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1. Innledning 
 
 
1.1. Aktualitet 
 
Innenfor rammen av Norgesnettet har Avdeling for lærerutdanning (LU) ved Høgskolen i 
Vestfold (HVE) hatt knutepunktsansvar på området Praktisk og teoretisk arbeid med 
pedagogiske tekster, og i denne avdelingen er dette fortsatt et satsingsområde. Hva som menes 
med det kryptiske uttrykket, pedagogisk tekst, kan følgende definisjon gi en antydning om: 
 

Pedagogiske tekster er tekster som skapes, brukes og tolkes i en pedagogisk kontekst, og 
tekstene kan bestå av tale, skrift, bilde, lyd eller andre tegn (HVE, 1995). 
 

Enkelte har funnet denne definisjonen vel vid. Av den grunn er begrepet også gitt en snevrere 
definisjon:  
 

Pedagogiske tekster er læremidler med skrevne tekster, uavhengig av hvilket medium 
tekstene er realisert i (HVE 1998).  

 
Av denne definisjonen framgår det eksplisitt at pedagogiske tekster er å betrakte som 
læremidler. Det synes ellers klart at blant disse står læreboka med skrevet tekst meget sentralt 
i skolen (Bjørnsrud, 1993). I den forbindelse er det verdt å merke seg at HVE har hatt det 
daglige ansvar for et større KUF-initiert lærebokprosjekt – med tittelen, Valg, vurdering og 
kvalitetsutvikling av lærebøker og andre læremidler.  
 
Det er de store bevilgningene fra Stortinget til innkjøp av lærebøker i forbindelse med 90-
tallets skolereformer - Reform -94 for videregående skole og Reform -97 - for grunnskolen, 
som har ligget til grunn for dette prosjektet (Haukeland, 1999). Om kunnskapsutvikling på det 
aktuelle området heter det i prosjektets mandat at erfaringer skal innhentes fra begge de 
nevnte skoleslag.  
 
Dette har i neste omgang åpnet for flere mindre prosjekter der oppmerksomheten har vært 
eller er rettet mot bruk av lærebøker i flere av skolenes fag. Siden lærebøkenes status i 
grunnskolens kroppsøvingsfag synes å være noe uklar, bør en slik oppmerksomhet også være 
svært aktuell i dette faget. I noen grad bør det samme kunne sies om lærebøkenes situasjonen i 
idrettsfaget i den videregående skole. 
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1.2. Formål og problemstillinger  
 
Formålet med prosjektet, Valg, vurdering og kvalitetsutvikling av lærebøker og andre 
læremidler, har KUF formulert på denne måten: 
 

Prosjektet skal bidra til økt kunnskap og økt bevissthet omkring valg, vurdering, bruk og 
kvalitetsutvikling av lærebøker og andre læremidler for grunnskolen og videregående 
opplæring (Skjelbred, 1999, s. 18).  
 

I denne sammenheng sier KUF at det er viktig å ha kvalitetskriterier og gode rutiner rundt 
valg av lærebøker, og at en bør betrakte læreplanenes generelle og fagspesifikke mål når en 
skal vurdere mulighetene for bruk av lærebøker i fagene. Det sies videre at erfaringer fra 
praksisfeltet skal benyttes til kunnskapsutvikling på dette området (ibid.). 
 
Ved siden av å se på eventuelle muligheter for bruk av læreboka som læremiddel innenfor 
kroppsøvings/idrettsfaget, er formålet med dette pilotprosjektet å kartlegge en del realiteter i 
forbindelse med en slik bruk. Det er lærernes erfaringer i praksisfeltet som vil danne 
utgangspunkt for denne kartleggingen, og problemstillingene som undersøkelsen skal prøve å 
gi svar på, er disse: 
 

1. I hvilken grad brukes lærebøker i kroppsøvings/idrettsfaget? 
 

2.   Hvilken funksjon har lærebøker i kroppsøvings/idrettsfaget?  
 

3.   Hvordan vurderes kvaliteten på lærebøker i kroppsøvings/idrettsfaget?  
 

4. Hvordan utvelges lærebøker i kroppsøvings/idrettsfaget? 
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2. Muligheter  
 
 
2.1. Teoretiske momenter 
 
I dette kapitlet vil vi trekke fram en del momenter i gjeldende læreplaner for grunnskole og 
videregående skole som kan fortelle noe om muligheter for bruk av lærebøker i kroppsøvings/ 
idrettsfaget. Disse momentene vil være hentet fra både mål, innhold og arbeidsmåter i faget. 
Også momenter fra opplæringsloven vil bli trukket inn i denne sammenheng. I sum dreier det 
seg om forhold som vil fungere som referanseramme for en empirisk undersøkelse om 
realiteter på dette området. - Først vil vi likevel se nærmere på læreboka som begrep.  
 
 
2.1.1. Læreboka som begrep.  
 
Læreboka har eksistert helt fra antikken, og i menneskets kunnskapsutvikling har den 
definitivt hatt en sentral rolle fra Johan Gutenbergs tid på 1400-tallet og fram til i dag. Ellers 
vil en kunne hevde at den moderne læreboka ble skapt i forbindelse med industrisamfunnets 
skole og den allmenne skoleplikten (Selander, 2002).  
 
I senere tid med store teknologiske nyvinninger, eksempelvis i form av etermedier og 
internett, synes noen å mene at læreboka har utspilt sin rolle. For andre er læreboka fortsatt et 
viktig element i kulturen, kanskje det viktigste, som blant annet har til oppgave å lede de unge 
til alle andre aktuelle kulturkilder (Hägg, 2001). 
 
Som læremiddel har læreboka hatt flere funksjoner over tid. Selander (2002) snakker i den 
forbindelse om at den har hatt til oppgave å avgrense lærestoffet på ulike stadier i skolen, å 
fungere som motor for virksomheten i klasserommet og å komplettere læreren som ikke alltid 
har vært i besittelse av god nok utdannelse. 
 
Også Hardersen (1999) snakker om at læreboka har tre funksjoner. På den ene side kan den 
representere et oppslagverk og et faglig arkiv for elevene. På den annen side kan den være en 
forklaringskilde som skal hjelpe elevene gjennom en kognitiv prosess. I tillegg kan den 
fungere som pedagogisk systemholder og støttepunkt for elevene med hensyn til å holde 
orden på kunnskaper gjennom skoleåret og tiden etterpå. 
 
Det er dessuten ønskelig at ei lærebok kan motivere elevene til å arbeide ekstra med faget. Det 
er således viktig at den kan gi informasjon som oppleves som viktig og interessant av elevene 
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selv. Det er ellers reist spørsmål om hvilke krav det vil være relevant å stille til en god 
lærebok. For Hägg (2001) er følgende åtte krav selvfølgelige: 
 

1) Det som står i boka, skal være sant. 2) Boka bør inneholde ting som er utenfor 
hverdagen, og som gir elevene mulighet til å forstå og påvirke hverdagen. 3) Boka bør 
vare så tidløs som mulig. 4) Boka må være positiv til læring, undervisning og skole. 5) 
Boka bør ha en kulturell ambisjon. 6) Boka bør betrakte elevene som tenkende vesener. 
7) Boka må inneholde entusiasme og fortellerglede. 8) Boka må våge å være bok i 
konkurranse med andre medier. 

 
For øvrig er det allment kjent at kunnskap og erkjennelse kan oppnås på flere måter – både 
induktivt og deduktivt. I samsvar med dette skal ei lærebok kunne brukes på flere måter. På 
den ene side vil den kunne stimulere til erkjennelse gjennom problembasert læring og 
prosjektarbeid. På den annen side vil den kunne gi innføringer og forklaringer på et emne ved 
å bygge opp logiske strukturer (Hardersen 1999).  
 
Ei lærebok skal således være et mulig verktøy for læreren til å variere undervisningen. Dette 
betyr ikke at læreboka må inneholde mengder av ideer, opplegg og forslag til prosjekter som 
kan komme til å styre undervisningen og anonymisere lærerens tilstedværelse. Den 
”ufølsomme” og ”barberte” læreboka synes ofte, ifølge Hardersen, å være et bedre alternativ i 
denne sammenheng. 
 
