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Sammanfattning 
Syftet med denna C-uppsats är att synliggöra hinder och möjligheter för att inom ämnet 
idrott och hälsa implementera hjärt-lungräddning samt belysa och problematisera kring 
en eventuell framskrivning av hjärt-lungräddningsbegreppet, HLR, i kursplanens 
uppnåendemål i år nio. Uppsatsen baseras på en kvalitativ intervjustudie genomförd i 
Stockholm hösten 2006. Våra intervjupersoner har alla anknytning till skolämnet idrott 
och hälsa och de är aktörer på tre olika nivåer i skolvärlden. Skolverket representerar 
formuleringsarenan, lärarutbildarna representerar transformeringsarenan och 
idrottslärarna representerar realiseringsarenan. De har alla fått resonera kring målet om 
livräddande första hjälp och dess betydelse, legitimitet och uppnåbarhet, vilka 
intentioner som kan tänkas ligga bakom målformuleringen och vad som kan tala för 
respektive emot att även inkludera HLR-begreppet.  

Vi har sett både hinder och möjligheter för HLR i idrottsundervisningen. Faktorer som 
tid, ekonomi och lärarattityder spelar in. Dessa ger oftast sken av att utgöra hinder för 
livräddningsundervisningen, men egentligen skulle det inte behöva vara så. Tid finns 
om man bara vill då dagens öppna kursplan tillåter lärarna att själva disponera den. 
Okunskap verkar till viss del ligga bakom argumentet om ekonomi – strukturerat och 
genomtänkt behöver inte momentet bli så kostsamt. I slutänden verkar det som om 
lärarattityden är det avgörande för vad som kommer med i undervisningen – prioriteras 
inte ett moment så blir det inte någonting som eleverna får kunskaper i, utan endast ”ett 
hum om”. På frågan huruvida HLR bör skrivas in i målets formulering eller inte finns 
det inget enkelt svar, men kanske skulle en framskrivning trots allt resultera i bättre 
förutsättningar för livräddningsundervisningen och en större kunskap hos skolelever i 
hur de kan hjälpa en människa i nöd. 
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Inledning 
 

I mars 2006 gav regeringen Skolverket i uppdrag att utarbeta ett förslag för 
förtydligande av målet om simkunnighet i läroplanen för de obligatoriska skolformerna, 
Lpo 94. Uppdraget baserades på en landsomfattande undersökning initierad av 
Skolverket våren 2003. Skolverket redovisade 2004 en tillsynsrapport där det 
konstateras att huvudmännens definition av kursplanens mål om simkunnighet varierar 
kraftigt i landet samt att ca 7369 elever i år fem vid undersökningstillfället inte nådde 
upp till målet om simkunnighet. Samtidigt presenterades statistiken om att drunkning är 
den tredje vanligaste dödsorsaken efter trafikolyckor och självtillfogad skada bland barn 
och unga.  

Att kunna simma är en baskunskap i säkerhet som varje barn i Sverige har rätt att få möjlighet 

att lära sig. Det framgår av kursplanen för ämnet idrott och hälsa i grundskolan. Det är 

kommunerna och huvudmännen för de fristående skolorna som ansvarar för att kursplanen 

följs och för att alla elever ges förutsättningar för att nå upp till målen.  

Kursplaner är författningar som uttrycker de krav staten ställer på utbildningen i olika ämnen i 

grundskolan. Av grundskolans kursplan för ämnet idrott och hälsa framgår att eleverna i slutet 
av det femte skolåret ska kunna simma och hantera nödsituationer vid vatten.1  

Förtydligandet skulle utformas på sådant sätt att det skulle bidra till att elevernas 
simkunnighet förbättrades samt att likvärdigheten mellan kommuner och skolor ökar. 
Förslaget skulle även innefattas av en rikstäckande uppföljning vilket skulle bidra till en 
nationell bild av svenska skolbarns simkunnighet. I uppdraget föreslog regeringen ett 
samarbete med Svenska livräddningssällskapet (SLS) där Skolverket i sitt förtydligande 
skulle ta hänsyn till den definition av simkunnighet som tillämpas av SLS.2 Skolverkets 
förslag om förtydligande ligger dags dato 12 december 2006 och väntar på klartecken 
från utbildningsdepartementet.3 Kursplanerna initierar i inledningen att de ska lägga fast 
de kunskapskvaliteter som eleverna skall utveckla i undervisningen men lämnar stor 
frihet i val av metoder. Formuleringarnas öppenhet bjuder in till stor frihet under ansvar 
då lärare på skolorna tillsammans med eleverna förväntas bryta ned och konkretisera 
kursplanernas intentioner. Under vår utbildningstid på Lärarhögskolan i Stockholm, 
LHS, har vi blivit insatta i kursplanernas formuleringar, då främst i idrott och hälsa. På 
vår verksamhetsförlagda utbildning, VFU, har vi även erfarit en mängd olika 
utformningar och realiseringar av kursplanens mål. Hur undervisningen ser ut skiljer sig 
mycket beroende på faktorer som skolans yttre förutsättningar, dess elever och lärarens 
attityder gentemot ämnet och dess karaktär. Detta må vara helt berättigat enligt 
läroplanen, skolorna ska erbjuda likvärdig utbildning – inte likadan. Att simningsmålet 
är viktigt att förtydliga och efterleva är det nog få som skulle ha invändningar emot, 

                                                 
1 http://www.skolverket.se/sb/d/205/a/526, hämtad 070115  

2 http://www.sls.a.se/templates/Page.aspx?id=127, hämtad 070115  

3 Skolverkets rapport 060824, Dnr 2006:00492 
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huruvida ställer vi oss frågan vad eventuella utvärderingar av kursplanens övriga mål 
skulle kunna resultera i? Är det legitimt för intresseorganisationer att vara med och 
påverka den svenska skolan och dess kursplaner? Vi har valt att studera det senast 
formulerade uppnåendemålet från år 2000 för år nio om kunskaper i livräddning och 
första hjälp, eftersom våra personliga erfarenheter av målet skvallrar om en stor 
tolkningsvariation samt att vi sett att flertalet skolor vi varit i kontakt med helt saknar 
resurser för att realisera målet. Hur definierar skolorna livräddande kunskaper? Vilka 
kunskapskvaliteter skall läras ut? För att få svar på våra frågor gav vi oss ut i skolans 
värld och samtalade med personer som i sin profession, på olika sätt arbetar med 
kursplanernas mål – Skolverket som formulerare, idrottslärarutbildarna som tolkare och 
idrottslärarna som realiserare.  

Bakgrund 

Läroplaner under 1900-talet 
År 1940 tillsattes en skolutredning med uppdraget att modernisera den svenska skolan 
genom en genomgripande reformering. En tanke som diskuterats under hela 1900-talet 
var att skapa en gemensam bottenskola för alla elever, i stället för den modell med 
parallellskola som rådde då, med en tidig uppdelning av eleverna till läroverk eller 
folkskola. 1940 års skolutredning lade fram flera betänkanden, men hann aldrig helt 
slutföra sitt uppdrag innan en ny beredning tillsattes, 1946 års skolkommission. Tage 
Erlander, som blev statsminister samma år, besvarade en utbredd otålighet inom 
socialdemokratin, att snabbt omdana skolan.4 Ett beslut att införa den gemensamma 
enhetsskolan, som fick namnet grundskolan, fattades och 1962 kom den första 
läroplanen för grundskolan, Lgr 62. Den första revideringen kom 1969, Lgr 69. Den 
inleddes med mål och riktlinjer, sedan följde timplaner och anvisningar för enskilda 
ämnen. För varje årskurs angavs mål och huvudmoment, så de föreskrev ett givet 
innehåll, men föreskrifterna var inte särskilt detaljerade, utan gav utrymme för viss 
tolkning, till skillnad från Lgr 62, som hade varit mer konventionell och konkret i sin 
styrning. År 1980 var det så dags igen för en ny läroplan, Lgr 80. Även här föreskrevs 
mål och huvudmoment för ett nationellt sammanhållet innehåll, men ramarna var ännu 
vidare och gav lärarna ett större tolkningsutrymme. Lgr 80 skulle emellertid inte bestå i 
särskilt många år, utan förändringens vindar blåste redan... 

1990-talets stora förändringar 

1990-talets skolreformer är troligtvis de mest omfattande i skolhistorien och helt säkert 
de som skett snabbast. En redovisning av förändringarna i punktform ger en överblick, 
här nämns några förändringar som berört grundskolan: 5 

                                                 
4 Linde, G. (2006) Det ska ni veta! En introduktion till läroplansteorier. Sid 87 

5 Lindensjö, B. Lundgren, U.P. (2000) Utbildningsreformer och politisk styrning. Sid 116 
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• Den politiska styrningen och ansvaret över skolan har ändrats, från 
centralstyrning till decentralisering;  

• Läroplaner och kursplaner har fått en utformning för ett mål- och resultatstyrt 
utbildningsväsende; 

• Ett fristående skolsystem har etablerats; 

• Barnomsorg och skolbarnomsorg har förts in i skolsektorn; 

• En ny frivillig skolform – förskoleklass – har tillkommit; 

• Grundskolans läroplan har anpassats till förskoleklass och skolbarnomsorg; 

• Betygssystemet har ändrats från ett relativ till ett absolut betygssystem; 

• Kvalitetsredovisningar och kvalitetsgranskning har införts. 

