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1 PRESENTASJON AV TEMA 

  
1.1 Introduksjon 
” Opplæringens mål er å utvide 

barns, unges og voksnes evner til 

erkjennelse og opplevelse, til inn- 

levelse, utfoldelse og deltagelse” 

 

Sitatet er hentet fra innledningen i Generell læreplan (KUF1993) og beskriver de overordnede 

mål for utvikling av ulike sider hos elevene i norsk skole. De forskjellige sidene ved mennesket 

presenteres slik:    

 

• Det meningssøkende menneske 

• Det skapende menneske 

• Det arbeidende menneske 

• Det allmenndannede menneske 

• Det samarbeidende menneske 

• Det miljøbevisste menneske 

• Det integrerte menneske 

 

 

I opplæringssammenheng ses mennesket altså som en integrert helhet av både fysiske, psykiske 

og sosiale sider.  

 

1.2 R-94 og kroppsøvingsfaget 
Kort etter at Generell læreplan forelå var Læreplan  for videregående opplæring,  

Kroppsøving, Felles allment fag for alle studieretninger ( KUF 1994) forfattet. 

I Kapittel 1: Generell informasjon heter den første setningen:” Mennesket er skapt for bevegelse” 

 

I kapittel 2: Mål og hovedmomenter, felles mål for kroppsøving, følges dette opp i det første 
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av elleve fellesmål, slik: ”I kroppsøving skal elevene få oppleve gleden ved allsidig aktivitet og 

friluftsliv, alene og sammen med andre” 

 

Understrekingene viser til at begrepet bevegelsesglede er forankret i læreplanen. I tillegg til felles 

målet for faget har Grunnkurset disse hovedmålene: 

 1) Idretter: praktisere og kunne forklare bevegelsesprinsipper og regler, bruke kreative evner i 2 

lagspill og 3 individuelle idretter   

2) Grunntrening: gjennomføre og forklare ressurstrening og metoder, kjenne til skader.  

3) Dans: kunne danse, bruke kreative evner i egne dansekombinasjoner.  

4) Friluftsliv: kjennskap til hvordan praktisere friluftsliv. 

  

Planen for VK1  bygger på de samme fagområdene, men den er utvidet med et planleggingsmål 

og et større mål om Kroppsbruk og helse. På VK2 skal elvene kombinere kunnskap og 

ferdigheter innen idretter, grunntrening, dans og friluftsliv. Elevene skal også planlegge 2 

perioder med selvstendig treningsarbeid, gjennomføre planene og foreta en egenvurdering av 

treningen. I kroppsøvingslæreplanen finnes flere eksempler som viser at elevene skal utvikle 

kreative bevegelsesløsninger og at kroppen skal være det skapende bildet. Tanken om helhetlig 

læring ligger bak disse målene. Jeg har tidligere beskrevet helhet og helhetlig læring som 

fysiske erfaringer, med følelsesmessige opplevelser i sosiale relasjoner (Andresen 2001). 

 

1.3 Kroppsøvingslæreboka 
I 1975 ble boka ” Kroppsøving”- samvær eller KAPPESTRID?” gitt ut. Den var i utgangspunktet 

en rapport for et kroppsøvingsforsøk i grunnskolen. I forordet sier forfatterene at grunntanken i 

forsøket er å forme ut undervisningssituasjoner som ser elevenes menneskelige utvikling i en 

større sammenheng (Husby- Naadland 1975). Denne boka kan muligens sees på som den aller 

første kroppsøvingsboka med ideer til lærere i den obligatoriske skolen i Norge. Boka var rettet 

mot grunnskolen, men den handlet om tanker og fornyelser av kroppsøvingsfaget som også fikk 

ringvirkninger i videregående skole som var på vei inn i en ny organisering.  

Det har eksistert kroppsøvingslærebøker for videregående skole fra slutten av 70-tallet, i 

snart  25 år. Den aller første boka ” Kroppsøving i videregående skole” (Eggen og Sivertsen 

1979) var lagt opp etter fagplanen fra 1976 med innføring av grunntreningslære og 
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bevegelseslære, idretter og kroppsbruk. Den tok også for seg forebyggende stoff om idrettskader 

og andre råd i treningsarbeid. Boka var først og fremst en bok for elevene. Den ble laget som en 

arbeids-/studiebok med henvendelse direkte til leserene. Forfatterene betegner boka som rikt 

illustrert, men den ble oppfattet som grå med bare sort- hvite tegninger og ingen foto. Det kan 

synes som om det var studieretningene for idrettsfag som startet ut med bruk av denne boka, og at 

allmennfagsstudieretningen etter hvert kom etter. Da det kom ny fagplan i 1984 ble boka revidert.  

Neste bok på markedet  fikk tittelen ”GYM boka”  (Hval og Hansen 1984). ”Trening 

Helse Trivsel” (Dieserud m.fl.1984) forelå omtrent til samme tid. Bøkene skulle dekke kravet til 

lærestoff i faget kroppsøving i videregående skole på alle linjer. Forfatterne av ”Trening Helse 

Trivsel” mente at boka særlig vektla sammenhengen mellom skole, yrke, trening, helse og trivsel. 

Her føyet de også til at trening, anstrengelser og gode opplevelser er forutsetningen for å komme 

i form, for å få framgang og mestring.      

Fem år etter kom de samme forfatterne med boka ”Yrke Trening Trivsel” (Dieserud 

m.fl.1989). Denne boka sulle dekke kravet til kjernestoffet i studieretning for yrkesfag på trinn 1 

og trinn 2 og alle toårige grunnkursene etter fagplanen for kroppsøvingsfaget. Som ”Trening 

Helse Trivsel” var denne boka elevbok, og den dekket det samme kjernestoffet om kroppsbruk, 

grunntrening med øvelsesbank. Førstehjelp, kostholdsstoff og generelle råd om trening var også 

behandlet. Fram til 1994 dominerte de tre nevnte bøkene sammen med en ny ”Kroppsøving” 

(Sletten 1990)   

Etter innføring av R-94 og den nye læreplanen utkom det både revisjoner av de 

eksisterende bøkene og nye bøker. De nye bøkene fikk de karakteristiske navnene ”Aktiv” 

(1993), ”Gymnos” (Gjerset m.fl.1994)  og ”Ta Sats” (Dieserud m.fl.1997). I de to siste årene har 

vi i tillegg fått ”Puls” (Bergsjø og Kvikstad 2000) og ”Gym” (Gjerset m.fl. 2002).  Noen av 

bøkene er blitt mindre synlige. Etter opplysning fra Cappelen forlag som utgir ”Gymnos”, viser 

det seg at ”Trening Helse Trivsel”, ”Ta Sats” og ” Gymnos” dominerer markedet i dag med 

omtrent de samme salgstallene. Læremiddelet i dette prosjektet er ”Gymnos” revisjonen fra 

1999.  Presentasjonen av  læremiddelet ”Gymnos”  gir et bilde av innholdet og hvordan boka er 

tenkt brukt sammen med elevene . ”Gymnos” innleder med en kort forklaring på navnvalget og 

en kort historikk fra antikken og målet om å utvikle det harmoniske mennesket. 

Innholdsfortegnelsen viser at bokbruken forklares på første side. ”Gymnos ” er bygd opp av en 

grunnbok og en arbeidsbok. I grunnboka er alt sentralt stoff samlet, mens arbeidsboka inneholder 



 

4 

oppgaver, flere aktiviteter og suppleringsstoff. Grunnbokas innledningskapittel heter: ” Aktivitet 

og livskvalitet”. ”Idrett til glede og nytte” er et to siders emne med flere situasjonsbeskrivelser 

som er ment å føre leseren tankemessig inn i bevegelse og gi forståelse av veien til mestring av 

aktiviteter, og ikke minst at den kan være lang. Denne innledningen etterfølges av Friluftslivs 

stoffet på seks sider. Omtrent det samme omfanget har de fem lagspillene og de åtte andre 

individuelle idrettene. Dette stoffet dekker ca.120 sider. Teoristoffet på grunnkurs omfatter 

emnene oppvarming, utholdenhetstrening, styrketrening, bevegelighetsstrening og tilslutt skader. 

Bokdelen for videregående kurs 1 behandler spenst-, hurtighets-, koordinasjons- og 

teknikktrening, energifrigjøring, kroppsbruk og helse og til slutt planleggingsteori. På 

videregående kurs 2 finnes en kortfattet fortsettelse om planlegging av egentreningsperioder. 

Dette innholdet følger naturlig læreplanens innhold.  

Alle kapitlene i boka er illustrert med fargebilder og tegninger i farger. Sidetallene i boka er 

markert med forskjellige farger i for å skille de forskjellige emnene. Både idrettsstoffet og 

grunnkursstoffet inneholder mange øvelsesforslag som elevene kan gjøre i praktiske kurs og 

benytte i planlegging og gjennomføring av egentrening.    

 

1.4 Hensikten med prosjektet   
Som kroppsøvingslærer gjennom mange år i grunnskole og videregående skole kjenner jeg 

læreres ståsted. Faget fremstår for meg som meningsfull aktivitet for elever på alle nivåer i 

skoleverket. Lærere og elever i videregående har tilsynelatende fått en form fellesforståelse i valg 

av aktiviteter og teoretisk tilnærming til stoffet. Bokbruk i kroppsøving diskuteres lite eller ikke i 

skolehverdagen. Det er derfor interessant å se på flere sider ved kroppsøvingslæreboka som 

læremiddel. Fra mitt lærerståsted har jeg min erfaring med bokbruk. Som delforfatter av et lite 

dansekapittel i ”Gymnos”  har jeg vært med i lærebokprosess fra 1994.  

Det interessante er å møte elevene i kroppsøvingsaktiviteten, men også å få vite noe mer om 

denne elevaktiviteten. Et preserende spørsmål er derfor blitt om kroppsøvingsboka fremmer 

aktivitet og bevegelsesglede. Jeg har i dette prosjektet ønske om å fremskaffe kunnskap om 

elevenes egne erfaringer og opplevelser ved å bruke bok i et såkalt praktisk- estetisk fag. Denne 

kunnskapen kan fremskaffes ved forklaring og forståelse sett fra elevenes ståsted. Elevenes 

erfaringer og uttalelser settes i en helhetlig sammenheng.  
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2 KROPPSØVINGSFAGET 
 

2.1 Introduksjon 
Den berømte franske filosofen Renne Descartes (1596-1650) er kjent for ordspråket: 

”Cogito ergo sum” som betyr: ”Jeg tenker, altså er jeg til”. Han levde og virket i den tiden den 

moderne vitenskapen oppstod, og han fikk en avgjørende betydning for det dualistiske 

menneskesynet som innebærer en oppsplitting av mennesket i tanke og kropp. Han avviste 

kroppen som sikker kilde til kunnskap. Dette todelte mennesket er plassert i et mekanistisk 

univers (Duesund 1995). Loland (1995) sier at Descartes gjentok det dualistiske menneskesynet 

fra middelalderen, men nå med fornuftsargumenter og ikke med religion. Den vitenskapelige 

dualismen sammenlignet kroppen med en maskin som er styrt av klare og uforanderlige 

naturlover.  