 
2.1.2. Kunnskap som mål 
 
I skolen er det ønskelig at elevene tilegner seg kunnskap som både er konkret i form av fakta 
og generaliserbar i form av - for eksempel - prinsipper. Begge forhold utgjør viktige premisser 
for bruk av lærebøker. Er dette momenter som også aktualiserer bruk av lærebøker innenfor 
kroppsøvings/idrettsfaget med utgangspunkt i fagets læreplaner? 
 
Kroppsøvings/idrettsfaget har tradisjonelt vært betraktet som et praktisk orientert og ikke-
teoretisk fag. Dominerende oppfatninger har lenge vært at faget skal stimulere elevenes 
kroppslige helse, læring av motoriske ferdigheter og gi rekreasjon i skolehverdagen. Dette 
synes å framkomme relativt entydig i alle læreplaner fram til 1960-tallet - i alle fall i 
grunnskolen (Jacobsen, 1967). 
 
”Læreplan for forsøk med 9-årig skole” (FFS, 1959) representerer på sett og vis et brudd med 
denne tradisjonen.  Om målet for faget kroppsøving heter det i denne: 
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Innenfor rammen av skolens generelle mål tar faget kroppsøving spesielt sikte på: 
 
1. Å gjøre elevene kjent med kroppen sin og lære dem hvordan den kan gjøres effektiv. 
2. Å lære elevene hvordan de bør bruke kroppen. 

 
Innebygd i denne målformuleringen synes det å ligge krav om to kunnskapsformer, både den 
konkrete og den generaliserbare kunnskap. Det siste vil være å finne på fagområder som 
trenings- og bevegelseslære. Er tilsvarende kunnskapskrav også å finne i målformuleringene 
for kroppsøvings/idrettsfaget i dagens læreplaner for grunnskole og videregående skole? 
 
Knyttet til R97 og i “Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen” (KUF, 1996) heter det om 
målet for kroppsøvingsfaget at: 
  
 elevene skal 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. 
 
I den samme planen heter det også at: 
 

elevene skal få naturopplevingar og praktisk røynsle og utvikle kunnskap om og 
forståing for den plassen mennesket har i naturen. 
 

og at: 
 

elevane skal få positive røynsler med og kunnskap om ulike former for leik, idrett, 
dans, friluftsliv og annan fysisk aktivitet som ein del av kulturen og eit grunnlag for 
ein fysisk aktiv livsstil. 
 

I samsvar med de refererte målene utgjør kunnskapsbasert lærestoff et relativt sentralt innhold i 
læreplanene for de ulike klassetrinn. På småskoletrinnet skal elevene tilegne seg kunnskap om 
kroppens oppbygging ved siden av å være fysisk aktive. På mellomtrinnet skal elevene lære om 
kosthold og fysisk aktivitet. På ungdomstrinnet heter det at elevene blant annet skal arbeide med et 
emne som livsstilssykdommer og fysisk aktivitet (KUF, 1996). I sum dreier det seg således om 
kunnskap som er relatert til både individet selv og til miljøet som det er omgitt av. 

Knyttet til Reform 94 (KUF 1994) finner en i målet for idrettsfaget i den videregående skole 
beslektede formuleringer. Som et felles mål for studieretningsfagene heter det blant annet at: 
 

elevene skal ha variert kunnskap om og allsidig erfaring med praktisk idrettslig 
aktivitet. 

 
Som mål for aktivitetslæra og treningslæra mer spesielt heter det blant annet at: 
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elevene skal tilegne seg ---- kunnskap om minst 5 idretter, ---- minimum 1 aktivitet fra 
norsk friluftsliv og ha kunnskap om samspillet mellom menneske og natur. 
 
elevene skal kunne forklare det organiske grunnlaget for og tilegne seg kunnskap om 
treningsprinsipper og treningsmetoder for utviklingen av utholdenhet, styrke/spenst, 
hurtighet/reaksjon, bevegelighet og teknikk/koordinasjon. 
 
elevene skal kunne redgjøre for sentrale forhold som kan virke inn på kroppens 
funksjonsevne og ---- ha fått kjennskap til sentrale sammenhenger mellom 
psykologiske faktorer og ulike former for fysiske aktiviteter.  

 
Disse momentene synes tydelig å vise at utvikling av konkret og generaliserbar kunnskap hos 
elevene må sies å være viktig også i den videregående skoles idrettsfag. Som et supplement til 
de praktiske erfaringene som elevene henter i dette faget, vil de nevnte målformuleringer 
aktualisere bruk av lærebøker som hjelpemiddel. Lærebøkene bør således kunne fungere som 
oppslagverk og pedagogiske systemholdere for elevene. På den måten vil de holde orden i 
deres skolegang og være til hjelp i den framtid som skolen skal forberede dem til.  
 
 
2.1.3. Kunnskapsutvikling som prosess 
 
Også måten som elevene tilegner seg eller kan tilegne seg kunnskap på, synes å utgjøre et 
mulig premiss for den generelle bruk av lærebøker i skolen. Er også dette et moment som kan 
sies å aktualisere bruk av lærebøker i kroppsøvings/idrettsfaget når en fortsatt tar utgangs-
punkt i fagets læreplaner? 
 
Som det framgår av de refererte målene, blir det i gjeldende læreplaner for kroppsøvings/ 
idrettsfaget tydelig signalisert at kunnskapsutvikling kan finne sted gjennom induktive og 
deduktive prosesser. At induktiv virksomhet er aktuell, blir understreket når det i 
kroppsøvingsplanen for grunnskolen heter at: 
 

Eleven bør til vanlig tileigne seg kunnskap ut frå praktiske situasjoner. Gjennom 
opplæringa må elevane få vite hva som skjer i kroppen i samband med den fysiske 
aktiviteten, og dei må utvikle kroppsmedvit i tilknytning til det å være i rørsle (KUF 
1996, s. 264). 

 
Det samme synes å være tilfelle i den videregående skole når det i idrettsfagplanen heter at: 
 

Gjennom faget aktivitetslære skal elevene tilegne seg praktisk erfaring med, ferdigheter 
i og kunnskaper om ----- (KUF 1994). 
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Dette er utsagn som uttrykker at et induktivt undervisningsforløp og en problembasert læring 
er ønskelig. Her vil kunnskapsutviklingen kunne starte med de konkrete erfaringene som 
elevene gjør i ulike praktiske aktiviteter. Denne erfaringskunnskap vil i neste omgang danne 
grunnlag for generaliserbar kunnskap. I denne sammenheng bør lærebøker kunne brukes som 
hjelpemiddel til å abstrahere, generalisere og formulere prinsipper, eller til å sammenfatte, 
konkludere og holde fast på kunnskapsmessige forhold (Rørvik, 1977). 
 
I de refererte målformuleringene heter det også at elevene skal “få” kunnskap om en rekke 
former for fysisk aktivitet. Disse utsagnene kan tolkes som indikasjoner på at også et 
deduktivt undervisningsforløp kan være aktuelt. I et slikt forløp vil undervisningen kunne 
starte med at elevene ”får” kunnskap i form av prinsipper gjennom læreboka for deretter å 
bruke den – øve med den - i flere ulike praktiske aktiviteter (ibid.)  
 
I “Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen” skal vi ellers legge merke til en formulering 
som sier at ”prosjektarbeid kan gjennomføres både innenfor og på tvers av fag” (KUF, 1996, 
s. 77). At slike prosjektarbeid også er aktuelle for idrettsfaget i den videregående skole 
framgår av den metodiske veiledningen for dette faget der det heter at skoleåret skal 
inneholde minst ett prosjektarbeid der to eller flere fag integreres (KUF, 1994).  
 
Med utgangspunkt i elevenes konkrete erfaringer i ulike praktiske aktiviteter og induktive 
prosesser, bør det være mulig for læreboka å stimulere til prosjektarbeid og fagintegrering 
som kan munne ut i generaliserbar kunnskap. Dersom undervisningen starter med at elevene 
”får” kunnskap gjennom læreboka, bør det i neste omgang være mulig å utfordre til prosjekt-
arbeid og fagintegrering der kunnskapen anvendes i flere ulike praktiske aktiviteter og 
situasjoner. 
 