De läroplaner vi har i den svenska skolan idag kom 1994 och är den fjärde generationen 
läroplaner efter 1946 års skolkommission och de präglas av skolkommissionens anda, 
bland annat genom genomsyrandet av demokratisk anda och att använda arbetssätt som 
utgår från eleverna som aktiva kunskapssökare. Den aktuella läroplanen för grundskolan 
heter i sin helhet Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 
fritidshemmet och förkortas kort och gott Lpo 94. Där man i de tidigare läroplanerna 
föreskrivit ett visst innehåll och talat om vad som skulle göras i skolan, föreskrivs idag i 
stället mål för studierna. Målen är övergripande och mångtydiga och är med jämna 
mellanrum föremål för tolkningsdiskussioner.6 

Statens nya roll 

Som ett led i decentraliseringen av skolan under 1990-talet skedde också en 
kommunalisering och skolan fick nu kommunen, eller friskolan, som huvudman i stället 
för staten. På nationell nivå styr stat och regering fortfarande genom skollag och 
förordningar, men kommunerna, eller friskolorna, är alltså de som är ansvariga för 
skolorna i sitt område. I och med detta har statens roll blivit en annan. Vilka vägar, 
metoder och sätt att organisera undervisningen man lokalt väljer skall staten i princip 
inte ha synpunkter på. Samtidigt har tanken ingalunda varit att staten helt skall abdikera 
när det gäller skolan och skolans utveckling. Skolan har ett samhällsuppdrag som 
nationellt formuleras i mål- och styrdokument.  

Skolverket 

De reformer och den förändring av skolans styrning som skedde i början av 1990-talet, 
med större frihet och ansvar att på kommunal nivå utforma skolans arbete i val av stoff, 
arbetsmetoder och timplan, ställde nya krav på en myndighet som kunde följa upp, 
inspektera, utvärdera och revidera kursplanernas realisering. Skolverket bildas således 
1991 och kom att ersätta den tidigare myndigheten Skolöverstyrelsen.7 

                                                 
6 Se bland annat Linde, G. (2006) Sid 95ff 

7 Skolöverstyrelsen (SÖ) var en styrelse för skolorna i Sverige åren 1920-1991. Skolöverstyrelsen grundandes 

1919 genom en sammanslagning av den 1914 grundade Folkskoleöverstyrelsen, som styrde de kommunala 

svenska folkskolorna och den 1905 grundade Läroverksöverstyrelsen, som styrde över de svenska läroverken. 
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Skolverket är en central förvaltningsmyndighet för det offentliga skolväsendet för barn, 
ungdomar och vuxna samt för förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen.  

Skolverkets främsta uppgifter är att på uppdrag av regeringen att ta fram nya kursplaner 
och att ständigt se över, utvärdera, uppdatera och revidera styrdokumenten. Verket har 
även i uppgift att följa samhällsutvecklingen, informera och påverka skolan med 
verktyg som finansiella styrmedel, nationella prov, betygskriterier etc. I mars 2003 
delades Skolverket i två, Skolverket och Myndigheten för skolutveckling.8 Skolverket 
fick då ansvaret att främst ansvara för utbildningsinspektion, nationell uppföljning och 
utvärdering av den svenska skolan. Utvärderingar kan göras i flera syften, dels att 
upptäcka, beskriva och förklara olika företeelser, ge underlag för vidare analyser, som 
fakta i den skolpolitiska debatten. Samtliga syften strävar dock mot ett och samma mål 
om en förbättring och kvalitetssäkring av den svenska skolan. Inspektioner kan vara av 
allmänt slag då man tittar på skolor i helhet, dessa kan dock leda fram till mer tematiska 
inspektioner där man fokuserar på ett speciellt område, fenomen eller mål som man 
upptäckt problem kring.9  

Kursplaner och deltagande målstyrning 

Grundläggande bestämmelser om grundskolan återfinns i skollagen (1985:1100) och 
grundskoleförordningen (1994:1194). Genom läroplanen anger regering och riksdag de 
grundläggande värden som skall prägla skolans verksamhet och de mål och riktlinjer 
som skall gälla för den.10 Förutom läroplanerna utfärdas också kursplaner. Dessa är 
bindande föreskrifter som uttrycker de krav staten ställer på utbildningen i olika ämnen. 
Meningen med uppdelningen av läroplaner och kursplaner i olika dokument är att 
läroplanerna ska kunna ha en lång livslängd, medan målen ska kunna revideras 
fortlöpande för att hålla ämnena uppdaterade.11 I kursplanen återfinns målen för varje 
ämne. Det finns två typer av mål; mål att sträva mot och mål att uppnå, där de tidigare 
är högre satta.  

Mål att sträva mot uttrycker den inriktning undervisningen skall ha när det gäller att utveckla 

elevernas kunskaper. De tydliggör därmed de kunskapskvaliteter som är väsentliga i ämnet. 

Dessa mål utgör det främsta underlaget för planeringen av undervisningen och sätter inte 

någon gräns för elevens kunskapsutveckling. (…) 

Mål att uppnå anger den miniminivå av kunskaper som alla elever skall uppnå det femte 

respektive det nionde skolåret. Målen uttrycker därmed en grundläggande kunskapsnivå i 

                                                                                                                                               
Skolöverstyrelsen styrde både över folkskolor och läroverk fram tills de på 1970-talet avskaffats i hela Sverige. De 

sista åren styrde Skolöverstyrelsen över grundskolan och gymnasieskolan. Fram till 1975 var det officiella namnet 

Kungliga Skolöverstyrelsen.  

8 Myndigheten för skolutveckling skall stödja huvudmäns och lokala enheters arbete med lokal 

verksamhetsutveckling i förskola, skola och vuxenutbildning. 

9 Skolverkets hemsida, http://www.skolverket.se  

10 Grundskolan. Kursplaner och betygskriterier. (2000) Sid 5 

11 Linde, G. (2006) Sid 89 
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ämnet vid dessa bägge tidpunkter. Mål att uppnå för det nionde skolåret ligger till grund för 

bedömningen om en elev skall få betyget Godkänd.12 

I de måldokument som gäller - läroplaner och kursplaner - är målen, som tidigare 
nämnts, övergripande och öppna. De är öppna i den meningen att de ska ges en 
innebörd och ett konkret innehåll i förhållande till det lokala sammanhanget. De är 
också öppna i meningen att de är öppna för diskussion och påverkan, av elever, 
föräldrar och av lärargruppen tillsammans. Målen andas en tilltro till lärares 
professionella kunnande, till att det är läraren som kan – tillsammans med sina elever – 
välja stoff, arbetssätt och metod och utvärderingsformer.13 

Kursplanerna är utformade för att klargöra vad alla elever skall lära sig men lämnar 
samtidigt stort utrymme för lärare och elever att välja stoff och arbetsmetoder. 
Kursplanerna anger inte arbetssätt, organisation eller metoder. Däremot lägger de fast 
de kunskapskvaliteter som undervisningen skall utveckla och anger därmed en ram 
inom vilken val av stoff och metoder skall göras lokalt. På varje skola och i varje klass 
måste lärare tolka de nationella kursplanerna och tillsammans med eleverna planera och 
utvärdera undervisningen med utgångspunkt i elevernas förutsättningar, erfarenheter, 
intressen och behov. Att kursplaner skall vara stoffneutrala innebär att det skall finnas 
en balans mellan den nationella innehållsliga styrningen – för den finns – och den frihet 
som skall finnas att lokalt välja stoff.14 Att flera vägar leder till målet innebär dock inte 
att alla gör det.  

Den typ av målstyrning som det nya systemet av läroplaner och kursplaner innebär 
kallas för ett system av deltagande målstyrning. Grundtanken är att personalen på 
skolan har bäst möjligheter att utforma utbildningen så att de nationella målen kan nås, 
då de känner de lokala förhållandena bäst.15 När den deltagande målstyrningen infördes 
1994 var det många lärare och skolledare som inte var tillräckligt förberedda.16 Att 
utveckla mål och kursplaner hade inte ingått tidigare i deras arbete. Olikheten i hur 
skolor hanterar denna lokala frihet kan innebära att olikheterna mellan skolor ökar. 
Läroplanen säger att skolor ska kunna vara olika, men att de ska vara likvärdiga inom 
olikheten.17  

                                                 
12 Grundskolan. Kursplaner och betygskriterier. (2000) Sid 5 

13 Carlgren, I. Hörnqvist, B. (1999) När inget facit finns – om skolutveckling i en decentraliserad skola. Sid 18f 

14 Carlgren, I. Hörnqvist, B. (1999) Sid 19 

15 Lindensjö, B. Lundgren, U.P. (2000) Sid 115 

16 Linde, G. (2006) Sid 91 

17 Lpo 94. (2000) Sid 5 
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Idrottsundervisning 
En historisk tillbakablick – Ämnets många namn 

Ämnet gymnastik blev ett obligatoriskt skolämne i lärdomsskolan i 1820 års 
skolordning. Ämnet skulle omfatta tre veckotimmar och ingen elev blev befriad från 
undervisningen utan särskilda skäl.18 Sammanfattningsvis kan det skönjas att det främst 
var fyra motiv som legitimerade införandet av gymnastik i skolan: 

• Politiskt – nationalistiska motiv; 

• Militära motiv och kopplingen till den allmänna värnpliktens införande; 

• Hälso- och hygientillståndet hos befolkningen behövde förbättras; 

• Rekreationsmotiv. Gymnastiken skulle fungera som en motvikt till allt 
stillasittande som de teoretiska studierna förde med sig.19  

På grund av flera orsaker, bland annat outbildade lärare och bristen på lokaler, kan dock 
sägas att gymnastikundervisningen fick ett ordentligt genomslag i skolorna först i början 
av 1900-talet. Reaktionerna mot den stela skolgymnastiken, direkt inspirerad av den så 
kallade Linggymnastiken, 20 växte sig starkare och i 1919 års undervisningsplan för 
folkskolan döptes ämnet om till gymnastik med lek och idrott. Samtidigt nämns också 
för första gången att ergonomiska kunskaper skall ingå i undervisningen. År 1928 
ändrades ämnets namn även på läroverken till gymnastik med lek och idrott och i 
läroverksstadgan från samma år poängterades att gymnastikundervisningen skulle leda 
till ett ridderligt uppträdande, god kamratanda, ansvarskänsla och självbehärskning samt 
att ämnet skulle ge eleverna insikt i värdet av en god hälsa. Den traditionella 
gymnastiken trängdes med åren undan mer och mer till förmån för bland annat bollspel, 
friluftslivsverksamhet, konditions- och styrketräning och andra idrottsliga aktiviteter. I 
och med Lgr 69 ändrades namnet tillbaka till enbart gymnastik och den världsledande 
fysiologiska forskningen vid Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm (GIH) 
betonade att lektionerna skulle fördelas jämnt över veckan för att uppnå bästa effekt av 
konditionsträningen. De huvudmoment som undervisningen skulle omfatta angavs för 
varje stadium. Här fanns gymnastik, dans, lek, bollspel, fri idrott, orientering, 
skridskoåkning, skidåkning och simning.21 Under 1970-talet fanns en diskussion om 
lämpligheten av ämnets namn och huruvida den diskussionen bidragit till namnbytet 
eller ej, så ändrades det de facto i den nya läroplanen som sedan kom, Lgr 80, till 
idrott.22 Emellertid var det ett rimligt namnbyte, då gymnastik bara är en idrott bland 
många.  