Kanskje et slikt syn lå til grunn for den strenge kroppsøvingen som utviklet seg etter 

1848- loven for folkeskoler i byene. Da ble gymnastikk innført som ”Veiledning i gymnastikk og 

militære øvelser for gutter” (Huseby- Naadland 1975). Fremskrittet kom ved skoleloven av 1889 

da de praktiske fagene ble gjort obligatoriske for begge kjønn. Innflytelse av militærvesenet 

avspeiler seg videre med forberedende skyteøvelser i gymnastikkundervisningen. Militære 

motiver og militære metoder var lenge bestemmende for gymnastikken i norsk skole. Men etter 

første verdenskrig vokste idrettsbevegelsen raskt. Idrettskonkurranser ble av mange anerkjent 

som redskap i folkehelsens tjeneste og båndet til forsvaret ble løsere. Organisert idrett fikk både 

helse og lokal og nasjonal prestisje som mål. På skolehold ble det stadig større forståelse for 

idrettslige aktiviteter i sammenheng med skolens gymnastikkundervisning og skoleidretten 

vokste farm. Den kjente svensken P. H. Ling (1776-1839) hadde stor betydning for utvikling av 

stillingsgymnastikk i Norge. Den er karakterisert med felles kommando, ensartethet i 

øvingsutvalget og nedtegnet i et tabellsystem som har preget norsk kroppsøving langt inn i vårt 

århundre (ibid).      

Etter første verdenskrig gjorde en ny retning seg gjeldende på forbausende kort tid (ibid). 

Elli Bjørksten, som var tilknyttet universitetet i Helsinki, ga ut boken ”Kvinnogymnastikk” i 

1918. Bjørksten bygde sitt arbeid på tanken om at hele mennesket, ikke bare kroppen, skal 

utvikles gjennom gymnastiske øvelser. Konkret pekte Bjørksten på rytmiske øvelser, leker og 
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visse konkurranser. Men viktigst av alt var at undervisningen hadde at ”livfullt” preg. Dette 

fremheves: ” Gleden anså Elli Bjørksten for å være en meget viktig faktor: Dess sterkere et 

menneske ble grepet av glede, dess klarere kommer dette til utrykk i holdning og bevegelse, i 

hjertevirksomhet og i tanke” (Huseby og Naadland 1975 s.15).  

I teksten har hele mennesket fått min understreking. Uttrykket hele mennesket brukes 

også i mange læreplansammenheng.  

Elli Bjørkstens stillingsgymnastikk for jenter hadde også et stakkato preg, men den besto 

av  mer flytende, rytmiske og harmoniske bevegelser sammenlignet med Lings 

stillingsgymnastikk. 

Bjøksten levde på samme tid om danseren Isodora Duncan (1878-1927), en kjent amerikansk 

danser som omsatte Descartes ordspråk til: ” Salto ergo sum”: ”Jeg danser altså er jeg til”. 

Isodora Duncan omsatte dette igjen til: ”Jeg danser ikke, jeg er” (Dahl 1984).  

  

2.2 Forskning 
Kroppsøving i skolen er et ungt fag. Jeg har vist til kroppsøvingsutvikling fra militære røtter via 

helse perspektiv til myke, rytmiske linjer. De kroppsøvingslæreplanene som gjelder i dag er styrt 

av den historiske utviklingen. Det er kroppsøvingens historie som forteller oss om dens innhold 

gjennom tidene. I dag stilles det både ferdighets- og kunnskapskrav gjennom både helsespørsmål 

og idrett. 

Den overordnede Generelle Læreplanen skal dekke både grunnskole, videregående opplæring og 

voksenopplæring (KUF 1993). Under beskrivelsen av det skapende mennesket har jeg spesielt 

merket meg disse ordene med i en ramme med denne understrekingen: 

 

 

Oppfostringen skal gi elevene lyst på livet 

Mot til å gå løs på det og  

Ønske om å bruke og utvikle videre det de lærer 
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Disse ordene kan transporteres direkte til kroppsøvingslæreplanens innhold. Det sies at elevene 

på grunnkurs bl.a skal: 

• få oppleve gleden ved all aktivitet og friluftsliv, alene og sammen med andre   

• få oppleve spenningen ved å møte utfordringer og mestre disse 

• ta ansvar for egen trening 

og videre bl.a: 

• forklare, gjøre rede for og gjennomføre forskjellige former for trening 

I det siste punktet finner vi krav om teoretiske kunnskaper. Det er framhevet gjennom R-

94 og har ikke vært presisert i tidligere planer. Følgelig er det interessant å se på 

kroppsøvingsfaget og tidligere forskning fra årene etter 1993-94. Det viser seg at mye av 

forskningen i kroppsøving ute i verden og i Norge har handlet om selvoppfatning og motivasjon i 

læring av bevegelse bygget på  mestringsteorier. I tillegg finnes studier av lærerroller og noe 

læreplananalyse.    

En fersk kartleggingsstudie om forekomst og bruk av inventar belyser kroppsøvingsfagets 

innerom i et utvidet tekstperspektiv (Jacobsen, B. E. OG Moser, T. 2002). Hovedinntrykket i 

studien er at den kroppslige stimuleringen av elever som finner sted i undervisningen er lite 

stimulerende. 

Fra lærerfokus og studier om læreres handlingsteorier og praksis, har interessen  beveget 

seg over til studier om elevperspektiver på læring av bevegelse samt studier om sosiale 

relasjoner. 

Det kan synes som om utvikling av det kroppsfenomenologiske synet på helhetlig læring og 

betydning av menneskenes livsverden ligger noe til grunn her. 

 

2.3 Kroppsøving og flow-opplevelse 
I kapitlet ” Intrinsic motivation i boka ”Motivation en education” av Pintrinch & Sckunk (1996), 

blir Csikszentmihalyi referert med studier om personer som engasjerte seg i indre motiverte 

aktiviteter på denne måten:   

”Csikszentmihaly studied individuals who engaged in intrinsically motivating activities 

and found that their experiencies reflekted complete involvement with the activities. This 
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involvement, or flow is definedas the holistic sensation that people feel when they act with total 

involvement” (Pintrinch & Schunk 1996, s. 281) 

Med mine understrekninger mener jeg å vise sammenheng mellom indre motivasjon, 

(aktivitet for aktivitetens skyld flow og ” the holistic sansation that people feel when  they act 

with total involvement”. Det kreves en balanse i forholdet mellom utfordringer og ferdigheter for 

at flow-opplevelsen skal være tilstede. Blir utfordringene og dermed kravene for store, kan det 

føre til angst og vegring. Blir utfordringene for små fører det til kjedsomhet. 

Flow- modellen illustrerer denne balansen og er inspirert av Csikszentmihaly: 

 

                                Vegring 

     UTFORDRINGER 

                                                    BALANSE 

                                              Flow- 

                                          

                          OPPLEVELSE                            

                                                                          Kjedsomhet                                    

                                                                                    

                                                                                         

                                                                                           FERDIGHETER 

 

Fig.1: Flow- modellen etter Cikszentmihaly (1982): 

 

Flow blir også omtalt av Hangaard Rasmussen (1992). Han viser til at Csikszentmihaly hadde 

intervjuet voksne som beskriver aktiviteter hvor de er konsentrerte, oppslukte og nærværende. 

Det dreier seg om basketballspillere, komponister, dansere, sjakkspillere og fjellklatrere. I tillegg 

til at den aktive fornemmer at opplevelsen flyter av sted (flow), beskrives opplevelsen som 

dynamisk og autotelisk. Det vil si at målet (telos) med opplevelsen ligger i opplevelsen selv 

(auto). 
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Berggraf Jacobsen og Mosers studie (2002) stiller også spørsmål om den tekst som ligger 

nedfelt i inventar og utstyr i kroppsøvingsfagets innerom, har et meningsinnhold som har 

betydning for elevenes opplevelse av spenning og flow. Det samme spørsmål kan stilles om 

kroppsøvinglæreboka fremmer opplevelse, flow og dermed læring. Flow-begrepet har vi nå sett 

knyttet til opplevelse av aktivitet, bruk av inventar og utstyr. Før jeg går videre i problemområdet 

er det naturlig å trekke frem grunnleggende forskning om elevers beskrivelse av kroppsøvings-

timer. Fra en kroppsøvingssituasjon kan Carlson og Hastie (1997) sine observasjoner være 

eksempel på elevers flow- opplevelse. Elevene ble gitt ansvar for tilrettelegging og 

gjennomføring av ballspillundervisning. Alle ansvarsrollene var besatt av elever og alle, inkludert 

de som til vanlig trakk seg unna og følte seg utilpass, opplevde situasjonen som lærerik både 

faglig og sosialt (Abelsen 2001).  

Forskningen til Hastie og Pickwell (1996) er også interessante. De stiller spørsmål ved 

nivået på elevengasjement hos 16-17 åringer og hvilke strategier de bruker i sitt arbeide med fag 

og sin sosialisering. De bygger sitt arbeid bl.a. på Allens funn fra 1986 som fastslår at elever har  

to hovedmål for sine kroppsøvingstimer i dans. Dette illustreres slik: 

1) Å gi lærere hva de vil ha og få stå karakter  

2) Ha det mest mulig morsomt 

 

                                                   

                                        Pass the cource           

 

                                                         Minimizing       

                                                                                        Reduce      stay out 

  Figure out                                         work                   boredom   of trouble 

The teacher  

 

                          

                    Socialize                                                                                     

 

 

Fig. 2: Modell av elevers klasseroms agenda etter J.D.Allen 1986 
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I Hastie og Pickwells drøftinger vises det til undersøkelser av Tannill og Zakrajesk (1993) som 

dokumenterer at elever liker kroppsøving, men 72% av dem hadde motstand mot å lære dans. 

Teorier om målperspektiv har oppnådd anerkjennelse i forbindelse med forskning omkring 

kroppsøvingsundervisning i andre land og i Norge de siste årene. Målperspektivteorier forsøker å 

forklare hva som ligger til grunn for adferd i prestasjonssituasjoner. Et målperspektiv eller 

målorientering representerer et integrert mønster av meninger som fører til ulike måter å 

engasjere seg i og reagere på oppgaver i situasjoner der en må prestere noe (Aure 2002). 

  Mange engelske studier bygger på dette og har vært til inspirasjon for norske forhold.  

Norsk forskning fokuserer på elevers bakgrunn og motivasjon for kroppsøving. Ett eksempel kan 

være Ommundsens undersøkelse der en fant at et læringsmiljø preget av konkurranse, sosial 

sammenligning og fokus på ferdigheter synes å føre til statiske teorier om ferdigheter blant 

elevene. Et miljø som vektla innsats, framgang og lærerstøtte til alle elvene, synes å føre til at 

flere elever fikk et dynamisk syn på ferdighet (ibid).   

 

2.6 Kroppsøvingslæreboka i dag 
Kroppsøving er et obligatorisk fag som elever møter på alle trinn i hele skoleverket fra og med 6 

års alderen til og med 18-19 års alderen. Faget er den aktiviteten som foregår  praktisk og 

teoretisk under betegnelse fysisk fostring, gymnastikk og kroppsøving. Det er det eneste faget 

hvor elevene bruker hele kroppen i læring. Elevene har et allsidig to-timers fag gjennom alle 

årene i grunnskolen. Det er produsert en kroppsøvingslærebok for ungdomstrinnet, men i denne 

studien har ingen elever hatt lærebok før videregående skole. 