I denne sammenheng skal vi for øvrig merke oss at ønsket eller kravet om fagintegrering har 
stått relativt sentralt under hele det 20. århundres praktisk pedagogiske tenkning. At dette har 
gyldighet også i dag og i kroppsøvings/idrettsfaget, bør være godt dokumentert gjennom de 
refererte formuleringene. Om lærebøkene i kroppsøvings/idrettsfaget kan yte eller yter 
drahjelp til prosjektarbeid og fagintegrering synes derimot å være mer usikkert. 
 
 
2.1.4. Utvelgelse av lærebøker  
 
I lov og læreplaner for grunnskolen og videregående skole sies det ingen ting direkte om 
hvordan utvelgelse av lærebøker bør finne sted – naturlig nok. Indirekte kan det kanskje stille 
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seg noe annerledes. Er det således mulig å peke på forhold i tidligere og gjeldende skolelov 
som kan ha relevans i denne sammenheng? 
 
Allerede i grunnskoleloven av 1969 heter det i formålsparagrafen at skolen – som ledd i 
elevene sosiale oppdragelse – skal:  
 

------leggje vinn på å skape gode samarbeidsformer mellom lærarar og elevar --- 
(KUD 1969).  
 

I opplæringsloven av 1999 som er gjeldende for både for grunnskole og videregående skole, 
finner en at dette momentet går igjen fortsatt (Stette, 1999). Etablering av samarbeid mellom 
lærere og elever er således sett på som noe ønskelig i begge disse skoleslagene. Mulighetene 
for et slikt samarbeid framgår av selve samarbeidsbegrepet. 
 
Allerede i ”Innstilling til samvirke i skolen” (KUD, 1971) heter det at samarbeid er et middel 
til å avdekke og løse problemer som er knyttet til det å nå et mål felles for partene. Homans 
(1961) sier ellers at samarbeid kommer til uttrykk når to eller flere personer gjennom 
omforent handling oppnår en større belønning enn det noen av partene kunne ha oppnådd ved 
å arbeide alene. 
 
Knyttet til skole, klasserom og undervisning bør det finnes utallige muligheter for samarbeid 
mellom lærere og elever. Ett forhold som det synes relevant å peke på her – den assymetriske 
fagkompetansen hos partene til tross, er muligheten for et samarbeid ved valg av lærebøker. 
Gjennom et slikt samarbeid vil belønningen kunne være at elevene får et eierforhold til 
beslutninger som blir fattet – noe som i neste omgang vil kunne ha en positiv effekt på 
elevenes motivasjon for bruk av bøkene.  
 
Enten utvelgelsen av lærebøker skjer gjennom det nevnte samarbeid eller ikke, vil utvelgelsen 
kunne finne sted lokalt – dvs. på skoleplanet. Teoretisk fines det også muligheter for at 
lærebøker kan velges ut på andre og høyere plan innenfor utdanningssystemet. For 
grunnskolen dreier det seg om kommuneplanet og for den videregående skole gjelder det 
fylkesplanet. De nevnte forhold vil være mulige såvel i kroppsøvings/idrettsfaget som i 
skolens øvrige fag. 
 
 
2.2. Tidligere arbeider  
 
Elevenes bruk av lærebøker i kroppsøvings/idrettsfaget synes her i landet å ha hatt svært liten 
oppmerksomhet i tidligere arbeider. I lengre tid har hovedfagsavhandlingen til Rasmus Stokke 
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(1983) der han kartla litteratursituasjonen i kroppsøvingsfaget ved grunnskolene i Sogn og 
Fjordane, representert et unntak.  
 
På spørsmål til 258 lærere om i hvilken grad de tilrådde elevene å bruke kroppsøvings-
litteratur var det 1% av respondenten som svarte ”ja – ofte” og 19 % som svarte ”ja – det har 
hendt”. På den annen side var det hele 77% som svarte ”nei”. I barneskolen var det 10 % av 
lærerne som ”tilrådde” elevbruk av litteratur, mens det tilsvarende tall i ungdomsskolen var 
42%. I barneskolen var det 1 % av lærerne som ”påla” elevbruk av litteratur, mens det i 
ungdomsskolen var 25%.  
 
I en nyere undersøkelse - om ”L97 og kroppsøvingsfaget” - sier 58% av lærerne seg ”uenig” i 
utsagnet om at det er ønskelig at elevene arbeider med teoretiske emner også i kroppsøvingsfaget. 
Mens 67% av lærerne med erfaring fra småskoletrinnet sier seg ”uenig”, er de tilsvarende tall 56 % 
på mellomtrinnet og 49% på ungdomstrinnet (Jacobsen et al., 2001; 2002).  

Resultatene i de refererte undersøkelsene tyder på at bruken av lærebøker i grunnskolens 
kroppsøvingsfag har vært lite utbredt, og at både elever og lærere er lite opptatt av lærebøker og 
teori i dette faget. I den videregående skole synes situasjonen å ha vært en god del annerledes. At 
lærebøkene heller ikke her synes å en spesielt høy status, framgår tydelig av en nyere studie med en 
kvalitativ tilnærming.  

I denne er erfaringene til et mindre antall elever i den videregående skole kartlagt. Ingen av de 
intervjuede elevene hadde et positivt syn på lærebok i kroppsøving. Deres begrunnelse var at teori i 
faget tok tid bort fra aktivitetene. Ingen av dem leste oppgitt teoristoff underveis i skoleåret. Det 
skjedde bare til prøver. Ingen hadde heller hørt om at elever hadde påvirket valget av lærebøker, og 
det var ingen som ønsket å beholde læreboka etter endt videregående skole (Andresen, 2002). 
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3. Metode 
 
 
3.1. Datagivere  
 
Knyttet til skolens kroppsøvings/idrettsfag vil både lærere og elever være potensielle brukere 
av lærebøker, og lærere bør være godt i stand til å rapportere om både eget bruk og elevenes 
bruk. I dette arbeidet vil vi avgrense oppmerksomheten til lærernes erfaring med elevenes 
bruk. 
 
I denne undersøkelsen er det lærere i kroppsøvings/idrettsfaget ved grunnskoler og 
videregående skoler i Vestfold som utgjør populasjonen. For å rapportere om elevenes bruk 
av lærebøker i kroppsøvings/idrettsfaget er det et større utvalg av disse lærerne som utgjør 
datagiverne i undersøkelsen.  
 
I forbindelse med utvelgelse av respondenter fra en populasjon hevder Kerlinger (1988) at 
utvalget vil være lite representativt for populasjonen med mindre spesielle anstrengelser er 
gjort for å få dette til ved utvelgelsen av respondenter. Resultatene i en undersøkelse vil derfor 
være lite generaliserbare til andre populasjoner og sosiale enheter enn de det er tatt hensyn til 
ved utvelgelsen.  
 
Etter først å ha etablert kontakt med aktuelle skoler, ble rektorene ved disse skolene bedt om å 
utføre tre oppgaver ved utsendingen av spørreskjemaer. Disse var: 1) å dele ut spørreskjemaer 
i konvolutter til de aktuelle lærerne ved skolen, 2) å samle inn utfylt spørreskjemaer i lukkede 
konvolutter og 3) å returnere utfylte spørreskjemaer i frankert returkonvolutt.  
 
Tabell 1:  Svarprosent 
 

Respondenter Utsendte        
skjemaer 

Returnerte      
skjemaer 

Svarprosent 

      Lærere på  
      barnetrinnet 

54 38 70,4 

      Lærere på 
      ungdomstrinnet 

72 59 83,3 

      Lærere fra 
      vdr.skole 

56 46 82,1 

Sum 182 143 79,1 
 
Tabell 1 viser at det ble sendt ut skjemaer til 182 lærere, og at det foreligger svar fra 143. Av 
disse er 38, 59 og 46 fra henholdsvis barnetrinn, ungdomstrinn og videregående skole. Den 
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samlede svarprosent er på 79,1, og dette bør kunne sies å være meget tilfredsstillende. 
Svarprosenten er spesielt tilfredsstillende på ungdomstrinnet og i videregående skole – med 
henholdsvis 83,3 og 82,1%. For lærere på barnetrinnet er den på 70,4%.  
 