                                                 
18 Annerstedt, C. (2001) Ämnet idrott och hälsa – ett historiskt perspektiv. Sid 81 

19 Annerstedt, C. (2001) Sid 79 

20 Grundad av Per Henrik Ling (1776-1839). I korthet gick gymnastiken ut på fysisk fostran genom repetitiva 

kroppsrörelser. 

21 Meckbach, J. Söderström, S. (2002) ”Kärt barn har många namn” – idrott och hälsa i skolan. Sid 219 

22 Meckbach, J. Söderström, S. (2002) Sid 221 
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Grundskolan fick också en ny uppgift i och med Lgr 80, att verka för jämställdhet 
mellan könen. Samundervisning skulle införas som huvudprincip och detta var ju nytt 
även för idrottsämnet. Under hela 1900-talets första hälft fanns anvisningar om att 
pojkar och flickor skulle undervisas separat. För flickor hade en mer estetisk linje 
betonats och för pojkar framhölls tävlings- och prestationsinslag.23 I Lgr 80 blev 
området hälsa, hygien och ergonomi ett eget huvudmoment.  

Inför den nya läroplanen, Lpo 94, visade undersökningar på att idrottsämnet i 
grundskolan var ett av skolans populäraste ämnen. Lärarna menade att ämnet verkade 
vara på väg bort från ett rent färdighetsämne, med olika idrotter som bas, till ett 
hälsoinriktat ämne. Detta trots att en kartläggning visade att 70 % av lektionstiden 
bestod av bollspel. 24 I och med Lpo 94 bytte ämnet namn för femte gången sedan sitt 
införande i skolan. Det nya namnet blev idrott och hälsa. Idrottslärare som jobbat länge 
vittnar om att prestations- och färdighetskraven i ämnet har tonats ned och att andra 
färdigheter, som att kunna samarbeta och att kunna leda andra, har uppvärderats.25 
Fokusen på hälsoperspektivet tar också mer plats i kursplanen än tidigare och 
sambandet mellan livsstil, livsmiljö, hälsa och livskvalitet framhålls. Idrottsforskare 
talar om att ämnet sedan ändringarna 1994 är inne i en hälsofas.26 Kursplanen i idrott 
och hälsa är kort, bara några sidor, men den uttalar att ämnet är brett.27 Ämnets olika 
namnbyten genom åren ger en indikation på att det funnits och finns en diskussion om 
vad man egentligen ska syssla med på idrottslektionerna.  

Idrottsämnets timmar – Mycket, mindre, minst…  

Vid tiden för ämnets namnbyte 1928 hade man på läroverken sex gymnastiklektioner 
per vecka och 15-20 obligatoriska idrottsdagar per läsår.28 Majoriteten av Sveriges 
skolelever omfattades dock av folkskolan i stället för läroverken och där var den avsatta 
tiden för idrott endast tre lektioner i veckan.29 Denna tid får sägas vara ämnets 
kvantitativa storhetstid och ämnets omfång minskar sedan successivt i timmar under 
1900-talet. Varför är inte helt klart, men en anledning kan vara att stoffträngseln i 
skolan gjorde att idrotten fick ge vika för nya ämnen, kunskaper och färdigheter som 
behövde plats.30 Lgr 69 gav niondeklassarna tre idrottstimmar i veckan och i mitten av 
1980-talet hade flertalet skolor endast två tillfällen per vecka.  

När förslaget till en ny läroplan lades fram i början av 1990-talet reagerade många 
idrottslärare, läkare och intressegrupper, som Riksidrottsförbundet (RF) starkt, då 

                                                 
23 Meckbach, J. Söderström, S. (2002) Sid 217 

24 Meckbach, J. Söderström, S. (2002) Sid 223 

25 Meckbach, J. Söderström, S. (2002) Sid 228 

26 Annerstedt, C. (2001) Sid 107f 

27 Grundskolan. Kursplaner och betygskriterier. (2000) Sid 23. Se bilaga 1 

28 Meckbach, J. Söderström, S. (2002) Sid 217 

29 Sandahl, B. (2004) Ett ämne för vem? Idrottsämnet i grundskolan 1962-2001. Sid 45 

30 Meckbach, J. Söderström, S. (2002) Sid 217 
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presentationen innehöll en påtaglig reducering av antalet idrottslektioner i grundskolan. 

När förslaget klubbades igenom visade det sig dock inte varit så illa som man befarat. I 
Lpo 94 tilldelades ämnet 460 timmar, att jämföra med 537 timmar i Lgr 80, men 
jämförelsen är ändå inte helt enkel att göra, på grund av möjligheten som ges i Lpo 94 
för lokal verksamhetsinriktning och elevens val. Studier visar på att det numer finns en 
mycket stor spridning mellan skolor av fördelningen av idrottstimmar. Många skolor 
har behållit, eller ökat, antalet timmar och andra skolor har dragit ner antalet timmar 
avsevärt, vissa till en knapp timme i veckan. I sådana skolor kan idrottsämnet sägas ha 
blivit en förlorare när skolorna fått frihet att planera verksamheten själva.31  

Målet om livräddning 

När vi bestämde oss för att närmare studera just målet om livräddande första hjälp satte 
vi oss till ro i biblioteket med en trave böcker för att försöka gå till botten med målets 
historia. Hur länge hade det funnits i sin nuvarande utformning? Vi började bläddra och 
insåg så småningom att det minsann inte funnits med så länge som vi hade trott… Det 
här står att läsa om livräddning idag, i den senaste versionen av kursplanen: 

Under mål att sträva mot: 

Skolan skall i sin undervisning i idrott och hälsa sträva efter att eleven (…) utvecklar kunskaper 

om handlande i nöd- och katastrofsituationer. 

Under ämnets karaktär och uppbyggnad: 

I ämnet innefattas också utbildning för nödsituationer och första hjälpen vid olycksfall.  

Under mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret: 

Eleven skall (…) kunna simma och hantera nödsituationer vid vatten. 

Under mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret: 

Eleven skall (…) ha kunskaper i livräddande första hjälp.32 

I tidigare läroplaner har det ofta funnits en formulering om livräddning i samband med 
simning, till exempel i Lgr 80 där högstadieeleverna skulle lära om behandling av 
drunknade, konstgjord andning och livräddningsövningar vid vatten.33 I förarbetena 
inför Lpo 94 är formuleringen inte alls lik dagens. Faktum är att det inte finns nämnt 
någonting om livräddning, vare sig i förarbetena eller i den färdiga kursplanen. Trots att 
vi sökt igenom en hel del litteratur har vi inte funnit några diskussioner kring detta 
heller. Det enda som finns med är målet i år 5, kunna simma och hantera nödsituationer vid 

vatten.34 Uppnåendemålet kunskaper i livräddande första hjälp i år nio, som stå i fokus för vår 
undersökning, nämns alltså inte alls och finns inte heller med i den första utgåvan av 
kursplanen som kom 1994.35 När den första revideringen görs 1996 är läget 
                                                 
31 Sandahl, B. (2004) Sid 46ff 

32 Grundskolan. Kursplaner och betygskriterier. (2000) Sid 23ff. Se bilaga 1 

33 Lgr80, Allmän del. Sid 95 

34 SOU 1993:2. Sid 50 

35 Kursplaner för grundskolan (1994) 
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oförändrat.36 Först i nästa revidering, så sent som år 2000, kommer målet kunskaper i 

livräddande första hjälp med i kursplanen.37 Inte heller inför denna förändring har vi funnit 
någonting i förarbetena, trots ett antal timmar i Skolverkets arkiv med högvis av gamla 
anteckningar och mötesprotokoll. Kanske kunde vi få något svar på detta i våra 
intervjuer? 

Livräddningsmetoder i historien 
Idag är målet om livräddning inskrivet i kursplanen i idrott och hälsa och alltså en 
kunskap för allmänheten, men så har det inte alltid varit. Vad begreppet livräddning 
innebär har även det sett väldigt olika ut under årens lopp. Idag är hjärt- och 
lungräddning, HLR, en globalt vedertagen metod som baseras på vetenskap i form av 
noga beprövade tester och erfarenheter. Här vill vi ge dig som läsare en bild av hur 
utvecklingen lett oss fram till det som idag är HLR.  