Dette prosjektet setter fokus på kroppsøving i videregående etter innføringen av R-94. 

Yrkesfaglig studieretning hadde hatt to-timers kroppsøving og allmennfaglig studieretning tre- 

timers fag i mange år. Gjennom innføringen av denne reformen ble faget innført som et to-timers 

fag på alle studieretninger. 

Det er vist til den generelle læreplanen og de 7 sidene ved mennesket som symboliserer 

hele mennesket. I den spesielle lærerplanen for kroppsøving ble det presentert flere 

kunnskapsmål og ferdighets mål enn i tidligere rammeplaner. De tydelige kunnskapsmålene og 

krav om både kunnskaper og ferdigheter i grunntrening og aktiviteter, førte til videreutvikling av 

to eksisterende, enkle kroppsøvingslærebøker og til utvikling av ytterlige fire ny verk innen våren 

2002. I dag finnes det sju konkurrerende verk på markedet, hvor av tre som nevnt, er 
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dominerende. Disse tre bøkene har felles trekk i innhold og størrelse. Den eneste forskningen 

som finnes om kroppsøvingslæreboka i Norge er så vidt meg bekjent, en hovedfagsoppgave fra 

Norges idrettshøgskole av Gunnar Kristian Gundersen fra 1994 som handler om ideologier i 

kroppsøvingsfaget generelt og: 

 

Kroppsøvingsideologiene blir så forsøkt ytterligere visualisert ved henvisninger til 
eksempler fra de to norske lærerverkene for kroppsøving i videregående skole. Her blir 
det tatt utgangspunkt i bilder og tekst som underbygger de tidligere modellenes 
beskrivelse av de fire kroppsøvingsideologiene (Gundersen 1994).  

 

Det finnes ingen hel analyse av kroppsøvingslærebok. Det finnes en del forskning på 

kroppsøvingslærer nivå og elevperspektiver på fagets innhold. Det finnes, så vidt jeg vet, ingen 

forskning på kroppsøvingslæreboka sett i elevperspektiv.   

         

2.7  Problemområde  
Kroppsøvingsfaget er et sentralt fag i utvikling av hele mennesket. Det er for noen elever det 

eneste faget hvor hele kroppen er med i læringssituasjonen. Disse tankene ligger til grunn når 

fokus rettes mot kroppsøvingslæreboka. Jeg vet etter mange år med undervisning i kroppsøving 

og idrett i videregående skole, en del om læreres pedagogiske ståsted og læreres bruk av boka i 

faget. Men hva vet vi egentlig om elevenes bakgrunn og opplevelser av bokbruken? Det kan vi 

finne ut ved systematisk innhenting av informasjon fra elevene om bokbruken, og ikke minst ved 

å stille spørsmål om de teoretiske kunnskapene fremmer de praktiske ferdighetene. 

Spørsmålene formuleres i tre hovedområder: 

A) Eleverfaringer i kroppsøving og idrett i grunnskolen 

B) Elevforventninger til kroppsøvingsfaget og bokbruk i videregående skole   

C) Elevers bruk og utbytte kroppsøvingslæreboka 
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3 RESULTATER 
 

3.1 Introduksjon 
Prosjektarbeidet er preget av at analysearbeidet og refleksjon over egen undervisning foregår 

kontinuerlig. Parallelt med prosjektet underviser jeg i kroppsøving og idrett i den videregående 

skolen hvor dataene hentes inn. 

 

3.2 Plan og gjennomføring av prosjektet 
Hammesley og Atkinson (1987) mener at i feltforskning er ikke analysen et adskilt stadium av 

forskningen for øvrig. Den starter allerede før feltarbeidet og fortsetter i den avsluttende 

skrivefasen. Dette støttes av Kvale (1997), og gjennomføringen av prosjektet har paralleller til 

hans syv stadier i forskningsarbeidet, men er bygget på følgende fem stadier: 

1) Tematisering 

I den travle kroppsøvingshverdagen er det lite rom for god toveis-kommunikasjon med elever i 

klasser med 25-30 elever. Det er interessant å systematisere kunnskaper om elevers syn på 

kroppsøvinglærebok. I tillegg er det anledning til å sette lys på litteratur om læring av bevegelse i 

et kroppsfenomenologisk perpektiv. 

 

2) Plan 

Prosjektet ble gjennomført i løpet av 10 mnd. i 2002 og rapporten ferdigstilt i februar 2003. 

Feltarbeidet var planlagt på en stor byskole med ca.600 elever fordelt på tre studieretninger, 

hvorav allmennfag har en egen fremmedspråklig klasse. Dette arbeidet forgikk gjennom hele 

prosjektperioden med hovedvekt på dybdeintervju og to klassesamtaler om våren og uformelle 

samtaler om høsten.  Utvalget til intervjuer bygget på følgende kriterier: begge kjønn, et antall 

rundt 15+/- 10 (Kvale 1997), elever fra flest mulige studieretninger og klasser, elever ferdige med 

VK 1 og elever med forskjellig ungdomsskolebakgrunn. Det ble utarbeidet en intervjuguide 

(vedlegg1) med halvstrukturerte spørsmål. Samtidig ble det formulert et informasjonsskriv om 

prosjektet og innhentet samtykke fra elever og foreldre. Meldeskjema ble sendt til Datafaglig 

sekreteriat, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, ved Universitetet i Bergen. Videre arbeid 

med transkribering, bekrefting av intervjuer, avsluttende analyse, fremlegging av prosjektet og 

rapportskriving forsatte utover høsten.  
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3) Intervju og observasjon 

Det ble plukket ut 9 elever til intervju. Intervjuguiden bygget på de tre hovedtemaer etter 

problemstillingenes innhold. Hvert enkelt elevintervju ble gjennomført på 45-60 min. De to 

klassesamtale forgikk innledningsvis i teoritimer med åpne spørsmål om arbeid med boka i 

forbindelse med gjennomgang av teoriprøver.   

 

4) Nedskriving  

Hvert enkelt intervju ble skrevet ned i sin helhet med understreking av uttalelser som var spesielt 

rettet mot temane. Denne form for kategorisering viste seg å være et godt utgangspunkt for 

endelig analyse. Nedskrivingene kan også fungere som rammer for informantenes fortellende 

tekst og innby til forskjellige måter å gjengi svarene på, f.eks som meningsfortetting eller 

presentasjon av elevenes kroppsvingsverden. Ved 2. gangs gjennomlesing var det naturlig å holde 

fast på kategoriseringen.   

 

5) Analyse 

Gjennom det kvalitative forskningsintervju forsøker forskeren å forstå verden slik informanten 

opplever den (Kvale1997). Ved å lytte til informantens opplevelser, oppfatninger og meninger 

slik de uttrykker dem i egne ord, kan vi få et bilde av deres livssituasjon. Jeg har forsøkt å forstå 

forhold ved elevenes bevegelsesverden, hva kroppsøvingsfaget betyr for dem og hvordan 

læreboka påvirker innhold og læring i faget. 

Det oppstod også behov for å se på elvenes syn på boka etter VK 2. På dette trinnet foregår det to 

lange egentreningsperioder. Dermed endret spørsmålet om elevsynet seg til å se det hele etter 

avslutning av  VK 2. Av naturlige tidsmessige grunner er det bare mulig å finne ut av dette etter 

første egentreningsperiode. Det ble utarbeidet et skjema med åpne spørsmål om bokbruk. Elever 

som ikke deltok i kroppsøving i enkelt timer i egentreningsperioden besvarte spørsmålene.  

  

3.3 Beskrivelse av feltet og min rolle i feltet 
Feltarbeidet foregikk på en stor byskole med vel 600 elever i skoleåret 2000-01. 

Skolen har tre studieretninger:  
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1) Allmenne, økonomiske og administrative fag: Grunnkurs 5 klasser 

                                                                               Fremmedspråkelige:        1 klasse 

                                                                               Videregående kurs 1:      5 klasser 

                                                                               Videregående kurs 2:      5 klasser  

 

2) Idrettsfag  :                                                         Grunnkurs:                      2 klasser 

                                                                               Videregående kurs 1:       2 klasser 

                                                                                Videregående kurs 2:      2 klasser 

 

2) Helse- og sosialfag :                                           Grunnkurs:                      1 klasse 

                                                                                Videregående kurs 1       1 klasse 

                                                                                Barne og ungdomsarbeid 1 klasse   

 

Antall ansatte ca.100, hvorav ca 80 lærere. 

Jeg har i mange år arbeidet som kroppsøving- og idrettsfagslærer på en videregående 

skole med 7-8 forskjellige studieretninger. Jeg har hatt to årsvikariater på denne skolen. Jeg måtte 

orientere meg som ny, men jeg fikk samtidig god anledning til å forberede meg og skaffe 

forkunnskaper til forskningsarbeidet. Fordi jeg hadde en konsentrert timeplan, med kroppsøving 

på alle trinn, kunne jeg lett sette av tid til egen orientering og kunnskapsforberedelser til 

feltarbeidet. Det var lett å bli kjent med kroppsøvingslærerne. De fikk tidlig vite om min 

forskerrolle. Det var en positivt holdning til at kroppsøvingslæreboka kom i fokus. Skolen har 

hatt boka ”Trening helse Trivsel” alle klasser på alle trinn i mange år, men skiftet til ”Gymnos” 

etter innføring av R-94.    