Tabell 2:  
Respondenter fra by- og landkommuner fordelt på skoletrinn og skoleart. 
 
    Barnetrinn Ungdomstrinn     Vdg.skole          Sum 
 N N N  
   Bykomm.     
  Holmestrand  4 2 6 
  Horten 6 10 7 23 
  Larvik 13 9 8 30 
  Sandefjord 10 11 7 28 
  Tønsberg  5 5 10 
  Landkomm.     
  Andebu  5  5 
  Nøtterøy 4 6 4 14 
  Ramnes   9 9 
  Sande  6 4 10 
  Stokke 2 1  3 
  Tjøme  2  2 
  Våle 3   3 
  Sum 38 59 46 143 
 
Angående grunnskolens barnetrinn viser tabell 2 at data er hentet fra større skoler i tre 
bykommuner og tre landkommuner. Blant landkommunene finnes en innlands-, en kyst- og en 
E18-kommune. På den annen side finnes det en rekke skoler og kommuner som ikke er 
representert. Selv om resultatene i undersøkelsen gir visse indikasjoner på bruk av lærebøker i 
kroppsøvingsfaget, skal en være forsiktig med å generalisere dem til å gjelde hele barnetrinnet 
i Vestfold.  
 
På grunnskolens ungdomstrinn er det hentet data fra skoler i fem bykommuner og fem 
landkommuner, og blant landkommunene finnes en innlands-, to kyst- og to E18-kommuner. I 
dette utvalget er således lærere fra skoler i alle fylkets bykommuner og flere av 
landkommunene med i utvalget. Resultatene på dette trinn vil derfor være generaliserbare i 
langt større grad enn tilfellet kan sies å være på barnetrinnet. 
 
Fra videregående skole er data hentet fra alle fem bykommunene i Vestfold samt tre 
landkommuner. Blant landkommunene finnes en innlands-, en kyst- og en E18-kommune. I 
dette utvalget er lærere fra alle aktuelle kommuner og de fleste skoler med. Det er således på 
dette trinn at resultatene i undersøkelsen vil være mest generaliserbare.  
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Som antydet foran kan det stilles et lite spørsmålstegn ved dataenes representativitet for deler 
av grunnskolen i Vestfold. Selv om resultatene av den grunn kan ha en noe begrenset 
generaliseringsverdi, bør svarprosenten tilsi at resultatene i alle fall er generaliserbare til et 
relativt stort antall skoler som har vært representert i denne undersøkelsen. 
 
 
3.2. Datainnsamling,  -behandling  og –framstilling 
 
Problemstillingene i undersøkelsen har gjort det mest aktuelt å samle inn data gjennom bruk 
av spørreskjema (jfr. vedlegg). Fordelene ved en slik framgangmåte er at den er rask og 
relativt lite ressurskrevende. Ulempen kan være å få fram en tilfredsstillende svarprosent 
(Hellevik, 1999) - uten at det kan sies å ha vært tilfelle i denne undersøkelsen.  
 
De relativt konkrete forhold som det spørres om i spørreskjemaet, samt formen på skjemaet, 
bør ha gjort det enkelt og lite tidkrevende for respondentene å svare. At det er gjort bruk av 
lukkede svaralternativer som ”svært ofte”, ”ofte”, ”av og til”, ”sjelden” og ”aldri” på en 
Lickert skala bør ha bidratt til at også behandlingen av data er blitt mindre krevende. I denne 
sammenheng er det verdt å merke seg at ikke besvarte spørsmål er registrert under ”aldri”.  
 
Spørreskjemaet er forøvrig utprøvd på representanter fra alle de aktuelle respondent-
kategoriene i undersøkelsen. En del innvendinger til skjemaet og spørsmålenes utforming er 
registrert under denne prosessen, og de fleste av innvendingene er også tatt til følge i den 
endelige utformingen av skjemaet. 
 
Alle svarene er registrert i dataanlegget til Høgskolen i Vestfold etter koden som hvert av 
spørsmålene har i spørreskjemaet. Gjennom databehandlingen har det vært ønskelig å foreta 
en deskriptiv analyse, og de fleste resultatene vil bli presentert som svarfrekvenser på de ulike 
svaralternativene gjennom bruk av både faktiske og relative verdier. Det siste er gjort under 
tvil siden respondentgruppen er noe begrenset.  
 
Selv om det er vanskelig å oppnå signifikans med så små respondentgrupper som i denne 
undersøkelsen, er signifikanstesting gjennomført for to av bakgrunnsvariablene i spørre-
skjemaet, nemlig skolenivå og lærernes utdanningsnivå. I testen er signifikansnivået 
standardmessig bestemt til å være p = 0,010 – noe som innebærer at sannsynligheten for feil 
er mindre enn 1%.  
 
Ellers er alle tabellene å betrakte som selvinstruerende og relativt enkle å lese. Et unntak er 
kanskje framstillingen i tabell 11 og 12 - om prioritering av momenter ved utvelgelse av 
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lærebøker. I denne sammenheng er plassifferne basert på summen av rangalternativ 
multiplisert med antall respondenter på hvert av disse rangalternativene. 
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4. Resultater 
 
4.1. Bruk av lærebøker i kroppsøvings/idrettsfaget 
 
Tabell 3:  
Elevenes bruk av lærebøker i kroppsøvings/idrettsfaget – fordelt på erfaring fra skolenivå 
 
 Barnetrinn Ungdomstrinn Vdg. skole Totalt 
 N % N % N % N % 
Ingen 38 100 50 84,7 0 0 88 61,5 
1 bok 0 0 8 13,6 40 87,0 48 33,6 
2 bøker 0 0 1   1,7 1   2,2 2   1,4 
3 bøker 0 0 0 0 2   4,3 2   1,4 
4 bøker 0 0 0 0 2   4,3 2   1,4 
5 bøker 0 0 0 0 1   2,2 1   0,7 
Mer enn 5 bøker 0 0 0 0 0 0 0  0 

Totalt 38 100 59 100 46 100 143 100 
p = .000 
 
Som det framgår av tabell 3, er læreboka ikke i bruk i kroppsøvingsfaget (k/i-faget) blant 
elever på grunnskolens barnetrinn. På ungdomstrinnet er det 15,3% av lærerne som sier at 
deres elever gjør bruk av lærebok, og da dreier det seg om en bok – riktignok med ett unntak. 
I den videregående skoles idrettsfag er læreboka i bruk blant alle elevene. Mens 87% gjør 
bruk av en lærebok, gjør 13% bruk av opptil fem bøker. I dette spørsmålet er forskjellen 
mellom grunnskole og videregående skole signifikant. 
 
Mens aktuelle lærebøker er i bruk blant 18,8% og 28,3% av elevene til lærere med 
henholdsvis 5-15 vekttall eller grunnfag/årsenhet som eget utdanningsnivå, gjør 58% av 
elevene til lærere med faglærerkompetanse, mellomfag eller hovedfag det samme. Også i 
forhold til lærernes utdanningsnivå dreier det seg om signifikante forskjeller i elevene bruk av 
lærebøker i kroppsøvings/idrettsfaget. 
 
Tabell 4:  
Elevenes bruk av læreboktype i k/i-faget – fordelt på erfaring fra skolenivå 
 
 Barnetrinn Ungdomstrinn Vdg. skole Totalt 
 N % N % N % N % 
Aktivitets-orient. 
lærebøker 

0 0 5   8,5 5 10,9 10 7,0 

Teori-orient. 
lærebøker 

0 0 2   3,4 19 41,3 21 14,7 

Kombinerte-
lærebøker 

0 0 2   3,4 21 45,7 23 16,1 

Ikke svart 38 100 50    84,7 1 2,2 89 62,2 
Totalt 38 100 59    100 46 100 143 100 
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Blant de få elevene på ungdomstrinnet som bruker lærebøker i kroppsøvingsfaget, forteller 
tabell 4 at det er forskjellig type lærebøker som er i bruk. Mest brukt er de aktivitets-orienterte 
bøkene. I videregående skole er det lærebøker med en teori-orientering eller bøker med en 
kombinert teori- og aktivitetsorientering som er mest brukt. Det dreier seg her om henholdsvis 
41,3% og 45,7%. De refererte forskjellene mellom skoleslagene er ikke signifikante. 
 