Från blåsbälg till hjärt-lungräddning 

Människan har sedan urminnes tider försökt att rädda livet på sina medmänniskor. 
Antydningar till detta finns i olika religiösa skrifter som i den babyloniska Talmud 38 
och i kristendomens bibel.39 Redan under 1500-talet finns bevis för hur man prövat att 
återuppliva människor efter drunkning genom att med blåsbälg pumpa in luft i den 
förolyckades lungor för att få igång andningen. Metoderna har sedan dess varit många 
och med varierande funktion. 1766 bildades världens första livräddningssällskap i 
Holland med uppgift att minska antalet drunkningar och sprida kunskap om olika 
livräddningstekniker. Sverige var något senare att följa efter. Svenska 
Lifräddningssällskapet, SLRS, bildas först den 28 november 1898 som följd av de 
1000-tals drunkningsoffer som skördats i Sverige under1800-talet. Sällskapets syfte var 
att sprida kunskap om livräddningsmetoder samt att främja befolkningens 
simkunnighet.40 Under 1900-talets första halva kom tre olika metoder för livräddning att 
användas.   

Schäfers metod (1915-1950) Innebar att den livlöse lades på magen och räddaren 
tryckte över nedre delen av bröstkorgens ryggsida.  

Holger Nielsens metod (1930-1970) Även här skulle den livlöse placeras i magläge 
varvid räddaren vid offrets huvudända. Genom långsam räkning till åtta pressades sedan 
skulderbladen ihop vart efter man drog i den livlöses armbågar.  

                                                 
36 Grundskolan. Kursplaner och betygskriterier. (1996) 

37 Grundskolan. Kursplaner och betygskriterier. (2000) 

38 ”One should hold the newly born in a way that it can not fall and one blows one´s own exhaled air in the nose of 

the child” 

39 ”Puah was her name beacuse she used to revive the newly born with her own breath” Midrasch Rabbah, 

(1900-100 före kristus) bibelkommentar som beskriver Puah en barnmorska från 2.a Moseboken, Bibeln. 

40 Åström, H. (1998) SLS 100 år. Från blåsbälg till hjärt-lungräddning. Sid 87 
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Eves gunga (1940-1960) Denna teknik byggde på att den livlösa i gungrörelsen med 
huvudet ned åstadkom utandning och med fötterna ned inandning. Gungan kom att 
inköpas till flertalet badanläggningar och badstränder.  

De tre metoderna övergavs sedermera på 1950-talet till förmån för den modernare mun-
mot-mun metoden (1950-1960). Denna nygamla metod med anor från historiska 
religiösa texter började spridas över Sverige. SLRS och Röda korsets medicinska expert 
Per Strömbäck skrev 1959 en artikel om metoden i en lärartidning där han framhöll att 
mun-mot-mun metoden måste betecknas som den hittills mest överlägsna metodiken för 
konstgjord andning.41 I slutet av 1960-talet gav SLRS ut sin första instruktionsfilm. Den 
nya metoden blev norm och kom att vara den enda godkända återupplivningsmetoden 
vid all utbildning inom sällskapet. Metoderna för utbildningen blev dock 
uppmärksammade i media, då bristen på övningsdockor var stor använde man sig av 
praktisk övning på varandra. Livräddareleverna transporterades till Halmstad 
Länssjukhus där de under bevakning av läkare praktiserade mun-mot-mun på sina 
kamrater efter denne fått injektioner med giftet Curare - muskelrelaxering.42   

Trots att mun-mot-mun metoden blivit föremål för mer vetenskapliga studier med klara 
riktlinjer fanns ett behov av att förbättra tekniken. Den konstgjorda andningen visade 
sig bristfällig då den livlöses hjärta hade slutat att slå. Konstgjord andning, hur perfekt 
den än utfördes, räckte inte till om den livlöses hjärtas pumpmekanism slutat fungera. 
Tankegångarna initierades åter av Per Strömbäck och ledde fram till en ny metod som 
man valde att benämna: 

Hjärt-lungräddning, HLR (1962) Metoden bygger på att man i samband med 
inblåsningar startar hjärträddning, med den livlöse i ryggläge varvid den livräddande 
med ett kraftigt tryck på bröstbenets nedre del (ca 3-4 cm) hjälper hjärtat att pumpa runt 
det inblåsta syret.  

På 1970-talet flyttar intentionen om hjärt-lungräddning utanför sjukhusens väggar till 
allmänheten. Utvecklingen sker först i USA där amerikanska lekmän får utbildning i 
hjärt-lungräddning, nedan benämnt HLR. På en kongress i Finland 1981 kom det stora 
genombrottet, kongressresolutionen innehöll tre direktiv:  

• Återupplivning omfattar inblåsning och hjärtkompressioner; 

• Inlärning av första hjälpen och drunkningsolyckor bör innefatta återupplivning; 

                                                 
41 Åström, H. (1998) Sid 90 

42 Gift som användes av indianer på sina pilar, en blandning av alkaloider som tillverkas av extrakt från 

pilgiftsgrodor. Curare blockerar irreversibelt den neuromuskulära överledningen genom att binda sig till 

receptorerna på det postsynaptiska membranet och därmed förhindra acetylkolinets verkan. Leder till snabb 

muskelförlamning och andningsparalys med döden som följd. På 1940-talet började curare från växtextrakt att 

användas inom sjukvården som muskelavslappnande medel. Idag har man gått över till mer kortverkande 

syntetiskt framställda preparat. http://www.paranormal.se/topic/curare.html, hämtad 061205. 
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• Vid alla kurser om första hjälp och livräddning bör deltagarna erhålla praktisk 
och teoretisk undervisning i återupplivning. Kunskapen bör sedan repeteras och 
testas. 

Direktiven nådde Sverige och SLS 43 som tillsammans med Skolöverstyrelsen, Röda 
Korset, Socialstyrelsen och försvaret tillsatte en arbetsgrupp för utvecklandet och 
spridningen av Sveriges hjärt-lungräddning. Arbetet var dock trögstartat i brist på 
engagemang hos statliga representanter. Det skulle dröja två år. 1983 kom Sveriges 
genombrott då Lars Ekström och Stig Holmberg från Svenska Cardiologföreningen 44 
hemvände från USA med ett tre timmar långt utbildningsprogram för både lekmän och 
sjukvårdspersonal. Den nya utbildningen byggde på en kaskadprincip med 
huvudinstruktörer, instruktörer och användare. Målsättningen med det nya programmet 
var förutom spridning av själva tekniken för HLR att motivera människor till att utföra 
proceduren. Det nya utbildningsmaterialet var standardiserat och detaljerat i 
tillvägagångssätt med direkta hänvisningar till faktorer som gruppstorlek (högst åtta per 
grupp) och form av examination. Utbildningen skulle innehålla en kortare teoretisk och 
en längre praktisk del med övning på docka. Utbildningen skulle vara anpassad både för 
lekmän utan tidigare kunskaper och sjukvårdspersonal.    

I programmet för HLR deklarerades att plötslig hjärtdöd kunde drabba vem som helst 
och kan komma var som helst, inte bara på sjukhusen. HLR skulle därför kunna utföras 
var som helst och av vem som helst som gått igenom utbildningen. För att säkerställa 
spridningen av det nya utbildningsmaterialet beslutades vid SLS styrelsemöte 1984 om 
anslutande till Svenska Cardiologföreningens program som byggde på att utbilda 
huvudinstruktörer i varje länsförbund, införa instruktörsutbildning i kursplanen för 
livräddarutbildning, införa grundkurser i planen för utbildning av simlärare samt att i 
samarbete med Röda Korset utbilda allmänheten enligt grundkursens program.  

HLR 2006 

Idag är HLR, som tidigare nämnt, en globalt vedertagen metod som baseras på 
medicinsk vetenskap i form av noga beprövade tester och erfarenheter. I begreppet ryms 
både kunskap om hur man kan kontrollera en tillsynes medvetslös person, andning, 
puls, proceduren kring larmning, stabilt sidoläge, öppna luftvägar samt hur man 
genomför hjärt-lungräddning på en person med ett hjärtstopp. Sökandet efter den 
ultimata metoden för att rädda liv har inte avstannat och kommer säkerligen att fortsätta 
utvecklas även i framtiden. Var femte år hålls internationella kongresser där man 
diskuterar och presenterar nya riktlinjer för HLR. Vid kongresserna medverkar 
American Heart Organisation (AHA) och European Resuscitation Council (ERC), där 
även Sverige finns representerat. På kongressen i Stavanger i Norge 10-13 Maj 2006 
släpptes åter helt nya riktlinjer för HLR. Förändringarna är både medicinska och 
pedagogiska. Den största förändringen är dock att materialet är mer flexibelt och 
kortfattat, man ska säga mindre och göra mera. Utvärderingar har visat att proceduren 

                                                 
43 År 1990 antas namnet Svenska Livräddningssällskapet, som förkortas SLS. 

44 Svensk Förening för Cardiologi bildades den 30 oktober 1947, efter ett initiativ från Edgar Mannheimer och 

Gustav Nylin. 
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runt HLR har varit för komplicerad att utöva och att instruktionerna vid utbildningen 
varit för precisa och svåra att efterleva. Dagens grundutbildning kräver mindre tid, 45-
60 min och kan ta 10-12 deltagare per tillfälle. Tanken är att man med den reducerade 
tiden ska kunna kombinera med andra utbildningar som till exempel luftvägsstopp och 
första hjälpen utbildning. Materialet är fortfarande standardiserat då tanken är att 
utbildningen ska vara jämförbar oavsett instruktör. Det nya materialet är uppbyggt med 
intentionen om att alla kursdeltagare ska få sin egen träningsdocka.45 Utbildningen går 
dock att utföra utan denna tillgång och på andra träningsdockor. Det nya materialet är 
mindre kostsamt då utbildningspaketet endast kostar 300 kr. Tanken är att deltagarna 
ska ta hem dockan och kunna träna och repetera momenten hemma så ofta de vill. I 
Sverige gäller de nya riktlinjerna från och med 13 november, 2006.46   

HLR i skolan 
Svenska rådet för hjärt-lungräddning 

Svenska rådet för hjärt-lungräddning, HLR-rådet, är en nationell, ideell organisation 
som bland annat innefattar representanter från sjukvården, skolan och röda korset. Rådet 
ska fungera som ett nätverk med syfte att uppdatera, rapportera och sprida kunskaper 
om livräddning. Rådet omorganiserades för några år sedan efter en hopslagning med 
Cardiologföreningen vilket resulterade i framtagning av olika arbetsgrupper med skilda 
fokus. En av grupperna kom att arbeta med skolfrågor. 

