål og virkemiddel og relasjonen mellom dem. 
 
Tradisjonelt synes lærernes oppmerksomhet i kroppsøving å ha vært sterkt innholdsorientert. 
Arbeidsmåten i faget synes å ha hatt mindre oppmerksomhet. Dette er også blitt avdekket i 
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dette prosjektet. Det synes således å være behov for utdanning og etterutdanning i 
arbeidsmåter som kan gi lærerne flere og bedre handlingsalternativer når det dreier seg om 
elevmedvirkning og elevsamarbeid i undervisningen. Det samme synes å være tilfelle i 
forbindelse med tema- og prosjektarbeid. 
 
Kroppsøvingsfagets mål synes å forutsette at elevene utvikler en god del kunnskap i dette 
faget. At elevene skal arbeide med emner som kroppens oppbygging, kosthold og livsstils-
sykdommer (KUF, 1996), er eksempler på dette. I en slik kontekst kan det virke noe underlig 
at flere elever og de fleste lærerne sier seg uenig i ”at elevene bør arbeide med teoretiske 
emner også i kroppsøvingsfaget”. 
 
Dette kan selvfølgelig tolkes som uttrykk for at elever og lærere ikke nødvendigvis bør ha så 
mye imot å arbeide med teoretiske emner, bare dette skjer i en praktisk sammenheng og ikke i 
klasserommet som i andre fag. Også disse forholdene tilsier at arbeidsmåtene i faget bør ha 
desto større oppmerksomhet. Det gjelder både i forbindelse med den praktisk orienterte 
virksomheten og i forbindelse med tema- og prosjektarbeid. 
 
Rammebetingelsene for å undervise i kroppsøving synes å være gode. For det første synes de 
fleste elevene å like faget. Dessuten føler lærerne i faget at de kommer i god kontakt med 
elevene. At både elever og lærere ser på faget som meget viktig tilsier at fagets status i 
skolesamfunnet bør betraktes som meget høy. Våre to undersøkelser avdekker likevel et stor 
behov for etterutdanning av lærerne. 
 
I forbindelse med endringer og utvikling i kroppsøvingsfaget er det grunn til å merke seg det 
positive som har skjedd på anleggs- og utstyrsfronten i de senere år. Status for en annen 
sentral rammebetingelse er imidlertid ikke tilsvarende god. For å realisere en meget ambisiøs 
målsetting i faget synes timetallet å være altfor lavt 
 
Med bakgrunn i de erfaringer som er avdekket i dette prosjektet, bør det være mulig å foreta 
nødvendige justeringer som oppfølging av Reform 97. I det som her er påpekt ligger det 
således et forslag til forbedringer av situasjonen for kroppsøvingsfaget.  
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Vedlegg 1: EVALUERING AV L97 I ET  
KROPPSØVINGSPERSPEKTIV 

 
 
 

Elev-intervjuet 
 
 

 
Påstandene som tas eksplisitt opp i lærerintervjuet, danner et slags ”bakteppe” for spørsmål i 
elevintervjuet. Vi synes således at spørsmål er den mest adekvate form å henvendelse til 
elever, og vi bør spørre på en måte som er mest mulig naturlig i forhold til den aktuelle 
aldersgruppe. Oppfølgingsspørsmål (graving) vil derfor være et viktig instrument for å kunne 
relatere elevutsagn/svar til L97.  
 
 
1. Utgangspunkt i ”observasjonen”: 
 

Hvordan likte dere timen?  ► 

► 

► 

► 

 
Hvordan var denne timen i forhold til andre timer i 
kroppsøving?  

 
Hva driver dere mest med inne? 
 
Hva driver dere mest med ute? 

 
Hva tror dere at læreren ønsket å oppnå med denne timen? 

 
Hva synes dere om gymsalen og gymutstyret ved skolen?  
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2. Utgangspunkt i felles highlights fra den kvantitative undersøkelsen 
 
Det som er skrevet i kursiv skal det i første omgang ikke spørres eksplisitt om, 
det skal heller vise retning for gravingen. 
 
 
1. Hvordan liker dere kroppsøving (gym)?  

Er det blant de fagene dere (du) liker best eller minst? Hvor populær er gym blant de 
fleste elevene? Hvorfor? 

 
2. Ønsker dere mer eller mindre gym i skolen, eller synes dere at det er greit som det er? 
 
3. Hva gjør dere mest av i gym? 

Lek, idrett, dans, friluftsliv? 
Har det alltid vært slik?  
Hvordan var det hos tidligere klasser/andre lærere? 

 
4. Hvilke aktiviteter kunne dere ønske dere mer eller mindre av i gym? 
 
5. Kan dere være med på å bestemme hva dere skal gjøre i gym?   
    (også: kjønnsperspektivet) 
 
6. Ønsker guttene og jentene de samme aktivitetene? 
 