Tabell 5: 
Elevenes bruk av teori-orienterte lærebøker i k/i-faget – fordelt på erfaring fra skolenivå  
 
 Barnetrinn Ungdomstrinn Vdg. skole Totalt 
 N % N % N % N % 
Biologi-orient. 
lærebøker 

0 0 2 3,4 14 30,4 16 11,2 

Psykologi-orient. 
lærebøker  

0 0 0 0 0 0 0 0 

Samfunns-orient. 
lærebøker 

0 0 0 0 1 2,2 1 0,7 

Kombinerte 
lærebøker  

0 0 2 3,4 16 34,8 18 12,6 

Ikke svart 38 100 55 93,2 15 32,6 108 75,6 
Totalt 38 100 59 100 46 100 143 100 

 
Tabell 5 forteller at elevene til to av lærerne på ungdomstrinnet gjør bruk av teori-orienterte 
lærebøker i kroppsøvingsfaget med biologistoff som innhold, mens elevene til to andre lærere 
gjør bruk av bøker som er satt sammen av mer kombinert lærestoff. Også i videregående skole 
er det lærebøker med biologistoff eller kombinert lærestoff som blir mest brukt. Det er 
henholdsvis 30,4% og 34,8% av lærerne som hevder dette. Heller ikke i dette spørsmålet 
dreier det seg om signifikante forskjeller mellom skoleslagene. 
 
 
4.2. Funksjonen til lærebøker i kroppsøvings/idrettsfaget 
 
Tabell 6: 
Elevenes bruk av lærebøker ved k/i-underv. i praktiske emner – fordelt på erfaring fra skolenivå 
 
 Barnetrinn Ungdomstrinn Vdg. skole Totalt 
 N % N % N % N % 
Svært ofte 0 0 0 0 2   4,3 2 1,4 
Ofte 0 0 0 0 13 28,3 13 9,1 
Av og til 0 0 1 1,7 25 54,4 26   18,2 
Sjelden 0 0 8 13,6 5 10,9 13     9,1 
Aldri 38 100 50 84,7 1   2,2 89   62,3 

Totalt 38 100 59 100 46 100 143    100 
p = .000 
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Av de relativt få lærerne på grunnskolens ungdomstrinn som utfordrer elevene til bruk av 
lærebøker ved undervisning i praktiske emner, hevder praktiske talt alle – i følge tabell 6 - at 
dette er noe som bare ”sjelden” skjer. I videregående skole hevder de fleste (54,4%) at en slik 
bruk skjer ”av og til”. Viktigere er det likevel å merke seg at hele 32,6% av lærerne i dette 
skoleslaget oppgir at det skjer ”ofte” eller ”svært ofte”. I dette spørsmålet dreier det seg om 
signifikante forskjeller mellom skoleslagene. 
 
Ved undervisning i praktiske emner blir lærebøker ”sjelden” eller ”aldri” brukt blant 91,7% 
av elevene til lærere med 5-15 vekttall som eget utdanningsnivå samt 66,6% av elevene til 
lærere med grunnfag/årsenhet. Mens 23,1% av elevene til lærere med faglærerkompetanse, 
mellomfag eller hovedfag gjør det samme, er det hele 76,9% av disse elevene som bruker 
læreboka oftere. Også i svarene fra lærere med ulikt utdanningsnivå er det signifikante 
forskjeller i dette spørsmålet. 
 
Tabell 7: 
Elevenes bruk av lærebøker ved k/i-underv. i teoretiske emner – fordelt på erfaring fra skolenivå 
 
 Barnetrinn Ungdomstrinn Vdg. skole Totalt 
 N % N % N % N % 
Svært ofte 0 0 0 0 4 8,7 4 2,8 
Ofte 0 0 1 1,7 21 45,7 22 15,4 
Av og til 0 0 6 10,2 19 41,3 25 17,5 
Sjelden 0 0 2 3,4 2 4,3 4 2,8 
Aldri 38 100 50 84,8 0 0 50 35,0 

Totalt 38 100 59 100 46 100 143 100 
p = .000 
 
Av lærerne i grunnskolen som utfordrer elevene til bruk av lærebøker ved undervisning i 
teoretiske emner, hevder de fleste (10,2%) - som vist i tabell 7 - at dette kun skjer ”av og til”. 
I videregående skole er det annerledes. Her hevder de fleste lærerne at dette skjer ”ofte” eller 
”svært ofte”, og i alt er det 54,4% av lærerne i dette skoleslaget som gir uttrykk for dette. 
Også i dette spørsmålet dreier det seg om signifikante forskjeller mellom skoleslagene.  
 
Ved undervisning i teoretiske emner blir lærebøker ”sjelden” eller ”aldri” brukt blant 75% av 
elevene til lærere med 5-15 vekttall som eget utdanningsnivå og 60,5% av elevene til lærere 
med grunnfag/årsenhet. Det er kun 22,2% av elevene til lærere med faglærerkompetanse, 
mellomfag eller hovedfag som gjør det samme, mens hele 77,8% av elevene til denne 
kategoriene lærere bruker læreboka oftere. Også svarene fra lærere med ulikt utdanningsnivå 
inneholder signifikante forskjeller i dette spørsmålet. 
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Tabell 8: 
Hovedfunksjonen til læreboka i lærerens k/i-undervisning – fordelt på erfaring fra skolenivå 
 
 Barnetrinn Ungdomstrinn Vdg. skole Totalt 
 N % N % N % N % 

Bakgrunnsstoff 
før undervisn. 

0 0 1 1,7 14 30,4 15 10,5 

Konklusjoner 
etter undervisn. 

0 0 1 1,7 3 6,5 4 2,8 

Supplement 
til undervisn. 

0 0      7 19,9 27 58,7 34 23,8 

Ikke svart 38 100 50 75,7 2 4,3 90 62,9 
Totalt 38 100 59 100 46 100 143 100 

 
For elever på ungdomstrinnet som bruker lærebøker i undervisningen, hevder de fleste 
lærerne (11,9%) – i følge tabell 8 - at læreboka fungerer som et ”supplement til undervis-
ningen”. For elever i videregående skole som bruker lærebøker i undervisningen, gjelder det 
samme (58,7%). I tillegg er det 30,4% av lærerne i dette skoleslaget som oppgir at læreboka 
gir ”bakgrunnsstoff før undervisningen”. Derimot er det meget få lærere som oppgir at 
læreboka blir brukt til å fatte ”konklusjoner etter undervisningen”. Dette er tendensen i begge 
skoleslag, og de refererte forskjeller mellom skoleslagene mangler signifikans. 
 