Skol-HLR 

I samband med 1983 års genombrott för hjärt-lungräddning föddes visionen om att 
livräddning skulle kunna bli ett obligatoriskt moment i den svenska grundskolan. På 
initiativ av Stig Holmberg, en av dem som tagit HLR till Sverige, och Ann-Marie 
Lockmark från Cardiologföreningen påbörjades arbetet med ett projekt som fick namnet 
skol-HLR och färdigställdes 1997. Skol-HLR är ett konkret förslag på hur man som 
lärare i grundskolan kan arbeta åldersstegrande med livräddning.47 I varje skolår 
introduceras nya moment samtidigt som tidigare års kunskaper repeteras. På detta sätt 
befäster man livräddningskunskaperna och skapar trygghet hos eleverna att kunna agera 
och praktisera sina färdigheter vid en olycka. I och med de nya riktlinjerna för HLR 
krävdes en förnyelse av materialet. Gruppen för skol-HLR leds idag av Annika 
Strandell, före detta överläkare på Skolöverstyrelsen. I gruppen finns även 
representanter med från Hälsovetenskapliga institutionen vid Örebro universitet, 
Stephan Svenning, och GIH i Stockholm, Jan A Aspelin. Gruppen har sedan de nya 

                                                 
45 Det nya utbildningspaketet innehåller träningsdockan Mini-Anne, en halvkroppsdocka där man blåser upp 

lungan före användning, och ett paket med dvd-skiva, instruktörsbok, handlingsplan, papptelefon, knäskydd, 

ansiktsskydd, kompetenskort och registreringsutrustning.  

46 Mer om de nya riktlinjerna och hur man kan beställa material och utbildning finns på HLR-rådets hemsida, 

http://www.hlr.nu/2007/index.php?q=node/21 hämtad 070115 

47 http://www.stockholm-hlr.nu/skolhlr.htm, hämtad 070115  
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riktlinjerna först presenterades 2004 arbetat med det nya skolmaterialet. I förordet 
signerat Strandell hittar man formuleringar som: 

(…) Eftersom livräddande första hjälp är inskrivet i kursplanen för idrott och hälsa är 

idrottsläraren den mest naturliga att ansvara för HLR-undervisningen (…) HLR ska ses som en 

central del av begreppet livräddande i skolan (…) Erfarenheten visar att HLR-undervisning ger 

ett starkt stöd till skolans värdegrund (…) 

Citaten tyder på en tydlig ambition om att sprida läromedlet till Sveriges skolor. Trots 
detta finns idag få skolor som arbetar med materialet. Försök har gjorts i Nynäshamns 
kommun där Carina Kiejstut, HLR-koordinator vid Karolinska Universitetssjukhuset 
och ordförande i Stockholms HLR-förening, startade upp skol-HLR i Nynäshamns 
samtliga grundskolor.   

Teoretisk utgångspunkt 
För att kunna förstå och förklara våra resultat har vi tagit hjälp av ett läroplansteoretiskt 
perspektiv som analysredskap. Ett perspektiv som kan hjälpa oss att spegla läroplanens 
intentioner och sätta detta i relation till hur lärarna talar om livräddnigsmålet. Vidare tar 
vi hjälp av några forskare inom idrottsområdet för att kunna analysera kring just 
idrottslärarnas inställningar och attityder samt ett resonemang om kunskapsbegreppet i 
Lpo 94. 

Läroplansteori 
Vi har tidigare redogjort för de övergripande förändringar som har präglat ämnet idrott 
och hälsa. När skolans verksamhet och ämnenas utformning studeras är det intressant att 
se vad som påverkar läroplanstexten, hur läroplanen uppfattas av lärarna och hur det 
skrivna dokumentets intentioner realiseras i undervisningen. Ulf P Lundgren skriver i 
sin bok Att organisera omvärlden att en läroplan utgör samhällets krav på uppfostran 
och utbildning.48 Vidare skriver han att en läroplansteori är en förklaring till varför 
kraven utformas och vilka villkor de gestaltar i själva den process som är undervisning 
eller uppfostran. Huvudfrågorna i läroplansteori menar Lundgren är; Hur formuleras 
mål för utbildningen? Hur väljs innehåll ut för utbildningen och hur organiseras 
innehållet för utbildningen? Tanken är också, menar Lundgren, att försöka finna vilka 
undervisningsmetoder som är de bästa eller de mest effektiva för att undervisa ett 
bestämt innehåll. Under början av 1960-talet definierade Urban Dahlöf begreppet 
ramfaktorer, vilka påverkar och begränsar den faktiska undervisningsprocessen och där 

                                                 
48 Lundgren, U. (1979) Att organisera omvärlden. En introduktion till läroplansteori. Stockholm: Liber Förlag. Sid 

231, refererad genom Thedin Jakobsson, B. (2005) Hälsa – vad är det i ämnet idrott och hälsa? En studie av 

lärares tal om ämnet idrott och hälsa. Sid 24f. 
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de som undervisar och de som undervisas inte har någon kontroll över dessa faktorer. 
Lundgren har vidareutvecklat begreppet och gjort distinktionen mellan 

• Konstitutionella ramar där skollagen inkluderas; 

• Organisatoriska ramar vilka inkluderar organisatoriska åtgärder relaterade till 
ekonomiska resurser exempelvis klasstorlek och fördelning av tid. Det kan också 
gälla ideologiska motiv t.ex. regler för sammansättningar av elever i klasser eller 
skolor; 

• Fysiska ramar så som byggnader, läromedel, utrustning etc. 

Under 1960-talet och fram till 90-talet, när skolan var centralstyrd, kom ramfaktorteorin 
att bli försök att utvärdera hur väl skolor och lärare lyckades i undervisningen, samt hur 
eleverna tillgodogjorde sig undervisningen. Trots att skolan idag är decentraliserad kan 
fortfarande teorier om ramarnas inverkan på exempelvis lärares möjligheter att realisera 
uppsatta mål för undervisningen användas för att genomlysa verksamheten.49 Tanken är 
att det som skrivs i styrdokumenten ska påverka undervisningen. Men om det gör det 
eller på vilket sätt det kommer att påverka undervisningen kan studeras utifrån olika 
perspektiv.  

Lindensjö och Lundgren skriver i Utbildningsreformer och politisk styrning att mycket 
utbildningsforskning har utgått från ett centralt perspektiv på skolan.50 Genom att se hur 
skolan är uppbyggd, vem som är huvudman och exempelvis studera styrdokument får vi 
en uppfattning om skolans verksamhet och vilka viljeyttringar samhället har. 
Regeringen är ytterst ansvarig för läroplanen. Besluten om läroplanens innehåll har 
föregåtts av utredningar, diskussioner mellan forskare, fackliga företrädare, Skolverket 
och utbildningsdepartementet, som i sin tur har att ta hänsyn till olika politiska viljor. 
Direktiv och riktlinjer korsar ofta varandra och resultatet blir att läroplanen är en 
”politisk kompromiss”. Trots olika viljeyttringar och åsikter har vi en skola som ska 
tillgodose individens behov och alla som arbetar i skolan är skyldiga att arbeta med 
utgångspunkt från läroplanstexten och övriga styrdokument. 

Läroplaner kan ses som ett instrument för styrning av skolan och utifrån läroplanen 
finns också en möjlighet att tolka vad man anser viktigt i rådande samhälle. Det 
stoffurval som läraren gör i undervisningen är inte alltid detsamma som läroplanen 
föreskriver. Läroplanen tolkas dels beroende på lärarens intention, rutin och repertoar, 
dels beroende på ramfaktorer så som lokaler, ekonomiska och materiella resurser, 
befolkning, närområde etc. I boken Det ska ni veta! En introduktion till läroplansteorier 
beskriver Göran Linde läroplanernas tre så kallade arenor: formulerings-, 
transformerings- och realiseringsarenan.51 Vid formuleringen av läroplaner ingår 
föreskrifter som gäller skolsystemet, vilka ämnen som ska studeras, hur stor del av tiden 
varje ämne ska tilldelas, vilka mål som gäller för undervisningen och vilket innehåll 
ämnet ska ha.52 Bara för att någonting framkommer i den skrivna läroplanen betyder det 
                                                 
49 Thedin Jakobsson, B. (2005) Sid 25 

50 Lindensjö, B. Lundgren, U.P. (2000) Sid 178 

51 Linde, G. (2006). 

52 Linde, G. (2006) Sid 19ff 
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inte att det kommer förverkligas i undervisningen. I transformeringen av läroplanen 
finns aktörer så som elever, lärare, skolledare, lärarutbildare, representanter för 
samhället, m fl.53 Transformeringsfasen innebär att läroplanen tolkas med tillägg och 
reduceringar i texten. Här inverkar faktorer som ämnets traditioner, lärarens erfarenheter 
och repertoar, läromedel, lärosalar samt närområden (exempelvis lokala idrottsklubbar, 
utemiljö i närområdet mm). Själva transformeringen av läroplanen kan utgå från fyra 
olika huvudgrupper:  

• socialt fokus – krafter utifrån som påverkar vad lärarna tar upp i undervisningen; 

• ämnesfokus – vad ämnet innebär och har inneburit av tradition, vilket kan 
komma till uttryck i till exempel läromedel; 

• lärarfokus – lärarnas utbildning och erfarenhet; 

• undervisningsprocesserna i fokus – exempelvis hur man anser att man ”ska” 
undervisa i ämnet, betygssättning mm. 