 

3.4  Utvalg intervju 
Intervjuutvalget ble gjort blant Vk 1 elever. Disse elevene har hatt lærbok i to år. Det naturlige 

ble å velge elever fra VK 1 klasser som vi visste hadde brukt boka mest. Studieretning for 

idrettsfag falt ut fordi de ikke bruker boka. Igjen står allmennfaglig studieretning og helse og 

sosialfaglig studieretning, til sammen 6 klasser på VK 1. Det ble sammen med annen 

kroppsøvingslærere valgt elever etter bestemte kriterier: 

 



 

15 

• begge kjønn 

• elever fra begge de to studieretningene 

• elever med liten eller ingen erfaring fra idrett, middels erfaring og med mye erfaring 

• elever med forskjellig kroppsspråk, lite utadvendt, middels utadvendt eller reservert 

• elever som synliggjør sine holdninger til faget: liker det, liker det middels, liker det ikke  

 

Elevene ble presentert for prosjektet på klassenivå. Det ble orientert om intervju og hva det 

innebar. De fikk vite at noen elever kom til å bli spurt direkte om å delta. Men reaksjonene de 

viste ved denne informasjonen, sammen med annen informasjon om forskjellig idrettslig 

bakgrunn, ble brukt i det videre arbeidet med utvelging. Jeg jobbet meg igjennom alle klasser på 

en naturlig kommunikasjonsrunde i skolelandskapet i løpet av en periode for å treffe de aktuelle 

og gjøre avtaler for intervju. Jeg valgte ut fra de forskjellige kriterier. Det var ikke lett å oppdage 

de forskjellige holdningene til faget, umiddelbart, men ved å sammenholde informasjon om dem, 

fikk jeg tilslutt en gruppe som oppfylte kriteriene. For å til fredsstille krav om anonymisering, har 

elevene fått fiktive navn i rapporten. En skjematisk elevoversikt med kriterier følger på nest side: 

 

ELEVUTVALG MED KRITERIER 
NAVN KJØNN IDRETTSERFARING KROPPSSPRÅK HOLDNINGER TIL 

FAGET 

Even Gutt Mye, nå på nasjonalt 

nivå 

 

Middels utadvendt Tenker ikke på innholdet, men 

på at han vil ha god karakter 

Ane Jente Middels, allsidighet 

 

 

Veldig Utadvendt Vil ha det gøy 

Chris Gutt Lite, kan virke utrent 

 

 

Reservert Vil være mer ute, ikke veldig 

interessert  i faget 

Einar Gutt Mye, spesialisering 

 

 

Reservert Vil drive med sin idrett 
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Inger Jente Middels, ujevnt gjennom 

årene 

 

  

Middels utadvent Kan uttale seg negativt  

Bente Jente Middels 

 

 

Middels utadvendt Uinteressert 

Isa Jente Lite 

 

 

Reservert Faget er ok 

Mari jente Mye, spesialisering 

 

  

Reservert  Faget er ok 

 

3.5 Bokbruk og elevenes utbytte på VK1 
 

Forforståelse 

Utvalget av informanter kommer fra fem forskjellige by- ungdomsskoler og representerer et 

forholdsvis bredt utvalg til å være fra samme by og gå på samme videregående skole. Jeg har 

valgt å se på elevenes kroppsøvings- og aktivitetserfaring fra grunnskolene som en del av 

forforståelsen i deres kroppsøvingsverden. Som det fremgår av temaene i  intervjuguiden, starter 

intervjuene med åpne spørsmål om kroppsøving i grunnskolen. Det viste seg å være en god start i 

intervjuet. Jeg ser på dette som begynnelsen av fortellingen om  elevenes kroppsøvingsverden. 

Elevene likte tydelig å fortelle om sin kroppsøving og de koblet naturlig inn den idrettserfaringen 

de hadde fra den tiden. De fleste delte kroppsøvingen inn i barne- og ungdomskoletid. I 

barneskolen hadde de kroppsøving med mye lek, i ungdomsskolen hadde alle mest ballspill og 

utholdenhetstrening. Det er tydelig at lystprinsippet er forsvunnet for noen. Bare ei jente har vært 

i nærheten av teoribok i faget i ungdomsskolen. Den ble brukt til teoriarbeid hvis de var syke 

eller hadde glemt gymtøy. Tre av elevene uttaler at aktivitetene for det meste er styrt av lærerenes 

interesser og bakgrunn i idrettene. 
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Elevenes idrettslige bakgrunn kan karakteriseres som variert sammenlignet med beskrivelsen av 

innholdet i kroppsøvingsfaget i ungdomsskolen. Kun en gutt mangler idrettsbakgrunn. Ellers har 

informantene erfaring fra disse idrettene på fritid: Kampsport, fotball, aerobic og ridning. 

Fotballelevene dominerte med to aktive jenter og en aktiv gutt. 

 

Forventninger 
 

Even 

Både erfaringer fra idretten og kroppsøvingsfaget er med å styre forventningene til faget i 

videregående skole. Evens erfaringer fra grunnskolen var ensidige. Innholdet i faget var avhengig 

av lærer, men de hadde først og fremst hatt ballspill. Kampsportgutten Even, hadde ingen 

forventninger til faget i videregående skole:” ikke mer enn at jeg skal får en god karakter”  

 

Han får tilfredsstilt behovet for trening og konkurranser på fritid. Han får oppfølging i sin idrett 

og han oppnår de målene han har satt seg. Et to timers kroppsøvingsfag på en allmennfaglig 

studieretning, sammen med 30 elever, blir dermed ikke interessant for ham. Han tenker på å få 

god karakter. Tanken om at han heller ikke vurderer de sosiale verdiene i kroppsøving som 

sentrale, dukket opp, men ble ikke forfulgt i intervjuet. Det ble unnlatt å stille spørsmål om 

sosiale sidene i aktivitetssammenheng, fordi han var så klar om sine egne forhold. I etter tid har 

det vist seg at han har brukt kunnskapene sine i en instruksjonsoppgave, og dermed fått en 

utfordring i faget. 

 

Ane 

Ane har allsidig bakgrunn, men er ikke lenger med i organisert idrett. Hun forventer at alt skal 

være gøy. Her ser vi muligens en sammenheng mellom hennes allsidighet, følelse av mestring og 

bevegelsesglede. Spørsmålet blir om hun får dekket sine bevegelsesbehov, hvis hun bare har to 

timer kroppsøving i uken.   

 

Chris 

Chris har ikke idrettslig bakgrunn og ingen forventninger til kroppsøving. Han lurte ellers  på 

hvorfor skogen ikke blir brukt i kroppsøvingstimene, for det hadde han mest erfaring med. Han 
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kommer fra en skole som ligger nær marka, og kroppsøvingstimene er knyttet til tverrfaglig 

arbeid, ute med bl.a. uteskole. Det virker som om han har vært lite i gymsal i grunnskolen. Denne 

manglende erfaringen kan faktisk være årsak til at han ikke finner seg veldig godt til rette med 

kroppsøvingsfaget som bare har foregått i gymsal. Han visste at de skulle ha teori, og han 

aksepterte det, men hadde ingen formening om hvordan teorien skulle praktiseres på forhånd. 

 

Einar  

Fotballgutten Einar håpet at det skulle bli mye fotball, sånn som på ungdomsskolen: 

”Vi hadde jo en gammel fotballtrener som lærer, så da ble det en del fotballsparking.  

Men jeg husker også at vi hadde en gammel turnlærer fra Russland, da ble det mye 

turning.”  

 

Så ble det mye tester på grunnkurset. Einar liker at det settes karakterer, liker at testresultater 

teller både i utholdenhet og styrke, for han får gode resultater. Han forventer at dette gjøres i 

videregående også. Han kommenterer at han synes det ble mer varierte aktiviteter som bl.a. 

lekaktiviteter, dans og turn, enn det han hadde forventet. 

 

Inger 

Inger med fotball- og aerobicbakgrunn hadde ingen forventninger. Gymmen hadde aldri vært noe 

særlig på grunn av et svært ensidig innhold. Dessuten hadde hun opplevet mye tull i gymmen på 

ungdomsskolen.  

”Det var noen veldig sporty gutter og noen veldig usporty jenter i klassen. Det ble som 

regel bare tull og vi fikk gjøre hva vi ville egentlig, så vi endte opp med å spille fotball. 

Det var egentlig ikke noe særlig, men vi hadde tester av og til. Kanalrunden var skikkelig 

ekkel, den er vond, den er et pes. Noen av guttene løp på 19 min, mens du selv dør i mål 

etter 25 min.” 

Disse uttalelsene kan vise at elevene har diskutert seg fram til å få sine ønsker om 

fotball igjennom ofte. Så har utholdenhetstestene blitt gjort for karaktergrunnlaget. Måten 

Inger beskriver turntestene på, tyder på dette, men tyder også på at disse passet henne 

bedre: 
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” Men turntestene var greie. Der  kunne vi velge litt selv hva slags øvelser vi ville gjøre, 

og så fikk vi god tid til å øve oss. Så kunne vi gjøre forskjellige varianter etter hvor flinke 

vi var.” 

 

 

Bente 

 Bente spiller fortsatt fotball. Hun synes fotball er kjempegøy.  

”Det er jo bra å trene, men det er jo sosialt, jeg møter folk som jeg ikke har så veldig mye 

kontakt med, de går på andre videregående skoler. Vi har det kjempe morsomt og drar på 

turer, i sommer var vi i Spania og spilte fotball. Det var gøy!” 

Bente får dekket fysiske og sosiale behov gjennom idretten sin. Hun sier lite om 

kroppsøvingsfaget i ungdomsskolen, det virker uinteressant for henne. Hun  hadde heller ingen 

tanker eller forventninger om kroppsøving da hun begynte i videregående skole.  

 

Isa 

Kroppsøving på barneskolen hadde vært gøy med mye morsom lek og ballspill. Hun drev med 

ridning. Isa gikk heller ikke til videregående med noen tanker om kroppsøving, hun tenkte mest 

på studieretningsfagene sine og hadde aldri tenkt på at kroppsøvingsfaget kunne være en styrke 

på noe vis.  

 

Mari 

”Har drevet med fotball fra jeg begynte å gå. Jeg sprang alltid rundt med ball i hagen, og 

sparket den i et lite mål liksom. Jeg fant baller overalt hvor jeg var. Jeg har alltid hatt 

masse tennisballer og fotballer rundt meg hele tiden, så nå har jeg huset fullt for å si det 

sånn.”   

Hun har en nøktern beskrivelse av kroppsøving i grunnskolen. Hun hadde mest lek, liksom. 

Alvoret kom med L-97. Det kommer ikke fram synlige positive forventninger til kroppsøvings 

faget. Hun kaller kroppsøvingsinnholdet for pensum, men snakker kun ivrig om fotball. Hun har 

en svært negativ beskrivelse av dans i ungdomsskolen, særlig ”sånn gå i grupper og lag en dans!”  
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Bokbruk og arbeidsvaner. 

”På VK1 skal elevene med basis i grunnkurset bruke sin kunnskap, sine ferdigheter og sine 

kreative evner til å utvikle ny kunnskap og nye ferdigheter i ulike idretter ” ( KUF 1994 s.7) 

Dette er ordlyden i ett av syv hovedmål i læreplanen, hovedmål 1 om idretter. Hovedmål 1 

er igjen inndelt i fire hovedmomenter. Innholdet er formulert som klare kunnskaps- og 

ferdighetsmål for ulike emner. De andre hovedmålene handler som tidligere nevnt om 

Grunntrening, Kroppsbruk og Helse, Dans og Friluftsliv. De er formulert som å kunne forklare, 

praktisere, kjenne til eller anvende. Dette er krav om ferdighet og kunnskap side om side. 

Gjennom forskjellige arbeidsmåter skal målene nås. I tillegg skal kroppsøvingsfaget 

inneholde trening, lek moro, fri utfoldelse, spenning og utfordringer (KUF 1994).  

På alle studieretninger og alle trinn har elevene 2 uketimer i kroppsøving. Det vanligste er å legge 

dem til en dobbeltime, slik elevene i dette prosjektet har.  Elevene har også hatt to uketimer i 

faget i barneskolen. Et år kan de ha hatt tre uketimer på ungdomstrinnet, ellers to timer.  