 
4.3. Vurdering av lærebøker i kroppsøvings/idrettsfaget 
 
Tabell 9:  
Utfordringer i lærebøkene til prosjektarbeid  
ved læring av praktiske ferdigheter – fordelt på erfaring fra skolenivå 
 
 Barnetrinn Ungdomstrinn Vdg. skole Totalt 
 N % N % N % N % 
Svært ofte 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ofte 0 0 2 3,4 7 15,2 9 6,3 
Av og til 0 0 4 6,8 25 54,3 29 20,3 
Sjelden 0 0 3 5,1 14 30,4 17 11,9 
Aldri 38 100 50 84,7 0 0 88 61,5 

Totalt 38 100 59 100 46 100    143 100 
 
Tabell 9 forteller om lærernes vurdering av mulige utfordringer i lærebøkene til prosjekt-
arbeid ved læring av praktiske ferdigheter. Både i grunnskolen og i videregående skole er det 
flest lærere, henholdsvis 6,3% og 54,3%, som mener at dette skjer av og til. I begge skoleslag 
er det ellers flere av lærerne som mener at dette sjelden finner sted, enn som synes at det ofte 
er tilfelle. Det dreier seg ikke om signifikante forkjeller mellom skoleslagene i dette 
spørsmålet. 
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Tabell 10:   
Utfordringer i lærebøkene til prosjektarbeid  
ved læring av teoristoff – fordelt på erfaring fra skolenivå 
 
 Barnetrinn Ungdomstrinn Vdg. skole Totalt 
 N % N % N % N % 
Svært ofte 0 0 0 0 1 2,2 1 0,7 
Ofte 0 0 0 0 7 15,2 7 4,9 
Av og til 0 0 5 8,5 24 52,2 29 20,3 
Sjelden 0 0 5 8,5 13 28,3 18 12,6 
Aldri 38 100 49 83,1 1 2,2 88 61,5 

Totalt 38 100 59 100 46 100 143 100 
 
Tabell 10 forteller om lærernes vurdering av mulige utfordringer i lærebøkene til 
prosjektarbeid ved læring av teoristoff. Både i grunnskolen og i videregående skole er det 
igjen flest lærere, henholdsvis 8,5% og 52,2%, som mener at dette kun skjer av og til. I begge 
skoleslag er det flere av lærerne som synes at dette sjelden finner sted, enn som synes at det 
ofte er tilfelle. Forskjellene mellom skoleslagene i dette spørsmålet er ikke signifikante. 
 
 
Tabell 11:  
Utfordringer i lærebøkene til tverrfaglig  
virksomhet/emneintegrering i praktiske emner – fordelt på erfaring fra skolenivå 
 
 Barnetrinn Ungdomstrinn Vdg. skole Totalt 
 N % N % N % N % 
Svært ofte 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ofte 0 0 2 3,4 2 4,3 4 2,8 
Av og til 0 0 4 6,8 17 37,0 21 14,7 
Sjelden 0 0 4 6,8 27 58,7 31 21,7 
Aldri 38 100 49 83,1 0 0 87 60,8 

Totalt 38 100 59 100 46 100 143 100 
 
Tabell 11 forteller om lærernes vurdering av mulige utfordringer i lærebøkene til tverrfaglig 
virksomhet/emneintegrering ved læring av praktiske emner. Både i grunnskolen og i 
videregående skole er det flest lærere som mener at dette sjelden skjer. I begge skolearter er 
det ellers flere av lærerne som synes at dette av og til finner sted, enn som synes det ofte er 
tilfelle. Heller ikke her dreier det seg om signifikante forkjeller mellom skoleslagene. 
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Tabell 12: 
Utfordringer i lærebøkene til tverrfaglig  
virksomhet/emneintegrering i teoretiske emner – fordelt på erfaring fra skolenivå 
 
 Barnetrinn Ungdomstrinn Vdg. skole Totalt 
 N % N % N % N % 
Svært ofte 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ofte 0 0 1 1,7 2 4,3 3 2,1 
Av og til 0 0 4 6,8 20 43,5 24 16,8 
Sjelden 0 0 3 5,1 23 50,0 26 18,2 
Aldri 38 100 51 86,4 1 2,2 90 62,9 

Totalt 38 100 59 100 46 100 143 100 
 
Tabell 12 forteller om lærernes vurdering av mulige utfordringer i lærebøkene til tverrfaglig 
virksomhet/emneintegrering i teoretiske emner. Mens det i grunnskolen er det flest lærere som 
mener at dette skjer av og til, er det flest lærere i videregående skole som synes at det sjelden 
skjer. I begge skolearter menes de færreste av lærerne at det ofte er tilfelle. Forskjellene 
mellom skoleslagene i dette spørsmålet er ikke signifikante. 
 
 
4.4. Utvelgelse av lærebøker i kroppsøvings/idrettsfaget 
 
Tabell 13:  
Beslutningsnivå ved utvelgelse av elevenes lærebøker – fordelt på erfaring fra skolenivå 
 
 Barnetrinn Ungdomstrinn Vdg. skole Totalt 
 N % N % N % N % 
Fylkesplanet 0 0 0    0   1  2,2 1 0,7 
Kommuneplanet 0 0 1      1,7  0     0 1 0,7 
Skoleplanet 0 0 58    98,3 44   97,9 53 37,1 

Totalt 38 100 59    100 46 100 143 100 
 
I følge tabell 13, foregår all utvelgelse av lærebøker i grunnskolen, eller i alle fall det meste av 
den, på skoleplanet. Det samme er tydeligvis gjeldende også i den videregående skole. I dette 
spørsmålet er det ingen signifikante forskjeller mellom skoleslagene. Ei heller i forhold til 
utdanningsnivå hos respondentene. 
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Tabell 14:  
Beslutningstakere ved utvelgelsen på skoleplanet – fordelt på erfaring fra skolenivå 
 
 Barnetrinn Ungdomstrinn Vdg. skole Totalt 
 N % N % N % N % 
Lærer alene 0 0 1 1,7 1 2,2 3 2,1 
Lærergruppe 0 0 8 13,6 44 95,7 52 36,4 
Lærer + elever 0 0 0 0 0 0 0 0 
Elevene alene 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ikke svart 38 100 50 84,7 1 2,2 88 61,5 
Totalt 38 100 59 100 46 100 143 100 

 
Som det framgår av tabell 14, er det grupper av lærere som velger ut elevenes lærebøker. Til 
vanlig er dette tilfelle både i grunnskolen og i den videregående skole. Heller ikke i dette 
spørsmålet finner en signifikante forskjeller mellom skoleslagene og mellom respondentenes 
utdanningsnivå. 
 
 
Tabell 15:  
Lærernes prioriteringer ved valg av elevenes lærebøker – fordelt på erfaring fra skolenivå 
  
 Barnetrinn Ungdomstrinn Vdg. skole Totalt 

Aktuelle 
momenter 

Plass-
siffer 

Rang-
plass 

Plass-
siffer 

Rang-
plass 

Plass-
siffer 

Rang-
plass 

Plass-
siffer 

Rang-
plass 

Faglig nivå 18 1 30 1 81 1 129 1 
Oversiktlig str. 24 2 37 2 90 2 151 2 
Begrenset vol. 43 6 57 5 145 3 245 3 
Språklig kval. 37 4 53 3 174 4 264 4 
Billedlig kval. 36 3 53 3 188 5 277 5 
Pris 42 5 66 6 229 6 337 6 
Annet 62 7 90 7 234 7 386 7 
 
I følge tabell 15, er det lærebøkenes ”faglige nivå” og ”oversiktlige struktur” som rangeres på 
de to første plassene når lærerne skal velge ut lærebøker for elevene. Det gjelder både på 
barnetrinnet og ungdomstrinnet i grunnskolen og i den videregående skole. Mens ”kvaliteten 
på bilder” rangeres som nummer tre i grunnskolen, er det ”begrenset volum” som innehar 
denne rangeringen i videregående skole. ”Pris” synes langt på vei å ha minst betydning for 
lærerne i begge skoleslag. 
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Tabell 16:  
Lærernes oppfatning av elevenes prioriteringer  
ved valg av egen lærebøker – fordelt på erfaring fra skolenivå 
  
 Barnetrinn Ungdomstrinn Vdg. skole Totalt 

Aktuelle 
momenter 

Plass-
siffer 

Rang-
plass 

Plass-
siffer 

Rang-
plass 

Plass-
siffer 

Rang-
plass 

Plass-
siffer 

Rang-
plass 

Oversiktlig str.  23 3 19 1 101 1 143 1 
Faglig nivå 22 2 21 2 101 1 144 2 
Begrenset vol. 31 5 31 5 108 3 170 3 
Billedlig kval. 24 4 21 2 128 4 173 4 
Pris  33 6 40 6 133 5 206 5 
Språklig kval. 19 1 23 4 169 6 211 6 
Annet 48 7 43 7 231 7 322 7 
 
Som tabell 16 viser, mener lærerne både på grunnskolens ungdomstrinn og i videregående 
skole at også elevene vil rangere ”faglige nivå” og ”oversiktlig struktur” på de to første 
plassene. Jo eldre elever det dreier seg om, jo tydeligere synes denne tendensen å komme til 
uttrykk. På grunnskolens barnetrinn mener lærerne at elevene vil prioritere ”språklig kvalitet”. 
Også for elevene mener lærerne at ”pris” vil være av underordnet betydning. 
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5. Diskusjon og konklusjon 
 
5.1. Diskusjon 
 
Kroppsøvingsfaget/idrettsfagets mål i grunnskole og videregående skole forutsetter at elevene 
skal utvikle en god del kunnskap i dette faget. At elevene i grunnskolen skal arbeide med et 
innhold som kroppens oppbygging, kosthold og livsstilssykdommer (KUF, 1996), er 
eksempler på dette. Aktuelle arbeidsmåter i fagene synes å forutsette at dette skal kunne skje 
gjennom både induktiv og deduktiv virksomhet samt prosjektarbeid og tverrfaglig arbeid. 
 