Realiseringen av läroplanen sker i den faktiska undervisningssituationen. Linde talar om 
själva verkställandet av undervisningen, vars huvuddelar realiseras via kommunikation 
och aktivitet mellan elever och lärare.54 

Lindensjö och Lundgren menar att svårigheterna att genomföra utbildningsreformer 
ökar i och med en decentralisering av skolan. Det kan uppstå ett glapp mellan 
formuleringsarenan, läroplanens intentioner, och realiseringen av läroplanerna, 
transformerings- och realiseringsarenan. Då skolan är en arbetsplats under ständig 
förändring kräver förändringar och nya reformer motiveringar som är relaterade till den 
faktiska verkligheten för dem på skolan, skriver de.55 

Lärarattityder 
Håkan Larsson talar i artikeln Idrott och hälsa – vad är det? om idrottsämnets 
egenvärde kontra investeringsvärde.56 Han menar att idrottsämnets problematik uppstår 
då elevers och lärares förväntningar på ämnet till viss del fortfarande lever kvar i ett 
gammalt prestationstänkande där det praktiska görandet blir mål och inte medel för att 
nå kursplanernas formuleringar. Hans undersökning i ämnet visar på en diskurs som 
fokuserar på görandet mer än lärandet. Eleverna menar att ämnet är roligt för att man rör 
på sig (egenvärdet) och viktigt, men det viktiga (investeringsvärdet) ligger utanför 
själva ämnet, till exempel den egna konditionen i framtiden eller förmågan att ta sig an 
skolans andra ämnen. Kanske ser dessa elever inte idrottsämnet som något ”riktigt” 
ämne? Många lärare i undersökningen betonar att syftet med ämnet är att det ska vara 
roligt, alltså egenvärdet mer än investeringsvärdet.  

                                                 
53 Linde, G. (2006) Sid 48ff 

54 Linde, G. (2006) Sid 65ff 

55 Lindensjö, B. Lundgren, U.P. (2000) Sid 173ff 

56 Larsson, H. (2004) Idrott och hälsa - vad är det? Sid 40  
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Även Britta Thedin Jakobsson har i sin undersökning fått svaret att lärarnas mål i 
idrottsämnet är att det ska vara roligt. I Basket, brännboll och så lite hälsa! skriver hon 
att lärarnas idealbild av ämnet är att det är ett ämne där man ska anstränga sin kropp och 
svettas.57 Idrottsämnet ses som en chans till rekreation från de andra skolämnena och får 
därför inte uppfattas som tråkigt av eleverna, då det skulle kunna leda till att ämnets 
legitimitet ifrågasätts. 

Ingrid Carlgren och Ference Marton behandlar lärararbetets två sidor i Lärare av i 
morgon.58 Den intentionella sidan, att åstadkomma lärande hos sina elever och den 
betingade sidan, att arbetet hela tiden föregår under särskilda villkor. Dessa villkor kan 
vara både skolspecifika, till exempel skolhus, läromedel, timplaner etc. och mer 
samhällsrelaterade, exempelvis ekonomiska åtstramningar.59 

Kunskapsbegreppet i Lpo 94 
Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom fakta, 

förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra. Skolans 

arbete måste inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett lärande där 

dessa former balanseras och blir till en helhet.60 

Citatet ovan är hämtat från Lpo 94 och återfinns under rubriken Skolans uppdrag. 
Formuleringen med de fyra F:n – fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – kom 
med i läroplanen 1994. Carlgren och Marton är bara några av många som har skrivit om 
detta. I Lärare av i morgon kan man läsa att skolans kunskapsuppdrag tidigare var 
begränsat till att lära eleverna veta att (fakta) och hur (färdigheter), men att det nu också 
ska omfatta utveckling av att veta varför (förståelse) och vad (förtrogenhet). 
Förtrogenhetskunskapen är kunskapens tysta karaktär och kommer till uttryck i det goda 
omdömet, som att veta till exempel vad och när någonting ska göras.61 

                                                 
57 Thedin Jakobsson, B. (2004) Basket, brännboll och så lite hälsa! Sid 99ff   

58 Carlgren, I. Marton, F. (2000) Lärare av i morgon.  

59 Carlgren, I. Marton, F. (2000) Sid 69ff 

60 Lpo 94. Sid 6 

61 Carlgren, I. Marton, F. (2000)  Sid 197 
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Problemformulering 
Ansatsen till denna uppsats var att vi ville undersöka hur de tre instanserna Skolverket, 
lärarutbildarna och idrottslärare resonerar kring ett uppnåendemål för år nio i ämnet 
idrott och hälsa i Lpo 94. Vi valde målet om kunskaper i livräddande första hjälp dels 
för att det är det senast tillagda, år 2000, dels för att vi tror att begreppet livräddning 
öppnar upp för idel olika tolkningar och intressanta resonemang.   

Syfte 
Syftet är att synliggöra hinder och möjligheter för att inom ämnet idrott och hälsa 
implementera hjärt-lungräddning samt belysa och problematisera kring en eventuell 
framskrivning av hjärt-lungräddningsbegreppet, HLR, i kursplanens uppnåendemål. 

Frågeställningar 
• Hur resonerar de tre instanserna Skolverket, idrottslärarutbildarna och 

idrottslärare kring målets betydelse, legitimitet och uppnåbarhet och hur kan 
resonemangen förstås utifrån vår teoretiska bakgrund? 

• Vilka intentioner ligger bakom kursplanens uppnåendemål i år nio, för idrott och 
hälsa, om kunskaper i livräddande första hjälp? 

• Vad talar för respektive emot att i målformuleringen, ha kunskaper i livräddande 
första hjälp, även inkludera HLR-begreppet? 
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Undersökningens planering och 
genomförande 
Då vi hösten 2006 startade vårt arbete som ledde fram till denna uppsats drevs vi av ett 
intresse för hjärt-lungräddningens vara eller inte vara i skolan. I vårt sökande på tidigare 
forskning och rapporter i ämnet visade det sig att det fanns ett stort tomrum att fylla 
vilket gjorde vår ansats både svårare att utkristallisera men också mer spännande att 
undersöka. 

Urval  
Eftersom våra frågeställningar fokuserar på hur aktörerna på de tre arenorna62 resonerar 
kring begreppet livräddning i skolan stod det klart att vi i sökandet efter resonemang 
behövde föra samtal med personer som kunde representera de tre arenorna i skolans 
värld. Skolverket som formulerare, idrottslärarutbildarna och eventuella 
intresseorganisationer som transformerare och vägvisare av kursplanens budskap samt 
lärarkåren som i sin profession ska tolka och realisera kursplanens intentioner.   

Undersökningen är gjord i några Stockholms grundskolor och på två högskolor med 
idrottslärarutbildning. Kriteriet för grundskolelärarna var att de undervisade i år nio. I 
övrigt skiftar de i ålder och antalet verksamma år i yrket är allt från 3 till 31 år. Samtliga 
har minst 60 högskolepoäng idrott i sin utbildning. Tanken med att vi intervjuade fyra 
idrottslärare på fyra olika skolor var att vi inte ville begränsa oss till endast en eller två 
lärares resonemang, samt vår nyfikenhet om hur undervisningen kunde se ut på olika 
skolor då våra erfarenheter från vår VFU indikerade en stor olikhet skolor emellan. 
Idrottslärarutbildarna har även de många år bakom sig som verksamma idrottslärare, 
samt flera år på högskolorna som lärare. Via mail kontaktade vi även Skolverket och 
HLR-rådet där vi berättade lite om oss själva och vår undersökning i hopp om att få 
träffa relevanta personer för vår undersökning. HLR-rådet blev för oss aktuella som 
expertis inom området livräddning samt som en medverkande intresseorganisation vid 
framtagningen av målet i kursplanen. Vi fick kontakt och bestämde intervjuer med en 
person på HLR-rådet som varit med och utformat det nya materialet för skol-HLR och 
två personer på Skolverket som båda suttit med i arbetsgruppen för utformandet av de 
aktuella ändringarna och förtydligandet av simningsmålet i idrott och hälsas kursplan.   

Intervjumetod 
Intervjuer kan se väldigt olika ut och utföras på olika sätt och inom forskningsmetodik 
finns en uppsjö litteratur. Vi valde att använda oss av en gammal vapendragare från vår 

                                                 
62 Linde, G. (2006) Sid 6 
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tidigare skrivna B-uppsats.63 Eftersom vi ville synliggöra de intervjuades tänkande kring 
begreppet och uppnåendemålet livräddning valde vi samtalsliknande, kvalitativa 
intervjuer med utgångspunkt i olika teman skrivna i en intervjuguide.64 Det kvalitativa 
arbetssättet med låg grad av standardisering valde vi för att det lämnar stort utrymme för 
den intervjuade att svara med sina egna ord.65 Intervjuguiden med låg grad av 
strukturering gav även en möjlighet att föra intervjuerna mer fritt med utgångspunkt 
från den intervjuades resonemang. Vid varje intervjutillfälle fick en utav oss agera 
huvudintervjuare medan den andre blir mer passiv och fungerar som observatör.  

Vi valde att spela in intervjuerna med en mp3 för att vid intervjutillfället kunna 
koncentrera oss helt på samtalet utan att behöva skriva ned allt på plats vilket även 
medför att man kan missa vissa guldkorn. Intervjuerna varierade också i längd, allt från 
35 minuter till runt två timmar och det hade varit svårt att hålla allting i minnet. 
Ljudfilerna har i efterhand transkriberats av oss och sedan lästs igenom ett flertal 
gånger. I resultatredovisningen kommer vi att presentera en del citat från våra 
intervjuer. Dessa använder oss av när vi ska analysera hur vi har uppfattat 
intervjusvaren och med hjälp av begreppen som finns i den teoretiska utgångspunkten 
ska vi sedan försöka förklara och förstå vårt empiriska material. 