De teoretisk kunnskapene kan integreres i praksisen eller presenteres som rent teoristoff. Stoffet  

er samlet i en lærebok på ca. 280 sider som alle i prosjektet bruker. Elevene i prosjektet kommer 

fra fem forskjellige klasser. De beskriver en veksling av teori undervisning på tre forskjellige 

måter: 

• en dobbeltime teori og en prøvetime i halvåret 

• 15 min teori før eller etter hver time 

• ingen teoritime bare teoriprøve  

Litteraturhenvisningene  framkommer ofte på en ½ årsplan med henvisning til sidetall i boka etter 

følgende skjematiske mønster: 

 

KROPPSØVING  2  AFA   våren 2002 

UKE DATO AKTIVITET TEORI 

3 15/1 Dans  

4 22/1 Lagspill Gymnos s.22-29 

5 29/1 Lagspill  

6 5/2 Koordinasjon og teknikktrening Gymnos s.222-234 

7 12/2 Koordinasjon og teknikktrening  

8  Vinterferie  



 

21 

9 26/2 Lagspill  

10 5/3 Lagspill  

11 12/3 Planlegging av trening Gymnos s.260-263 

12 19/3 Egentrening  

13  Påskeferie  

14 2/4 Turn  

15 9/4 Turn  

16  Heldagsprøver  

17 23/4 Småspill/utholdenhet  

18 30/4 Småspill/utholdenhet  

19 7/5 Hurtighet Gymnos s.213-222 

20 14/5 Hurtighet  

21 21/5 

 

Teoriprøve  

22 28/5 Egentrening  

23 4/6 Egentrening  

24 11/6 Egentrening  

 

Planen sier ingen ting om arbeidsmåter, men den signaliserer at teorien er knyttet til praksis, og at 

elevene skal lese i forkant av praksisen.   

Presentasjonen av de enkelte elevenes forforståelse og forventninger til kroppsøvingsfaget 

viser at faget fremstår som positiv forventning for bare to elever, Ane og Einar. Det betyr  at de 

andre informantene begynte på videregående skole med en nøktern eller kanskje negativ 

forventning til faget. Med dette utgangspunktet vil jeg se nærmere på hvordan kroppsøvingsboka 

eventuelt påvirker elevenes læring i faget.      

 

Even 

Even mener at en del teori må man kunne, i hvertfall for å få litt høyt nivå enn bare å spille 

fotball som han sier. Han har brukt boka veldig lite, lest litt i perioden. Det er ikke interessant 

fordi han får kunnskaper gjennom forbundet sitt. Men han kjenner igjen ”basictrening”. Han 

sammenligner det med koordinasjonstrening, og en form for allsidighetstrening. Han mener at jo 
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mer allsidig du er, jo bedre blir du i idretten din. Han mener at dette er en gjennomgående 

oppfatning i idretten i dag.  Og dermed føyer han til at utøvere på hans nivå kan ha utbytte av 

teoriboka, men det kommer an på hvor mye en kan fra før. Han har vært borti det meste før, og 

mener at for ham blir det meste for selvsagt. Dessuten planlegger han sammen med andre, han 

trenger ikke å  kunne planlegge selv. Men elever uten idrettslig erfaring vil ha utbytte av boka, 

mener Even. Han understreker imidlertid at det kan bli vanskelig for dem å sette opp program for 

å bli bedre i aktiviteter. Han mener at de trenger flere programmer i ressurstrening, for eksempel i 

styrke og spenst som er rettet mot bestemte idretter. Han vil at mange programeksempler som 

kalles øktplaner i boka, skal ha spesifikke øvelser rettet mot bestemte idretter, for det er vanskelig 

å sette opp helhetlige program for mange. VK 2 elever vil få en veldig stor utfordring når de skal 

lage planer, hvis de ikke har idrettslig bakgrunn, mener han.   

Helseperspektivet kan ha verdi også, selv om den sier en del som er kjedelig og selvfølgelig for 

ham.  

 

Ane 

Ane kjenner til idrettene i boka. Hun sier det veldig greit i forhold til styrketrening å kunne slå 

opp i boka og lære øvelser. Hun nevner nytten av retningslinjer for trening, og hvordan trening 

virker på kroppen. Hun ser mest på boka som en veiledning og mener at boka bidrar til øke 

kunnskapen i faget.  

 

Chris 

”Man skal forberede seg på forhånd siden det er så lite fag, sånn at ikke gymlæreren trenger å si 

alt som står der, da må du forberede deg til aktiviteten. Ut fra det du har lest kan du prøve ut i 

praksis, for å effektivisere litt mer. Det er bra. Men prøver synes jeg er dumt.” 

Chris har  jobbet med teorien og sier at det er bra at teori kan leses til timene. Men det må 

ikke bli for mye teori. Han har ikke idrettslig bakgrunn, ingen forventninger til faget, han kan 

virke usikker i enkelte aktiviteter. Det kan derfor antas at han finner trygghet i å kunne forberede 

seg til aktiviteter.  Dette synes å fremme den fysiske treningen for Chris. Han tilhører gruppen 

som ser sammenheng mellom teori og praksis.  
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Einar 

Einar kaller litteraturhenvisningene for pensum og synes det er mye rart som står der. Han er 

interessert i hvordan kroppen fungerer og retningslinjer for trening og skader. Han ville også 

kunne legge opp trening senere hvis han vil holde seg i form. Boka er til hjelp for dem som aldri 

har trent. Hjelp til planlegging av øvelser i egentrening. Bra beskrivelser, men feil hvis det blir 

for mye teori, for kroppsøving skal være et praktisk fag. Han vil helst bare trene fotball fortsatt. 

 

 

Isa 

”Jeg lesere ikke så mye i boka, jeg. Jeg burde lese mer, vi har jo en  teoriprøve i året. Jeg 

leser før den, men sånn ellers leser jeg lite” 

Isas ord blir forsterket med at de går igjennom temaene i gymtimene også, så hun føler ikke 

behov for å lese underveis. Hun er representativ for resten av informantene. Selv om de har fått 

henvisning til litteratur koblet til de forskjellige aktiviteter i semesterplanene sine, leses 

litteraturen ikke før prøver. Bente og Inger bekrefter det samme.  

 

Inger 

 

Ingers utbrudd forsterkes: 

”Å, nei, nå må jeg lese gym også”    

Hun kaller det meningsløst og har aldri lyst til å åpne denne boka. Hun mener at hvis hun hadde 

vært interessert i å lære mer om idrett, så hadde hun begynt på idrettslinja. Hun mener at hele 

faget er ganske bortkastet på allmennfag. Hun har to timer i uka, skal hun forbedre seg i noe må 

hun trene ganske mye. Hvis du ikke trener idet hele tatt, kan du heller ikke gjøre det bra i gym i 

de to timene heller. På spørsmål om ikke elever kan ha noe utbytte, svarer hun jo, men da må de 

få velge aktiviteter selv. Viktig stoff kan da være litt om trening, litt om tøying og litt om 

kosthold. Treningsprinsipper for planlegging trenger hun ikke å vite noe om, fordi når hun trener 

er det alltid andre som forteller henne hva hun skal gjøre og hvor mye hun skal trene. Hun får 

aldri inspirasjon til å trene gjennom boka.       
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Mari 

Mari mener hun har hatt den samme teorien på ungdomsskolen, selv om de ikke hadde bok. 

Alt gjentar seg. Hun hadde mye teori på grunnkurset, ofte 15 min før praksis og det irriterte 

henne. Det tok alt for lang tid å komme i gang med selv gymmen. På VK1 dabbet bokbruken litt 

av. Plutselig var det ikke lenger så mye gjennomgang av teori til de praktiske øvelsene, og 

dermed synes Mari at boka fikk en mindre rolle. Hun synes dette var helt greit. Teoritimene 

forsvant også i andre klasse. Hun kunne på sett og vis ha tenkt seg teoritime før en prøve. Men 

det viste seg at det gikk helt greit å ha prøver uten å ha teori først også. Dermed viser Mari til at  

den helhetlige forståelsen ble oppnådd med færre teoritimer, at boka muligens ikke har fremmet 

læringen for henne.    

       

Syn på bokas tekst, bildebruk og illustrasjoner 

Tanken om at boka motiverer til aktivitet, og dermed ny læring og eller vedlikehold av 

bevegelsesferdigheter, ligger til grunn for spørsmålene om lay-out, bildebruk og illustrasjoner.   

Det handler om i hvilken grad elevene kjenner seg igjen i fremstillingen og hvilke følelser og 

opplevelser som oppstår. 

 

De fleste elevene virket overrasket over dette spørsmålet. De forventet ikke dette fokuset og 

hadde lite konkrete svar på dette spørsmålet. Vi fant fram til konkrete eksempler på bildebruk og 

tekst sammenheng. Elevene kommenterte at de forstod teksten godt. Illustrasjonene var ok, 

spesielt med tankebobler. Chris sier han får lyst til å drive aktivitet ved å bla i boka. Men Inger 

sier at bildene virket for oppstilte, Inger mente at bildene var: ” Gamle håpløse greier som ikke 

inspirerer” 

Det var igjen en negativ uttalelse fra henne. Vi blar opp på dansebilder som hun mener er 

eksempel på oppstilte bilder. Jeg forklarer at disse bildene faktisk viser vanlige gym-elever i 

danseaktiviteter som er forklart i teksten ved siden av. Hun godtar dette, men mener at elevene 

bør kunne noe teori og ønsker egentlig å identifisere seg med aktivitetene, det hadde hun ikke 

gjort i dans. De fleste informantene brukte igjen uttrykket ”greit” om bilder og illustrasjoner.  

Mari uttrykte at hun hadde et ”relativt godt inntrykk” av det som stod i boka. Det er skrevet på en 

god måte og illustrert med bilder og tegninger så man forstår det bedre. Boka er full av farger og 

ordentlige bilder, noe som gjør den innbydende å lese. I forhold til Inger, gir Mari et positivt 

utsagn om boka som helhet: 
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”Boka er full av farger og ordentlige bilder, noe som gjør den innbydende å lese. Den ser 

ikke kjedelig ut, den er tvert i mot sprudlende og fargerik. Dette er også med å gjøre den til en 

positiv del av kroppsøvingsfaget.” 

Hun mener tekstene er lettleste, de tar ikke lang tid å lese og er heller ikke vanskelige å 

forstå. Hun mener det er positivt, i og med at dette er et praktisk fag. Men hun legger til at 

generelt sett er hennes følelser om det å ha en bok i et så praktisk fag, noe delt. På de ene siden 

synes hun det er dumt å ”dytte masse teoristoff overalt”. Men på den andre siden er teorien en 

viktig del. Det å henvise til sider i boka før hver time mener hun er lurt. På den måten kan man 

lese hvis man er usikker, men man kan la det ære hvis det er noe man kan. Teoriprøvene er også 

Mari skeptisk til, hun etterlyser praktiske prøver med spørsmål ved de øvelsene man gjør.  

Beskrivelsen til Mari om delt følelse når det gjelder bokbruk, viser elevenes usikkerhet i 

at praksis skal erstattes med teori. Hennes uttalelser om irritasjon over 15 minutter teori i hver 

gymtime på grunnkurset bekrefter dette. Hun er har stor idrettslig erfaring. Hun ønsker å trene 

mest mulig. Hun aksepterer at teoristoffet er der, men aksepterer at det leses på egenhånd, for 

prøvene går greit likevel. Om dette skyldes det at hun ser overlapping fra ungdomsskolen, eller at 

hun har fått kunnskapen inn gjennom mye praksis, kan ikke bekreftes her.      