For å nå målene i de nevnte skoleslag er det mulig at læreboka vil kunne fungere som et 
hensiktsmessig virkemiddel. Tidligere studier har imidlertid vist at både lærere og elever reserverer 
seg fra en slik bruk i de aktuelle skoleslag. Begge parter synes således å være engstelige for at bruk 
av læreboker i faget vil forutsette en teoriundervisning som tar tid bort fra praktisk virksomhet 
(Stokke, 1983; Jacobsen et al., 2001, 2002; Andresen, 2002). 

Resultatene i denne undersøkelsen viser at læreboka ikke er i bruk i kroppsøvingsfaget blant 
elever på barnetrinnet i Vestfolds grunnskoler. Resultatene viser også at den heller ikke er i 
bruk blant de fleste av elevene på ungdomstrinnet. I videregående skoles idrettsfag er 
situasjonen signifikant forskjellig. Her er læreboka/lærebøker i bruk blant alle elevene. Mens 
de fleste bruker en bok finnes det elever som bruker inntil fem bøker. 
 
At elevene bruk av lærebøker korresponderer med lærernes utdanningsnivå, er det også verdt 
å merke seg. Dess mer utdanning læreren har, dess mer bruker hans/hennes elever lærebøker. 
Logisk sett kunne en kanskje ha forventet et motsatt resultat. Således hadde det vært lite 
overraskende om hyppigheten i elevene bruk av lærebøker hadde vært betinget av og fungert 
som en kompensasjon for lærernes manglende fagkompetanse.  
 
Av lærebøker som brukes, synes aktivitets-orienterte bøker å være mest brukt i grunnskolen. I 
videregående skole er det teori-orienterte lærebøker eller bøker som kombinerer teoretisk og 
praktisk lærestoff som er mest i bruk. Av teori-orienterte lærebøker er det bøker med et 
biologisk lærestoff eller bøker som kombinerer lærestoff fra flere vitenskapsområder som er 
mest brukt. På disse områdene er den samme tendensen å finne både i grunnskolen og i 
videregående skole. 
 
Blant de meget få elevene som bruker lærebøker i grunnskolens kroppsøvingsfag, skjer dette 
kun sjelden eller av og til ved undervisningen i henholdsvis praktiske og teoretiske emner. I 
den videregående skoles idrettsfag oppgir de fleste lærerne at læreboka er i bruk av og til ved 
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undervisningen i praktiske emner, men ofte eller svært ofte ved undervisningen i teoretiske 
emner. Det er således meget få lærere som sier at læreboka brukes sjelden i dette skoleslaget. 
 
Også i dette spørsmålet korresponderer elevenes bruk av lærebøker med lærernes eget 
utdanningsnivå. Dess mer utdanning læreren har, dess mer gjør han bruk av lærebøker i sin 
undervisning i kroppsøvings/idrettsfaget. Det gjelder undervisning både i praktiske og 
teoretiske emner.  
 
Undersøkelsen forteller ellers at lærebokas hovedfunksjon i kroppsøvings/idrettsfaget er å 
supplere lærerens undervisning. Det er således tilfelle både i grunnskolen og i den 
videregående skole. I den videregående skole er det også mange lærere som oppgir at 
læreboka gir bakgrunnsstoff før undervisningen. Det er derimot svært få i begge skoleslag 
som oppgir at læreboka blir brukt til å fatte konklusjoner etter undervisningen. Kanskje dette 
er en indikasjon på at lite av undervisningen i kroppsøvings/idrettsfaget foregår induktivt. 
 
L97 har prøvd å sikre prosjektarbeid og tverrfaglig arbeid på en sterkere og tydeligere måte enn i 
tidligere planer. I forhold til det som ble registrert før iverksettingen av L97 (Moser et al., 1999b), 
viser erfaringene med denne planen at lærerne er noe mindre optimistiske i synet på om 
kroppsøving er godt egnet til prosjektarbeid. Noen flere sier seg riktignok enig i at faget egner seg 
til tverrfaglig arbeid (Jacobsen et al., 2001). 

Som en oppfølging av disse resultatene er lærerne i denne undersøkelsen spurt om de i 
aktuelle lærebøker har opplevd å finne drahjelp til prosjektarbeid i praktiske og teoretiske 
emner. Det er flest lærere både i grunnskolen og i videregående skole som mener at dette kun 
skjer av og til. Det er ellers flere av lærerne som mener at dette sjelden finner sted, enn som 
synes at det ofte er tilfelle. 
 
Lærerne er også spurt om de har opplevd å finne drahjelp til tverrfaglig virksomhet ved læring 
av praktiske ferdigheter og teoristoff fra aktuelle lærebøker. Angående det første er det flest 
lærere både i grunnskolen og i videregående skole som mener at dette sjelden skjer. Ved 
læring av teoristoff mener de fleste lærerne i videregående skole det samme, mens lærerne i 
grunnskolen mener at dette skjer av og til. 
 
Teoretisk sett kan utvelgelse av lærebøker i kroppsøvings/idrettsfaget finne sted på ulike plan. 
I praksis synes den kun å foregå på skoleplanet – noe som er tilfelle i begge de aktuelle 
skolearter. På dette planet kan flere parter ta del i utvelgelsen av lærebøker. I praksis synes det 
å være læreren sammen med fagkolleger som foretar utvelgelsen. Resultater i både denne og 
en tidligere undersøkelse viser ellers at elevene er totalt fraværende i denne prosessen 
(Andresen, 2002). 
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Ved utvelgelse av elevenes lærebøker i kroppsøvings/idrettsfaget vil det være aktuelt å ta 
hensyn til flere forhold. I følge resultatene i denne undersøkelsen synes lærerne å prioritere 
bøkenes faglig nivå i sin utvelgelsesprosess. At bøkene har en oversiktlig struktur er også høyt 
prioritert. Overraskende er det kanskje at pris blir lavest prioritert. Dette er prioriteringer som 
gjør seg gjeldende både i grunnskolen og i videregående skole. Lærerne synes ellers å mene at 
elevene vil foreta den samme prioriteringen dersom de tar del i utvelgelsen. Om dette også er 
tilfelle i virkeligheten, kan det være aktuelt å spørre elevene om. 
 
 
5.2. Konklusjon 
 
Med bakgrunn i det som er sagt foran, bør det være rimelig godt dokumentert at 
kunnskapsutvikling er ønskelig i grunnskolens kroppsøvingsfag og i den videregående skoles 
idrettsfag. Det bør også være dokumentert at mulighetene for å gjøre bruk av lærebok som et 
hensiktsmessig virkemiddel i denne sammenheng er tilstede. Det kan blant annet være som 
pedagogisk systemholder og støttepunkt for elevene med hensyn til å holde orden på 
kunnskaper gjennom skoleåret og i tiden etterpå. 
 