Etiska överväganden 
Vi har i vår intervjustudie följt de forskningsetiska anvisningar som LHS hänvisar till 
via Vetenskapsrådet.66 Samtliga intervjupersoner har i förväg fått veta lite om vår 
undersöknings syfte, de har klargjorts i bevarandet av sin anonymitet samt att de när 
som helst har möjligheten att avbryta intervjun utan vidare åtgärder. Att personernas 
anonymitet klargörs tror vi även leder till en större trygghet att uttrycka sina personliga 
tankar utan risk att bli kritiserade. Några av de intervjuade har gett sitt godkännande att 
medverka med sina namn, men vi har ändå valt att vara konsekventa och låta alla 
intervjuade förbli anonyma. 

Pilotintervju 
Att genomföra intervjuer på detta öppna sätt var relativt nytt för oss. Vi bestämde oss 
därför för att göra en pilotintervju med en av oss tidigare känd lärare på 
idrottsinriktningen här på LHS. Samtalet genomfördes i skolans studentkårslokaler och 
varade i cirka en och en halv timma. Då vi lyssnade igenom intervjun märkte vi att 
lokalen var väldigt bullrig samt att intervjun tappade fokus flera gånger, då vi ofta kom 
in på diskussioner som inte berörde våra frågeställningar. Vi noterade även att vi kunde 

                                                 
63 Patel, R. Davidson, B. (2003) Forskningsmetodikens grunder - Att planera, genomföra och rapportera en 

undersökning.  

64 Intervjuguide, se bilaga 2. 

65 Patel, R. Davidson, B. (2003) Sid 72  

66 http://www.vr.se, hämtad 070115 
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fråga mer följdfrågor där vi ber den intervjuade att utveckla och förklara sina 
resonemang ytterligare. Dessa erfarenheter tog vi sedan nytta av i undersökningens 
intervjuer. 

Genomförande 
Vi valde att begränsa vårt undersökningsområde till Stockholm, vilket möjliggjorde att 
samtliga intervjuer kunde utföras på de intervjuades hemmaplan, den egna 
arbetsplatsen. Detta såg vi som fördelaktigt ur två aspekter, dels för att det skapar en 
viss trygghet hos de intervjuade personerna, dels att det kunde ge oss möjlighet att 
besöka och få ett intryck av de olika skolornas speciella miljö och förutsättningar. Att 
Skolverkets lokaler fanns belägna inom gångavstånd till vårt eget campus gav oss även 
möjlighet att lätt komma i kontakt med verket och dess interna bibliotek och arkiv. 
Intervjutillfällena utformade vi så att en utav oss blev huvudintervjuare och den andre 
agerade observatör och skötte hanterandet av inspelningsinstrumentet, mp3. Vårt 
upplägg medgav även chansen för observatören att ställa följdfrågor av utvecklande art i 
slutet på intervjuerna. Detta sätt fann vi vara mest effektivt och skulle bidra till ett större 
utrymme och mer svarstid till vår svarsperson.  

De intervjuade har som tidigare nämnt varit medvetna om vår bakgrund som 
lärarstuderande. De kan i samtalet ha utgått från att vi har en förförståelse och kände till 
deras verksamhet, vilket kan ha präglat deras svar. Det är möjligt att en annan person 
skulle ha uppfattat andra teman och utsagor i intervjuerna. Vår avsikt har inte varit att 
finna en ”sann” beskrivning av ämnet utan intervjuerna ska ses som en dialog mellan 
två personer. Resultatredovisningen gör inte anspråk på att vara en spegling av någon 
”sann” verklighet utan snarare en social text, hur man talar om något, vad man säger 
och vad man utelämnar. 
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Resultat  

Intervjuerna 
Resultatet som presenteras i vår studie är baserat på den intervjustudie vi genomförde i 
Stockholm november 2006. Som sades i metoden har vi valt att samtala med tre 
instanser som vi tror påverkar undervisningens innehåll, Skolverket som har till uppgift 
att formulera kursplaner, alltså ”formulerare”, idrottslärarutbildningarna som 
”transformerare” och idrottslärare som ”realiserare”. Utifrån intervjusvaren har vi sedan 
valt att fokusera på fyra olika huvudfrågor vilka vi ansåg vara relevanta för våra 
frågeställningar. Vi valde även att föra samtal med en representant från HLR-rådet, en 
intressegrupp som har stor erfarenhet i ämnet livräddning och HLR.  

• Hur tolkas målet? 

• Hur legitimeras målet? 

• Går målet att uppnå? 

• Vilka tankar finns kring målets formulering? 

I resultatet kommer vi att benämna våra fyra lärare med namnen Linus, Lina, Lena och 
Lisa. Linus är den enda av de intervjuade lärarna som genomfört sin utbildning på LHS. 
Lina, Lena och Lisa har utbildats på GIH. Linus representerar den lärare som varit i 
yrkesrollen minst antal år och Lisa har flest antal år i yrket. Skolverkets personer 
benämns som Simon och Sara och lärarutbildarna som Lars-Henrik (LHS) och Göran 
(GIH). HLR:s representant presenteras i vårt resultat nedan som Helena.  

Hur tolkas målet?  

Som antyddes i inledningen anade författarna till denna uppsats att det kunde figurera 
en del olika resonemang till hur målet om livräddning skulle kunna tolkas. I begreppet 
tolkning har vi valt att inkludera både den personliga tolkningen, utifrån sin profession 
samt skolornas tolkning i form av konkretisering av målet i de lokala arbetsplanerna 
(LAP). I samtliga intervjuer har vi en bit in i intervjun visat målet som det står skrivet i 
kursplanen vart efter vi sedan bett vederbörande om att först försöka sig på en spontan 
tolkning.  

Högskolorna 

Lars-Henrik pekar på livräddning som kunskap om hur man skall agera när livet står på spel. 
Han skiljer på direkta och indirekta nödsituationer, där den indirekta kan innebära krav 
på kunskaper i hanterandet av en blödning eller benbrott vilket alltså indirekt skulle 
kunna ses som livräddning, medan den direkta livräddningen innefattar kunskaper i 
behandlandet av ett luft- eller hjärtstopp. Lars-Henrik pekar då på HLR som en given 
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metod som är statistisk vedertagen i sin undervisning. På LHS ingår momenten livräddning vid 
vatten, grundkurs i L-ABC 67 samt en instruktörsutbildning för HLR.   

Utbildningen på GIH innefattar även den, obligatoriska kurser i livräddning vid vatten, 
L-ABC samt instruktörsutbildning i HLR. Vår intervjuperson, Göran, menar att man i 
ett livräddningsbegrepp måste se kunskaper i HLR som en central del men att det även 
kan innefatta kunskaper i hur man skall kunna förebygga olyckor, utrymning av lokaler, 
brandkunskap, larmrutiner samt även etiska diskussioner. Det är för lite av att bedöma och 

reagera i förväg, varför vänta tills olyckan redan har hänt. Även han pekar på HLR som 
vedertagen metod användbar i undervisningen. 

Lärarna 

Bland de fyra lärare vi intervjuade finns olika tolkningar. Lärarna resonerar även kring 
en annan aspekt av tolkningen, kunskaper i.  

Linus: Då ska man ju ha teoretisk kunskap om det och veta vad man ska göra, hur man larmar, att man 

kan göra hjärt-lungräddning. Sedan kanske man inte kan göra det praktiskt, de är lite svårt ibland på skolor 
överlag, att göra det praktiskt det är synd tycker jag. I skolans LAP har man skrivit in målet 
identiskt från kursplanen.   

Linas personliga tolkning betonar simkunnigheten och livräddningsmomenten vid 
vatten. Det är oerhört viktigt med god simkunnighet och starka bentag för att kunna rädda liv. 

Resonemanget kring kursplanernas formuleringar beskriver hon som en nöt, kunskaper i 

kan ju vara mer teoretiskt, eller så kanske kunskaper om är mer teori och kunskaper i är mer praktiskt.  

Lenas spontana tolkning betonar liksom Linas simningen då det är en del av Sveriges 
kulturarv. Man ska kunna simma, simning livräddning det handlar om att kunna agera vid nödsituationer 

vid vattnet (…) det står ju inte livräddande vid vatten så det skulle lika gärna vara HLR.  Skolan har ett 
samarbete med den kommunala simhallen som ligger i skolans närhet. I skolans LAP 
hittar man livräddningsmomentet inbakat i betygskriterierna för Godkänd i år nio.  

Då vi visar målet för Lisa erbjuds vi genast en titt i skolans LAP, där hittar vi 
livräddningsmomentet inskrivna i kunskapsområdena simning och i momentet hälsa där 
skolan har valt att skriva in hjärt-lungräddning som ett konkret moment i 
undervisningen. Betygskriterierna för Godkänd i år nio kräver även ett deltagande i 
undervisningen om livräddning, HLR. Läraren talar även om en viss problematik kring 
kunskapsbegreppets innebörd. Efter en diskussion med en förälder tvingades hon 
godkänna en student som inte medverkat praktiskt vid livräddningsundervisningen i 
momentet simning. Föräldern och eleven i fråga pekade på kursplanens öppna 
formulering och att kunskaper i lika gärna kunde innebära teoretisk kunskap. Eftersom 
eleven varit med och lyssnat och alltså deltagit vid undervisningstillfället hade denna på 
godtyckligt sätt kunnat ta del av de nya kunskaperna. Det står ju ingenstans att det behöver 

vara praktiskt det kan ju vara teoretiska kunskaper.  