 

Det ligger en stor utfordring i å illustrere tekster slik at den når fram til aldersgruppen. Gjennom 

skolegangen utvikles elevenes syn på og motivasjon til aktivitet, og hele bokas innhold er med på 

å påvirke og motivere. Den nye forståelsen elevene tilegner seg, er påvirket av elevenes tidligere 

kunnskap og deres hverdagsoppfatning. Dette handler også om estetiske erfaringer fra 

bildeverden og evnen til å innta og omgjøre ny informasjon. Etter dette synet er det viktig å legge 

til rette for at elevene kan aktivisere hverdagsoppfatninger når de lærer (Knain 2000). Elever tar i 

bruk og påvirkes av dypere kognitive og emosjonelle strukturer som gjør at de opplever noe som 

er meningsfylt. Elevene som bruker en kroppsøvingslærebok må med andre ord kunne nyttegjøre 

seg teoretiske kunnskaper kombinert med fysiske ferdigheter. Denne form for helhetlig læring 

stiller spesielle krav til formidler og mottaker.    

I denne sammenhengen kan det være naturlig å stille spørsmålet om bokens innhold er 

med på å skape meningsfull læring i kroppsøving. Utfra vår tradisjonelle, teoretisk skoles 

oppbygging, er boka et viktig læremiddel for å fremme kunnskaper. Dette ligger forankret.  Men 

hvis tekst og bildebruk er for fjern fra elevenes opplevelse av bevegelse og ønske om aktivitet, 
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virker den ikke meningsfull for dem. De mangler tydelig erfaring i å vurdere lærebokinnhold. Det 

er en uvant situasjon for noen å se det teoretiske stoffet koblet til fysisk læring i en helhet.  

I og med at elevene bare har hatt kroppsøvingslærebok i to år og brukt den lite, har de muligens 

ikke fått fordypet seg i stoffet slik at det blir naturlig å vurdere innholdet i forhold til den aktivitet 

som forsterkes med tekst. Ut fra elvenes uttalelser kan framstår de med et grunnsyn på hvordan 

læreboka fremmer aktivitet i kroppsøving. Utfra teorien om opplevelse av flow,  kan elevenes 

uttalelser   tolkes slik at kun to elever mener at boka fremmer læring etter grunnkurs og VK1.  

Det gjelder Ane fordi hun ser på boks som veiledning og sporadisk leser lekse og Chris fordi han 

har liten idrettslig bakgrunn og har vært lite i gymsal i grunnskolen. Dessuten blir han motivert til 

aktivitet av bildestoffet. Tre elever uttaler seg rimelig positivt, men Even faller utenfor 

balansegrensen p.g.a. høyt idrettslig ferdighetsnivå og Einar og Mari p.g.a. ensidige forventninger 

om å drive mye med ”sin” idrett og minst mulig med teori. Tre elever ligger fjernt fra flow- 

opplevelse. Inger har en del erfaringer fra idrett, men negative erfaringer fra kroppsøvingsfaget 

og svært negativ holdning til teorien. Bente leser ikke i boka. Isa leser bare til prøver fordi hun 

må.  

 

Syn på arbeidsbok 

Arbeidsboka er i følge forordet en del av Gymnos. Verket er bygd opp av både hovedbok og en 

arbeidsbok som også er delt inn i Grunnkurs, VK1 og VK2 del.  Arbeidsboka innholder 

forskjellige oppgaver til alt stoffet i grunnboka. Spørsmålene stiller krav til at elevene skal kunne 

gjengi, forklare og bruke kunnskaper. Dermed må de bruke læreboka aktivt i arbeidet med 

oppgavene. Noen oppgaver er praktiske. I grunntrening tar oppgavene utgangspunkt i den 

praktiske utprøvingen fra læreboka. Det skal skape gode vilkår for læring. En del av de praktisk-

estetiske oppgavene oppfordrer elevene til å arbeide i grupper. Arbeidsboka inneholder også 

skjema som kan brukes til å lage egne økt- og periodeplaner, føre treningsdagbok og vurdere 

egentreningen. Den er  i A 4 format og i sort-hvit utforming. Alle elevene har brukt boka jevnlig i 

grunntreningsarbeidet på grunnkurset. De uttaler at det dabbet veldig av på VK1. Bare Bente og 

Isa forsatte å bruke boka på VK1. De andre informantene har bare brukt bok dersom de ikke 

deltok i gymmen. I en av klassen ble dette også lite av fordi elvene som ikke deltok i gymmen 

fikk i oppgave å lage sammendrag fra kunnskapsstoffet i boka.   
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Kroppsøvingslæreboka og flow-opplevelse 

Elevene kan med konklusjonene om forforståelse, forventninger, bokbruk syn på arbeidsbok osv. 

plasseres i Fig. 2 som bygger på Fig 1: Modellen om flow-opplevelse etter Cikszentmihalyi s.13 

 

Flow- modellen og  elevenes syn på kroppsøvingslæreboka 

 

 

 

 

 

 

UTFORDRINGER 
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                                                                                                      FERDIGHETER 

 

 
Fig.2: Elevenes flow-opplevelse  
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Oversikt over informanters erfaringer med bruk av boka på VK1 
Navn Kjønn Idrett Forvent-

ninger til 

krø. I vg. 

Bruk av 

boka 

Opplevelse og holdning til bruk av 

boka 

 

 

Even 

 

 

 

 

 

Gutt 

 

 

Kamp-

sport 

Ingen, 

ikke mer 

enn at jeg 

skulle få 

god 

karakter 

Veldig lite 

Litt å lese i 

periodene, 

jeg får 

kunnskaper 

gjennom 

Forbundet 

mitt 

Jeg kjenner igjen basictrening og 

koordinasjonstrening, men utbytte 

kommer an på hvor mye teori du kan 

fra før. Og har du tenkt å satse seriøst 

på idrett, kan du ha utbytte av dette. 

Helseperspektivet har også verdi .Men 

den sier en del som er litt selvsagt og 

litt kjedelig. Korte ned om noen idretter 

og tatt med flere. Mer program om 

styrke.  

 

 

Ane 

 

 

Jente 

 

 

 

Allsidig 

Alt skulle 

Være 

Gøy. 

Leser som 

lekse 

hvordan du 

skal trene.  

Boka til 

privat bruk. 

Jeg ser på boka som en veiledning. Får 

vite hvordan hvordan jeg trener riktig. 

Hjelp til planlegging. Lagspillene gir 

best inn-trykk, det står mange tips om 

hvordan du kan forbedre deg, for der 

kan du jobbe med andre, jeg ser på 

lagspill i skolen som lek. 

 

 

Chris 

 

 

 

 

 

Gutt 

 

 

Ingen 

Tenkte 

ikke over 

inn-

holdet, 

men 

visste vi 

skulle få 

litt teori,  

bruke 

Får planen 

læreren lager 

med sidetall 

i boka, vi 

skal lese 

lekse før 

gymtimene, 

rep til prøver 

Bra å lese teori til timene, men ikke for 

mye, men hvo-dan skal trene. Det er 

bra for konsentrasjonen og 

lekselesning. Bildene kan gjøre det 

lettere å forstå og de skaper mer 

interesse for aktivitet. Jeg får lyst til å 

drive aktivitet ved å bla i boka. Så 

lærer jeg om tilpassning av trening, 

variasjon, restitusjon og kontroll.  
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skogen? 

 

 

Einar 

 

 

 

 

 

Gutt 

 

 

Fotball 

Håpet det 

skulle bli 

mye ball-

spill, sånn 

som på u-

skolen, 

det ble 

tester  

 

 

Leser bare til 

prøvene, 

skal gi 

allmennkunn

-skap om 

idretter. 

Jeg kaller det pensum, det er mye rart 

som står der, mest interessant om 

hvordan kroppen fungerer og 

retningslinjer for trening og skader, det 

er bra å legge det opp i forhold senere 

hvis du vil holde deg i form. 

Hjelp for dem som aldri har trent før. 

Hjelp å finne øvelser til egentrening. 

Bra beskrivelser. Mye teori blir feil 

fordi krøv. er et praktisk fag. Mer  

Praksis. 

 

 

   

 

 

 

Inger 

 

 

 

Jente 

 

 

Fotball i 

8-9 år 

Aerobic 

Nå 

Ingen 

tanke 

eller 

forventni

ng. 

Gymmen 

hadde 

aldri 

Vært noe 

særlig. 

Leser bare til 

prøver. 

”Å, nei må jeg lese gym også.” Har 

aldri spesielt lyst til å åpne boka. Viktig 

stoff kan være litt om trening, hvis du 

skal trene noe bestemt, litt om tøyning, 

litt om kosthold. Treningsprinsipper for 

planlegging har ingen betydning, for 

når jeg trener er det alltid andre som  

forteller hvor mye og hva jeg skal 

gjøre. Men vi har sikkert bok for å få et 

mer bevisst forhold til praksis. 

Jeg får aldri inspirasjon til mer trening 

gj,om boka. 

Bildene er så unaturlige og oppstilte. 

Gamle håpløse greier Hadde jeg ville 

hatt mer teori, hadde jag tatt 

idrettslinje. 
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Bente 

 

 

 

 

Jente 

 

 

 

 

 

Fotball 

Ingen 

forvent-

ninger til 

koppsøv. 

To timer 

teori og  en 

prøve pr. 

semester,lese

r bare til 

prøven 

Oppgaver i 

arbeidsbok 

Boka kan være støtte til humanbiologi. 

Gir ikke lyst til å trene. Fine bilder i en 

kjedelig bok. 

 

 

 

 

Isa 

 

Jente  

 

Ridning 

i barne-

skolen 

  

Ingen 

 

Leser ikke 

mye i boka, 

bare før 

prøver 

Boka kan styrke kunnskapene om 

hvordan trene. 

Jeg vil ha både muntlig gjennomgang 

og praktisk trening samtidig. Viktig 

med ergonomi. Jeg vil lære teori 

gjennom praksis. Boka kan være en 

manual for trening. Men den kunne 

vært kortet ned til få faktasetninger. 

Bra med bilder og illustrasjoner. 

Selv om jeg mener vi bruker boka lite, 

er jeg positiv til å ha bok. Men vil selge 

den når jeg er ferdig på videregående 

skole.  

 

Mari 

 

Jente 

 

Fotball 

  

Ingen  

 

Leste mye 

på gr.kurs, 

dabbet av på 

VK1  

Bruker boka lite på VK1, bare før 

prøver , helt greit å ha prøver uten å ha 

ren teori først.  

 
Klassesamtaler 

Etter vårens teoriprøve hadde to av klassene hvor fire informanter gikk, en teoritime i gymsalen. 