På den annen side viser kartleggingen av realitetene at læreboka er svært lite brukt i grunnskolen, 
mens den er mye brukt i videregående skole. Sammen med resultater fra andre undersøkelser 
framgår det med stor tydelighet at både elever og lærere - i grunnskolen spesielt - er skeptiske til 
arbeid med teoretiske emner og bruk av lærebøker i kroppsøving. Om kunnskapsutvikling skal 
finne sted, synes oppfatningen å være at den bør finne sted i en praktisk sammenheng - og ikke i 
klasserommet som i andre fag. Dette forholdet tyder på at utvikling av hensiktsmessige 
arbeidsmåter og lærebøker i kroppsøvings/idrettsfaget bør ha oppmerksomhet i tiden som 
kommer.  
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Vedlegg 
 
“Valg og vurdering av lærebøker i kroppsøvings/idrettsfaget” 

 
Spørreskjema 

 
A. Spørsmål om bakgrunn: 
 
1. Kommune:       ________________ 
        
2. Alder:        _______________år 
 
3. Kjønn: 
    (sett kryss ved det svaralternativ som passer) 
 
           mann               kvinne 
 
4. Ansiennitet i skolen: ....... ______år 
 
5. Arbeidssted 
    (sett kryss i en sirkler og ved det svaralternativ som passer best for i år) 
 
      grunnskole    grunnskole         grunnskole 
      småskoletrinn         mellomtrinn              ungdomstrinn 

  
           videregående skole              videregående skole        videregående skole  
           allm.faglig studieretning  yrkesfaglig studieretning       idrettsfaglig studieretn. 
  
 
6. Utdanningssted i kroppsøvings/idrettsfaget 
    (sett kryss i en/flere sirkler og ved det/de svaralternativ som passer for deg)  
 
           lærerhøgskole              distriktshøgskole        statlig høgskole 
              (før 1994)                    (før 1994)                       (etter 1994) 

  
           Norges Idrettshøgskole   annet  
 
 
7. Utdanningsnivå i kroppsøvings/idrettsfaget 
    (sett kryss i en/flere sirkler og ved det/de svaralternativ som passer for deg) 
 
            ingen formell               ¼ årsenhet         ½ årsenhet 
            utdanning    

  
            1/1 årsenhet/                    mellomfag                hovedfag  
 
      faglærer 
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B-1. Spørsmål knyttet til elevenes lærebøker i kroppsøvings/idrettsfaget 
     (sett kryss i en/flere sirkler og ved det/de svaralternativ som passer best for dine elever) 
 
 
8. Hvor mange lærebøker bruker elevene i år? 
  
 ingen                      1 bok              2 bøker             3 bøker  
            
           4 bøker           5 bøker              mer enn 5 bøker  
 
 
9. Hvilken type lærebøker bruker elevene i år? 
  
 aktivitets-orienterte lærebøker               teori-orienterte lærebøker 
 (f.eks. om idretter, friluftsliv o.l.)                        (f.eks. om kropp, helse o.l.) 
 
 
10. Om teori-orienterte lærebøker er i bruk, hvilken type brukes i år?  
  
 biologi-orientert lærebok       psykologi-orientert lærebok 
 (f.eks. om kropp, helse o.l.)    (f.eks. om motivasjon, læring o.l.) 
 
 samfunns-orientert lærebok    kombi-orientert lærebok 
 (f.eks. om reklame, vold)    (kombinasj. av to/tre nevnte omr.) 
 
 
11. På hvilket plan har valg av elevenes lærebøker funnet sted i år? 
  
 på fylkesplanet          på kommuneplanet             
 
 på skoleplanet   
 
 
12. I tilfelle valget har funnet sted på skoleplanet, hvem har foretatt valg av  
      elevenes lærebøker i år? 
  
 den enkelte lærer               lærergruppe/fagseksjon 
 
 lærer sammen med elevene    elevene selv 
 
 
13. I hvilken grad utfordrer elevenes lærebøker til problembasert virksomhet/  
      prosjektarbeid ved læring av praktiske ferdigheter?  
  
 svært ofte            ofte                       av og til                    sjelden      aldri 
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14. I hvilken grad utfordrer elevenes lærebøker til problembasert virksomhet/   
      prosjektarbeid ved læring av teoristoff?  
  
 svært ofte            ofte                       av og til                    sjelden      aldri 
 
 
15. I hvilken grad utfordrer elevenes lærebøker i praktiske emner til tverrfaglig 
      virksomhet/emneintegrering?  
  
 svært ofte            ofte                       av og til                    sjelden      aldri 
 
 
16. I hvilken grad utfordrer elevenes lærebøker i teoretiske emner til tverrfaglig  
      virksomhet/fagintegrering?  
  
 svært ofte            ofte                       av og til                    sjelden      aldri 
 
 
17. Hvordan vurderer du det kvantitative tilbudet av lærebøker for elevene  
      i forhold til dine erfarte behov?  
               svært 
           svært bra            bra               passe                         dårlig                 dårlig 
 
 
18. Hvordan vurderer du det kvalitatative tilbudet av lærebøker for elevene  
      i forhold til dine erfarte behov?  
               svært 
           svært bra            bra               passe                         dårlig                 dårlig 
 
 
 
B-2. Spørsmål knyttet til elevenes lærebøker i kroppsøvings/idrettsfaget 
         (sett tall i hver av sirklene som uttrykk for rangering knyttet til valg av lærebøker) 
 
19. I hvilken rekkefølge fra 1-7 har følgende elementer betydning for deg som lærer ved  
      valg av lærebøker for elevene i kroppsøvings/idrettsfaget? 
 
 billedlig kvalitet              språklig kvalitet          oversiktlig struktur  
 
 begrenset volum       faglig nivå               pris         annet 
 
 
20. I hvilken rekkefølge fra 1-7 synes følgende elementer å ha betydning for elevene ved valg  
      av lærebøker i kroppsøvings/idrettsfaget? 
 
 billedlig kvalitet       språklig kvalitet        oversiktlig struktur 
 
 begrenset volum       faglig nivå                pris                              annet  
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21. I hvilken rekkefølge fra 1-4  mener du at tilbudet om lærebøker for elevene er best? 
  
 aktivitets-orienterte bøker           biologi-orienterte bøker   
 
 psykologi-orienterte bøker           samfunns-orienterte bøker   
 
 
22. I hvilken rekkefølge fra 1-4  mener du at tilbudet om lærebøker for elevene er dårligst? 
  
 aktivitets-orienterte bøker           biologi-orienterte bøker   
 
            psykologi-orienterte bøker          samfunns-orienterte lærebøker 
 
 
 
C. Spørsmål knyttet til lærerens undervisning i kroppsøvings/idrettsfaget 
     (sett kryss i en sirkel og ved det svaralternativ som passer best for din undervisning) 
 
 
23. I hvilken grad utfordres elevene til bruk av lærebøker i praktiske emner gjennom  
     din undervisning? 
  
 svært ofte          ofte                      av og til                   sjelden                 aldri 
  
 
24. I hvilken grad utfordres elevene til bruk av lærebøker i teoretiske emner gjennom  
      din undervisning?  
  
 svært ofte          ofte                      av og til                   sjelden                 aldri 
 
 
25. Hvilken hovedfunksjon har læreboken i din undervisning? 
  
  bakgrunnsstoff             konklusjoner                  supplement 
  før undervisning        etter undervisning         til undervisning  
 
 
26. Hvor mye brukes overhead-projektor i din undervisning?  
  
 svært ofte          ofte                      av og til                   sjelden                       aldri 
 
 
27. Hvor mye brukes videospiller i din undervisning?  
  
 svært ofte          ofte                      av og til                   sjelden                      aldri 
 
 
28. Hvor mye brukes film i din undervisning?  
  
 svært ofte          ofte                      av og til                   sjelden                       aldri 
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29. Hvor mye brukes datamaskin i din undervisning?  
  
 svært ofte          ofte                      av og til                   sjelden                       aldri 
 
 
D. Spørsmål kun til lærere i grunnskolen 
    (sett kryss i en sirkel og ved det svaralternativ som passer best) 
 
 
30. I hvilken grad gjenspeiles L97 i elevenes lærebøker for praktiske emner?  
  
 svært bra          bra                       passe                       dårlig          svært dårlig 
 
 
31. I hvilken grad gjenspeiles L97 i elevenes lærebøker for teoretiske emner?  
  
 svært bra          bra                       passe                       dårlig          svært dårlig 
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