7. Er det mer samarbeid eller mer konkurranse i gym? 
 
8. Er dere mye ute i forbindelse med gymundervisningen?  
 
9. Hvorfor er gym et viktig/uviktig fag i skolen? 
 
10. Hvordan bidra gymtimene til miljøet i klassen? 
      Fremmer de et godt miljø, eller forårsaker ting som skjer i gymtimene,  ofte erting og 

mobbing”? 
 
11. Er foreldrene deres interessert i hva som foregår i gym?  
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Vedlegg 2:  
 
 
 
 
 
EVALUERING AV L97 I ET  
KROPPSØVINGSPERSPEKTIV  

 
Lærer-intervjuet 

 
 
1.Utgangspunkt i ”observasjonen”: 
 
- Hva oppfatter du som typisk og hva som atypisk med denne timen i forhold til en    
”vanlig” kroppsøvingstime ? 
(Kort ”oppvarmingsspørsmål” i retning arbeidsmåte og innhold) 
 
- Hvor interesserte virket elevene på deg i denne timen i forhold til hvordan du   opplever 

elevene vanligvis ? 
(Kort belysning av elevforutsetninger) 
 

- Hva ønsket du å oppnå med undervisningen i denne spesielle timen ? 
(Kort belysning av mål/hensikt/intensjon) 
 

- Hvor tilfreds er du med sal og utstyr for å oppnå det du ønsker med undervisningen i 
kroppsøvingsfaget ? 
(Kort belysning av rammefaktorer) 
 
 
 

2. Utgangspunkt i felles highlights fra den kvantitative undersøkelsen 
 
- Ta stilling til de fire sett av påstander som følger på de neste sidene 
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Påstander 1:  
 
 
L 97 har i praksis medført forandringer i kroppsøvingsfagets arbeidsmåter: 

- mer leikpreg,  
- mer elevinnflytelse,  
- mer samarbeidsaktivitet og mindre prestasjonsorientering,  
- mer tema- og prosjektarbeid,  
- flere aktivitetsdager,  
- mer fysisk aktivitet i skoletida i løpet av ei uke, 
- mer uteaktivitet i skoletida  
 

 
► 

► 

► 

Hvilke av disse påstandene er du personlig enig eller uenig i?  

Vurderer du de forandringene du er enig i som positive eller negative? 

Hva er din forklaring på forandringene som du sier deg enig i?  

 

 

 

 Påstander 2:  

 
 

► 

► 

► 

L 97 har i praksis medført forandringer i kroppsøvingsfagets innhold: 

      -  dans har fått en sterkere plass  
      -  friluftsliv har fått en sterkere plass  
      -  idrettslige aktiviteter er blitt enda mer vanlige  
      -  det er blitt mer akseptabelt å drive med leik også blant mannlige lærere  
 

 
 

Hvilke av disse påstandene er du personlig enig eller uenig i?  

Vurderer du de forandringene du er enig i som positive eller negative? 

Hva er din forklaring på forandringene som du sier deg enig i?  
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 Påstander 3. 

 
L97 har i praksis medført at: 
    -  målene for kroppsøvingsfaget fått større betydning for  

  undervisningen    
    -  foreldrene er blitt mer interessert i å vite noe om intensjoner med og    

  innhold i kroppsøvingsfaget 
    -  kroppsøving skaper et godt grunnlag for læring også i andre fag  
    -  undervisning i kroppsøving skaper ekstra gode muligheter for å bli 

  kjent med elevene 
    -  kroppsøving bidrar til å fremme det sosiale miljøet i klassen  

 
 
 
► 

► 

► 

► 

► 

Hvilke av disse påstandene er du personlig enig eller uenig i?  

Vurderer du de påstander du er enig i som positive eller negative? 

Hvordan forklarer du påstandene som du sier deg enig i?  
  

 
 
 
Påstander 4: 
 
L 97 har i praksis medført ulike krav til både elever og lærere i kroppsøvingsfaget: 
     -  mange elever er ikke slik som L97 forutsetter     
     -  det er vanskelig å forholde seg til elever med en annen etnisk bakgrunn     
     -  undervisningen til yngre og eldre lærere er nokså forskjellig  
     -  kvinnelige og mannlige lærere underviser ulikt i kroppsøving 
     -  undervisningen i kroppsøving blir i stor grad påvirket av hvor  
        mye fagutdanning læreren har i faget  
 

Hvilke av disse påstandene er du personlig enig eller uenig i?  

Vurderer du innholdet i de påstander du er enig i som positivt eller negativt? 

      Hvordan forklarer du innholdet i påstandene som du sier deg enig i?  
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