Gymsalen har en liten tavle som blir benyttet til å skrive stikkord og illustrasjoner på. Elevene 

satt på gymbenker i en halvsirkel foran denne tavlen. Timene ble åpnet med info om at 
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intervjuene var foretatt og at klassen skulle få noen av de samme spørsmålene. Det ble åpnet med 

temaet hvordan boka ble brukt.  I klassen til Einar og Inger, var ei jente først ute med klar 

melding om at de ikke hadde positiv holdning til å ha bok i kroppsøving. Tonen hennes var ikke 

negativ, men hun ivret tydelig etter å formidle dette. Klassen bekreftet at de på grunnkurset og 

VK1 kun brukte boka til å lese teorien før prøvene. De innrømmet at de ikke var veldig flinke til  

å følge med på planen og lese teorilekser.  Jenta som innledet fortsatte med: 

” dette har litt sammenheng med følelsen av unødvendighet, dessuten prioriterer jeg lekser 

i de teoretiske fagene framfor gym. Og jeg mener jo generelt at bruk av bok under 

teoriundervisningen i gym både er unødvendig og dårlig utnyttelse av tiden. Det bør ikke 

være nødvendig med noe mer utfyllende teori enn den vi lærer mens vi går igjennom 

aktivitetene.” 

 

Begge klassene støttet dette. I den andre klassen påpekte elevene  at gymmen bør ha som hensikt 

å aktivisere ungdommen først og fremst og gi den det etterlengtede avbrekket i den stillesittende 

skolehverdagen. En av elevene uttalte dette: 

”Å trykke på oss en 300 sideres teoribok og i tillegg teste oss i innholdet flytter fokus fra 

gymmen som et praktisk fag til et skolefag på lik linje med matte der prestasjonskravet er 

skyhøyt.” 

Det ble kommentert at elevene kunne se at lærerene mer eller mindre var enige i dette i forhold til 

hvordan de brukte boka. De hadde ingen eller svært lite teoritimer bortsett fra det som foregikk i 

praktisk- teoretisk gjennomføring. En trodde at dette skyldes at lærerene visste at de fleste kunne 

det nødvendigste etter 10 år i skolen pluss fritidstreningen de hadde hatt. Her har de nok rett i at 

disse elevene på allmennfaglig studieretninger har et faglig grunnlag, men det finnes mange 

elever som ikke har de elementære kunnskapene om grunntrening og treningslære.   

Her ligger noe av grunnspørsmålet om teoribok. Ikke alle dømte bokbruken så hardt. 

Noen mente at de i alle fall ville beholde forslag til øvelser i grunntrening og idretter, og 

kunnskap om metoder i ressurstreningen. Dessuten ville de ha mer om egentrening og 

øvelsesutvalg for å kunne velge blant mange aktiviteter. Dette skyldes at de var på vei inn i en 

kort egentreningsperiode som skulle innledes med en planinnlevering. Det viser muligens at 

elevene innordner seg etter de samme hovedmål som i Allens nevnte funn: De vil jobbe mest 

mulig i sosial sammenheng og de vil gjerne drive med de aktivitetene liker best. 
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Karakterspørsmålene er ikke sterkt vurdert, men elevene er opptatte av karaktersettingen i 

kroppsøving og yter ekstra før teoriprøvene. Resultatene viser at de kan anvende kunnskapene.    

Dette viser at elevene går igjennom en faglig utviklingsprosess hvor kunnskapsstoffet 

fungerer som en spiral. Tiltross for at de har sine indre følelser og holdninger til bokbruk på den 

ene siden har den ytre virkelighet påvirket dem til å se bok som noe nyttig  når de nå befant seg i 

forkant av en kort egentreningsperiode på slutten av VK1.   

 

Valg av kroppsøvingslærebok  

Avslutningsvis i intervjuene fikk elevene vite at det finnes mange kroppsøvinglærebøker på 

markedet. De tippet at skolens ledelse og kanskje kroppsøvingslærere valgte bøker. De hadde 

aldri hørt at elever eller foreldre hadde vært med på valg av skolebøker i sin skoletid. To av 

elevene mente at de gjerne kunne være med på lærebok valg. De andre virket uinteressert i 

spørsmålet.   

 

3.6 Bokbruk og elevenes utbytte på VK2  
Alle elevene i prosjektet hadde fått utdelt en høstsemesterplan (1/2 års plan) i kroppsøving, på 

grunnkurs, VK1 og VK 2. Planene er et skjematisk oppsett som følgene forenklede eksempel for 

VK2: 

UKE 

 

DATO AKTIVITET MERKNAD 

35 

36 

22/8 

29/8 

Utholdenhet- kontinuitetstrening 

Utholdenhet- intervalltrening 

Repetisjon Gymnos s.131-

145 

37 

38 

39 

40 

 repetisjoner  

småspill 

friidrett 
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42-46 

9/11 Test egentrening 

 

Gjennomføre egentrening, retest 

Levere periodeplan med 

målsetting og øktplan se 

s.268-284 



 

33 

47 20/11 Evaluere egentrening Levere rapport egentrening 

48  fellesaktiviteter  

49  fellesaktiviteter  

50  fellesaktiviteter  

 

 

 

 

Teoriinnholdet består av repetisjon, planlegging og rapportering og evaluering av 

egentreningsperioden på 5-6 uker. Elevene ha hatt bok i 2 og 1/2 år og brukt den som beskrevet i  

kap 4.2, til og med VK 1. På VK 2 ser vi at 5-6 uker består av egentrening. Det er henvist til 16 

sider i læreboka om planlegging av trening. Kapitlet inneholder repetisjon av treningsprinsipper  

for trening, oversikt over metoder for trening, tre eksempler på øktplaner, tekst om testing og 

vurdering. Ellers er det vist til kapitlene i boka om idretter og aktiviteter som elevene kan bruke i 

øvelsesutvalget i planene sine. 

Dybdeintervju-informantene og fem andre elever på VK2, har fått utdelt et enkelt 

spørreskjema etter egentreningsperioden (vedlegg 2). Hovedspørsmålet handler om det er 

forskjell på bokbruken på VK1 på VK 2. De nye informantene beskriver den samme bokbruken 

som de andre. Alle har en mager lekselesing underveis, de leser bare til prøvene. Forskjellen er at 

på VK 2 har alle vært innom boka for å studere planskjemaoppsett i forkant av 

egentreningsperioden. De føler seg avhengige av å levere det slik læreren ber om i skriftlig form. 

Bare noen få har studert øvelsesutvalg til sine aktiviteter.  

 

Bokbruken varier allikevel. Mari sier det slik: 

” Jeg brukte boka svært lite før denne egentreningsperioden, som jeg har sagt tidligere 

føler jeg at jeg kan veldig  mye av teorien nå.  Det er ikke så mye igjen som jeg ikke kan 

noe om, derfor har jeg tatt repetisjonslesingen lettere nå. Vi har jo hatt noe av stoffet i 

seks år, fra og med ungdomsskolen. 

Men jeg brukte boka mye da jeg skulle sette opp øktplan og periodeplan. Da var boka 

veldig god å ha, den viser tydelig hvordan de planene skal sette opp. Til selve 
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øvelsesutvalget brukte jeg hodet mitt, men boka fungerte bra som kilde til hvordan sette 

opp de forskjellige planene.”   

 

Bare en av de fem ekstra informantene sier også at teoriboka ble svært lite brukt under 

egentreningsperioden. Kun under planleggingen benyttet hun seg av eksempler i boka. Hun synes 

de to teoritimene før egentreningen bedre for henne. Hun brukte sin egen treningsdagbok mer, for 

den var mest utfyllende og relevant for henne. Hun mener at hun vil bruke boka i 

vurderingsøyemed og  til lekser. De andre elevene føler at de kan holde seg ajour selv om de ikke 

leser kroppsøvingsøvingslekser. Ei av de nye jentene på VK 2 kommer med direkte skriftlig tale: 

 

” Jeg synes generelt at bruk av bok i teoriundervisningen i gym er både unødvendig og dårlig 

utnyttelse av tiden. Det bør ikke være nødvendig med noe mer utfyllende teori enn den vi lærere 

mens vi går igjennom de forskjellige aktivitetene. Gymundervisningen bør ha til hensikt å 

aktivisere skoleungdom og gi oss avbrekk i den stillesittende skolehverdagen. Å trykke på oss en 

300 siders teoribok og i tillegg teste oss i innholdet flytter fokuset fra gymmen som et 

aktiviserende og praktisk fag til et skolefag på lik linje med andre teorifag der prestasjonskravet 

til hjernekapasiteten er skyhøy. Jeg mener at teoribok gjør gymmen mot sin hensikt. Dette kan jeg 

som elev se at lærerene er mer eller mindre enige i. Vi har jo ingen eller lite ren teori  

undervisning, bortsett fra det som forgår under den praktiske gjennomføringen. Det er klart  at det 

er nyttig å lage et treningsopplegg, vite hvordan og hvorfor en trener. Men fakta er at de fleste av 

oss kan det nødvendigste etter 10 år med gym og fritids aktiviteter.”     

Gjennomgang av de innleverte planer viser at elevene har svært vekslende evne til å ta 

teoristoffet i bruk og overføre denne kunnskapen til de aktiviteter og de rammer de skal trene 

innenfor. Elevene tenker mest utfra de øvelseserfaringer de har og hvordan de har lyst til å trene.  

Utfra dette leser jeg at de har opplevd bevegelsesglede, det er derfor de vil ha mest mulig praksis. 

De har med seg aktiviteter like mye fra sin barne-og ungdomsidrett som fra kroppsøvingsfaget i 

skolen. 

I klassesamtalene framkom det samme synet. Jeg oppfattet  ikke meningene fullt så 

bastante som i intervjusituasjonen, mange hadde ikke tenkt over spørsmålet, men utviste en viss 

form for refleksjon som gjerne kan kobles til Allans punkt om å gi læreren hva læreren vil ha. 

Dette skyldes muligens at elevene moderer seg i fellesskapet og ser på en teoritime også som 

vurderingsgrunnlag i faget. Elevene er gjort oppmerksomme på at det er den helhetlige 
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kompetansen, slik den er beskrevet i opplæringsmålene som skal vurderes. Elevenes orienteres 

om kriterier for evaluering. De er formulert i Kroppsøvingslæreplanen på Grunnkurs i kapittel 

3.4: Vurdering, og de er tredelt: 

1) kunnskap og evne til praktisk anvendele av kunnskaper  

2) ferdigheter 

3) innsatsvilje og samarbeidsevne 

 

Med denne informasjonene som avslutning: Ved fastsetting av standpunktkarakteren i 

kroppsøving skal disse punktene vektlegges likt. 

(min understreking) 

 Jeg ser på innholdet i de tre kriterier slik: 

Pkt 1. Er todelt: kunnskap (teori) og anvendelse (praksis) 

Pkt 2. Er praksis 

Pkt 3. Innsatsvilje og samarbeidsevene er hovedsakelig praksis 

 

Metodisk veiledning for Grunnkurs (KUF1994) bekrefter at i vurderingssituasjoner må teori og 

praksis knyttes sammen slik at elevene får vise at de kan anvende kunnskapsstoffet praktisk 

(KUF 1994 s. 39) (Min understreking). Jeg vil konkludere med at faget kroppsøving skal bestå av 

mest praksis. Dermed må kunnskapsdelen sees som en støttefaktor til praksisen. 

Det siste punktet er i dagligtale omtalt som holdning og innsats, elever og lærere i 

mellom. På den måten kan samarbeidsevne indirekte bli vurdert som del i selve aktiviteten (KUF 

1994, s. 37). Elevene har aksept for punktet om holdning og innsats, og de ser på to-

veiskommunikasjon om dette punktet som velegnet underveisvurdering. 

I dette bildet mener elevene i prosjektet at teoridelen er en liten del i faget. De er ikke blitt 

spurt om hvor stor del teori kunnskapene skal telle i den totale vurdering. Men de uttrykker 

tydelig at teorikunnskapene er helt underordnet i et to-timers fag.  

Tradisjonelt sett har teoristoff i fagene kroppsøving og idrett vært bygget på treningslære- 

og bevegelseslære. Dette bekreftes av Moser (1996): Et annet moment er etter vår vurdering at 

det finnes en overvekt av naturvitenskapelig orientert litteratur (anatomi, fysiologi, trenings- og 

bevegelseslære når det gjelder fagene fysisk aktivitet og kroppsøving (Moser 1996, s.5) 

   Sider ved motivasjon, vilje og innsats er overfladisk eller ikke vektlagt. I dag vet vi at de 

prosesser som har med opplevelse av bevegelse og gjøre er en viktig del av den fysisk aktiviteten. 
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For mange betyr positiv mestringsopplevelse mye for den videre treningen. Mange elever vil ha 

utbytte av nye innfallsvinkler og motivasjonstrening for å komme i gang med fysisk terning 

generelt og for å fortsette trening. Moser utrykker at man er opptatt av viktige psykiske prosesser. 

Disse kan være både en konsekvens av bevegelse (for eksempel gleden av å ha mestret) og en 

forutsetning for bevegelse (for eksempel lysten til å forsøke seg). (Moser 1996, s.11) 

 

Bokbruk senere i livet 

I kapittel 1 i læreplanen sies det tydelig slik: 

 

Et mål for kroppsøving er derfor at praksis og teori gir erfaringer og innsikter som setter 

seg en varig lyst til trening, slik at en holder fram med mosjon livet igjennom (min 

understreking). 

 

I dette leser jeg at det er en forutsetning at praktisk fysisk arbeid koblet med teoretiske 

kunnskaper må være lystbetont for å gi varig lyst til trening. Som lærer har jeg valgt å fremme et 

syn om at kroppsøvingslæreboka bør beholdes for resten av livet for å vedlikeholde ideer og 

metoder for trening. Boka kan kanskje også motivere til trening. Trening foregår i perioder for 

mange, og boka kan være lett å gripe til for å repetere kunnskapsstoff.    

Intervjuene av de 9 elevene ble avsluttet med spørsmål om hva de ville gjøre med boka 

etter videregående skole. Samtlige elever vil selge boka dersom det fortsatt går an. Den er ikke 

interessant å beholde resten av livet. De tviler på at den kan motivere dem til trening senere i 

livet. Fire av elevene sier at de får motivasjon til trening gjennom trenere og instruktører, venner 

og aktivteten i seg selv. Dette tyder på at de sitter inne med indre motivasjon for bevegelse og vi 

kan si at de har opplevd flow i sine aktiviteter. Det synes ikke som om noen av disse fire 

beskriver bokbruk i kroppsøving som så positivt at den fremmer lyst til trening livet igjennom.   

 

Ei jenta hadde imidlertid en smilende innskytelse om at plutselig hadde far begynt å bla i boka: 

” Men det var fordi han hadde fått så vondt i ryggen, at han ville lese litt om den!”  
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4  Oppsummering 
 

Hensikten med prosjektet har vært å sette fokus på kroppsøving og lærebok i et obligatorisk to-

timers kroppsøvingsfag på alle studieretninger i videregående skole. Siktemålet har også vært å 

skape helhetlig forståelse for og mer kunnskap om elevenes erfaringer og opplevelser med 

bokbruken i  kroppsøving. Studien har ledet til et eksplorerende feltarbeid med informanter i den 

rette skolekontekst. 

Innledningsvis har et perspektiv på kroppsøvingsfaget også satt lys på mestrings- og 

læringsorientert kroppsøving, manglende forskning i kroppsøvingsfaget og ikke minst manglende 

forskning om kroppsøvingslærebøker.  Prosjektet har foregått i 2002 fra mars til desember og har 

konsentrert seg om elever i avslutningen av VK1 og utover høsten i VK2. Problemstillingene er 

temainndelt og bygget opp slik: 

1) Erfaringer fra kroppsøving i barne- og ungdomsskolen 

2) Forventninger til faget og bokbruk i vidergående skole 

3) Hvordan brukes kroppsøvingsboka på Grunnkurs og VK1 

    Endrer bokbruken seg på VK2 

    Hvilket utbytte beskriver elevene? 

4) Har elevene påvirket bokvalg 

5) Har elvene tenkt å beholde boka etter videregående skole? 

 

Dataene er innhentet via dybdeintervjuer av 8 elever og  klassesamtaler med to klasser på VK1 på 

en stor byskole. Videre har det foregått gruppesamtaler med elever på VK2 under og etter en 

lengre egentreningsperiode. I kapittel 4 er primærdataene presentert og drøftet. Avslutningsvis 

presenteres funnene  punktvis. 

  

VIKTIGE FUNN 

• Alle elevene, bortsett fra ei jente hadde et positivt forhold til faget som forforståelse 

• Elever har i utgangspunktet et ”greit” syn på kroppsøvingslærebok, men teorien må ikke ta tid 

fra aktivitetene  
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• Ingen av de intervjuede elevene, bortsett fra en gutt leser oppgitt teoristoff underveis som 

lekse, bare hvis det er prøver 

• 6 elever har noe forståelse for at ferdigheter kan styrkes med teoretiske kunnskaper 

• 2 elever bekriver positiv mening om boka i sammenheng med praksis 

• Elevene har et ubevisst forhold til og uttaler seg lite om sammenhengen mellom tekst, bilder 

og illustrasjoner. Alle mener de er greie nok, men ei jente sier at de fleste bildene er unaturlig 

og oppstilte  

• Arbeidsboka brukes sporadisk av alle på grunnkurs og av bare to elever på VK 1 

• PÅ VK 2 øker ikke bokbruken vesentlig, men de fem nye informantene har alle brukt boka i 

forkant av egentreningsplanlegging for å sette opp planene sine 

• VK 2 elevene etterlyser flere forslag til program  

• Elevene har aldri hørt at elever påvirker bokvalg i løpet av sin skolegang 

• Ingen vil beholde boka etter videregående skole 

 

KONKLUSJON 
Formålet med det kvalitative forskningsintervjuet er å kunne beskrive, analysere og drøfte temaer 

i menneskers livsverden. Dette prosjektet fokuserer på elvenes kroppsøvingsverden og spesielt 

deres syn på at kroppsøving har et teoretisk innslag i form av lærbok. Prosjekttittelen stiller 

spørsmål om kroppsøvingslærebok er et paradoks. Bak dette ligger spørsmålet om et tradisjonelt 

praktisk-estetisk fag skal utvides med teoretisk kunnskap. Det synes som om kroppsøvingslærere 

har svart ja til dette, i og med at læreboka er et læremiddel som brukes i stor grad i videregående 

skole i Norge. 

Som vi ser er elevene ikke udelt entusiastiske til å ha en kroppsøvingslærebok på 

grunnkurs og VK1. Det er  kun ”greit” å ha bok. Det er to elever fra dybdeintervjuene som finner 

bokbruken så positiv at opplevelsen kan karakteriseres innenfor Cikzentmihalyis flow- 

oppleveles, eller vi kan si at de fremmer de kunnskaper og ferdigheter i kroppsøving. 

Klassesamtaler og samtalene med enkelt elever gir heller ikke inntrykk av at mange har flow- 

opplevelse. Boka er for omfattende med 280 sider, men elevene har ikke forslag  på hvordan den 

kan forenkles. Teorien i boka er interessant hvis den knyttes direkte til det praktiske arbeidet, 

spesielt metodestoffet, og elevene  vil ha flere eksempler på treningsprogram. Bokbruken øker 

allikevel ikke i forbindelse egentreningsperiodene på VK2. Halvparten av elevene har brukt boka 
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i planlegging. Planleggingen er mest styrt av ytre rammer for treningen  på skolen og det 

øvelsesutvalget de kjenner fra før som de har lyst til å gjennomføre. Boka sees på som en 

veiledning, men den er ikke aktuell å beholde etter videregående skole.  

Etter elevutsagnene kan vi konkludere med at læreboka kan endres til en kombinasjon av 

teori stoff om grunntrening og praktiske øvelser og aktiviteter. Den må innholde mange 

forskjellige øktplaner og åpne sider hvor elevene kan lage egne planer.  

 

VEIEN VIDERE 

For at flere elever  på alle trinn skal fremme læring i kroppsøving må teori og praksis knyttes mer 

naturlig sammen. Et krav om bevegelsesglede kan leses ut av dagens kroppsøvings-læreplanmål. 

Læreplanen har også et ambisiøst faglig innhold. For å oppfylle kravene i læreplanen må 

timetallet økes eller kravene senkes. Tredelt vurderingskriterier med likevekt på kunnskap bør 

ikke opprettholde. Kunnskapsdelen må fungere som støtte faktor i vurdering og/ eller avgjørende 

i vurderingstvil.  

 

I tillegg kan det synes som om innholdet i faget i ungdomsskolen må fremstå med større 

variasjon. Løsningen for fremming av faget, vil muligens ligge i en spesialisert lærerutdanning 

med praktisk- estetisk profil for grunnskolelærere og politisk vilje til å gi hele skoleløpet flere 

kroppsøvingstimer.    
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Intervjuguide informanter                                                         Vedlegg 1 

 

Tema 1:           Kroppsøving i barne- og ungdomsskolen 

                                          Hvilke erfaringer og opplevelser har du hatt? 

                                          Har du brukt kroppsøvingslærebok? 

 

Tema 2:            Kroppsøving i videregående skole 

                                           Hvilke forventninger hadde du? 

                                           Har du  fått innfridd forventningene? 

                                           Er du fysisk aktiv på fritid? 

 

Tema 3:            Bokbruk, hva er det første du vil si om boka                                                 

                                           Hva vet du om innholdet i den? 

                                           Hvordan bruker du boka? 

                                           Hva kan teoriboka bety for deg i kroppsøving? 

                                           Betyr den noe utover faget? 

                                           Har du andre tanker om den? 

                                           Hva med tekst, bilder og illustrasjoner? 

                                           Arbeidsboka? 

                                           Vil du beholde den etter videregående? 

                                           Andre ting du vil si om boka? 

Tema 4:            Valg av kroppsøvingslærebok                 
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 Vedlegg 2 

Vurdering av bokbruk etter egentreningsperiode 1 på VK 2 

(Svar på dette skjemaet eller på eget ark) 

Tema 1: Hvordan har du brukt kroppsøvingslæreboka i forbindelse med    

planlegging, gjennomføring og vurdering av den første egentreningsperioden på 

VK 2 ?   

               

Tema 2: Er det  forskjell fra hvordan du brukte boka på Grunnkurs og VK 1 ?   

 

Tema 3: Vil du si noe mer om boka og innholdet? 

 

 

 

 