Skolverket 

Simon på Skolverket menar att man i en eventuell tolkning måste titta på vad som inte 
står. För det första så står det ju inte vid vatten, oavsett situation och miljö alltså (…) det kan ju vara allt 

                                                 
67 L-ABC är ett begrepp inom kategorin första hjälpen. LABC står för "Livsfarligt läge, Andning, Blödning och Chock. 
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från att spjäla ett ben i skogen, dra upp någon ur vattnet till HLR (…) Han resonerar vidare kring 
kursplanernas öppenhet (…)Det är viktigt att målen är tydliga med de kunskapskvalitéer som eleven 

skall uppnå (…) kursplanen ska ju ej bestämma stoff eller metod, det är ju upp till läraren och eleven.  

Sara på Skolverket refererar till första hjälp som kunskaper i andning blödning chock. 
Sen är det ju frågan vad man menar med kunskaper, är det att man måste kunna behärska det helt eller 

ska man veta ungefär vad det är, det är ju en tolkningsfråga (…) vi säger inte att så här ska det va.  
Någon personlig tolkning erbjuds vi inte av Sara.  

HLR-rådet 

Helena refererar i sin tolkning till Annika Strandells förord i det nya materialet för skol-
HLR om att HLR måste ses som en central del av livräddande men även moment som 
blödning och chock är viktiga inslag. Om hjärtat stannat spelar det ingen roll vilka bandage vi gör. 

Vidare resonerar Helena kring kunskapsbegreppet (…) vid kunskaper i livräddning förstahjälp 

räcker det inte med att berätta att det finns (…) på samma sätt som det inte räcker att veta om att det finns 
ett språk som heter engelska och att det pratas i flera länder. Helena pekar på att målet borde ses 
som ett färdighetsmål där praktisk övning krävs.   

Hur legitimeras målet?  

I frågan kring hur målet legitimeras har vi innefattat resonemang hur de ser på målet 
både inom skolan och inom ämnet idrott och hälsa. Samtliga av de tillfrågade tyckte 
målet var viktigt. Varför är det då ett viktigt mål, undrade vi? 

Högskolorna 

På lärarhögskolorna anser man att livräddningsmomentet är oerhört viktigt. Göran - Det 

är ju livräddande, varje liv är ju oerhört värdefullt och i läroplanens värdegrund står skrivet att skolan ska 
bygga på en västerländsk humanism.  Vidare legitimerar Göran målet på en mer samhällsetisk 
nivå. Ska man få igenom nya beteenden och attityder att hjälpa människor att inte bara gå förbi stanna 

upp och fundera, vilken syn har vi egentligen? 

Lars-Henriks resonemang är snarlikt. Båda talar om samhällsintresset med att lära 
befolkningen att kunna ingripa i nödsituationer. De båda anser vidare att målet mycket 
väl passar in inom idrott och hälsa ämnet. Göran - Rädda liv är ju hälsa i högsta potens. Lars-
Henrik - Själva görande passar på idrotten men kunskapen kräver interaktion med andra ämnen i 

skolan.  

Lärarna 

Linus - Det är ju ett livsviktigt mål det gäller ju att rädda liv det kan ju vara att man räddar sina föräldrar 

eller syskon. Han efterlyser vidare ett samarbete med skolans NO-ämnen - Där läser ju 

eleverna om hur kroppen fungerar, funktionen med hjärta och lungor (…) det bör ju vara med på båda 

ställena då det ger en fördjupning av kunskapen, det man hör på två ställen i två olika miljöer och tillfällen 
kommer man ju ihåg bättre. Att HLR bearbetas på fler ställen än i idrottssalen tycker Linus 
även kan ge en förståelse för att ett hjärt- och lungstopp inte bara kan ske då man 
idrottar.  

Lina instämmer med Linus resonemang och tycker att momentet ligger bra under 
idrotten men borde finnas med i andra ämnen i skolan, till exempel biologin.  
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Lena pekar åter på simningen och den svenska traditionen om att vistas i och vid vatten. 
På idrotten sysslar vi med friluftsliv vilket alltså borde inkluderas med hanterandet av nödsituationer i och 
vid vatten. På skolan arbetar de ämnesintegrerat med momentet då de varje år erbjuder två 
till tre temadagar med hälsoanknytning. HLR-delen undervisas då till våra niondeklassare i vanliga 

lektionssalar och av frivilliga lärare som givits instruktörsutbildning på skolan. Lena har aldrig själv 
hållit i någon utbildning utan brukar ansvara för dagarnas simningsanknutna moment 
som även de innehåller moment livräddning vid vatten.   

Lisa finner livräddningsmomentet som väl placerat under idrott och hälsa. Hon antyder 
dock om en eventuell vidgning om och att det skulle kunna inrymmas i andra ämnen på 
skolan där även Lisa ger biologiämnet som exempel. HLR är viktigt eftersom det är ett 

lärande man kan ha nytta av hela livet.  

Skolverket 

Sara legitimerar målet ur ett säkerhetsperspektiv. Man ska kunna vistas ute i samhället och 

känna sig trygg det är lite som det här med simning och hantera nödsituationer man ska veta att det är 

farligt att gå ut på isen, för att man ska vara en fri människa och kunna röra sig fritt i samhället. Kunskaper 

i livräddande det är ju också kunskaper i ett säkerhetstänkande hur hamnar man i de här situationerna och 

diskussionen kring detta.  

Både Simon och Sara anser att momentet visst hör hemma under idrott och hälsa med 
betoning på hälsadelen men att momentet mycket väl skulle kunna vara aktuellt i 
skolans övriga ämnen.  

HLR-rådet 

Helena pekar på den medicinska forskningen som bevisar att en tidig igångsatt HLR kan 
rädda liv.  Vi människor har ofta ´det drabbar inte mig tänket´ men när väl något hänt så vill plötsligt alla 

gå på kurs. (…) Vi vet att en tjej i årskurs tre vars kompis kanske cyklat omkull och blivit medvetslös kan 

räddas av att kompisen kan skapa en fri luftväg. Vi vet att en tonåring som under en fotbollsmatch satt 

tuggummit i halsen kan räddas med ingripande av Heimlisch manöver, vi vet att stabilt sidoläge räddar 
många berusade eller drogpåverkade kompisar på Lucia eller Valborg.  Helena anser därför att 
livräddningskunskaper är viktigt och en självklarhet i skolan. Varenda unge ska kunna det 

här, det är då vi får en generation som verkligen kan det om det ska hänga på någons enskilda intresse 

kommer det att vara som idag, då det är ren tur om det går förbi någon utbildad ambulanssjukvårdare eller 

idrottslärare om olyckan skett. (…)Sen kan man ju inte begära av barn att de ska våga gå fram men med 

ökade kunskaper kan man skapa en trygghet som kan leda till enkla ingripanden som faktiskt kan rädda 
livet på en kompis eller en familjemedlem.  Helena har sett ett ökat intresse för HLR sedan 
media senaste åren uppmärksammat de plötsliga hjärtstopp som drabbat idrottande 
ungdomar. Hon talar vidare om en situation där övervikt och diabetes figurerar allt 
längre ned i åldrarna och om ungdomar med sjukligt förhöjda kolesterolvärden. I dagens 

och framtidens samhälle är det inte bara feta cigarrökande gamla gubbar som kommer drabbas av 

hjärtstopp.   

Är det ett realistiskt mål? 

I inledningen till detta arbete finns en antydan om att målet om livräddning skulle kunna 
innefattas av en viss problematik i sin realisering. Antydningarna har sitt ursprung i 
erfarenheter som vi tillgivits under vår utbildnings VFU, där vi tagit del av olika skolor 
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och dess förutsättningar. Hur såg det då ut med realiseringen och undervisningen på 
skolorna i vår undersökning? Hur resonerar Skolverket, HLR-rådet och lärarutbildarna 
kring målet och dess realisering?   

Högskolorna 

På LHS och GIH anser man att målet är realistiskt, speciellt med de nya riktlinjerna från 
november 2006, vilka innebär mindre tid och mer förenklade moment i grundkursen. 
Lars-Henrik refererar till den öppna läroplanens fria spelrum där målet ej innehåller 
några givna förutsättningar och alltså kan realiseras på fler än ett rätt sätt. Det beror på hur 

man ser på målet, det gäller att inte måla in sig i ett hörn, har skolan inga dockor så får man undervisa 
annat som kan vara livräddande. Är man i norra Sverige kan man till exempel lära ut lavinkunskap.  LHS 
har obligatoriska moment i vattenlivräddning, L-ABC, isvett, båtvett samt en poäng 
instruktörsutbildning i HLR. På GIH finns motsvarande moment och Göran talar om 
vikten av att inte bara lära ut momentet utan att också försöka förbättra attityden kring 
livräddning. Han berättar sedan en anekdot från sin egen studietid där en lärare under en 
lektion i gymnastik i förbigående introducerade bordtennis som ett spel som han trodde 
hette ping-ping vilket de skulle få testa på med en annan lärare lektionen efter. Det spelar 

roll vilken nivå man har på utbildningen på lärarhögskolorna för vad som kommer ut i undervisningen. 
Lärarutbildningarna förmedlar attityder och för låg inställning försämrar kvalitén i nästa led.  HLR har 
enligt honom setts som ett moment på ”ping-ping nivå”, det vill säga ett 
undervisningsmoment med låg prioritet bland lärare och skolledare, en syn som ofta 
överförts till eleverna på skolan. Göran anser att det med de gamla direktiven varit 
organisatoriskt svårt att få till en fullgod utbildning i HLR. Han anser även att en god 
högskolelärarutbildning måste innefatta en viss strategikunskap och retorik där lärarna 
lär sig föra diskussioner med rektorer och skolledare för att få tillgång till de resurser 
undervisningen kräver. Trots ändrade kursplaner lever ämnet fortfarande kvar i gamla traditioner där 

idrottslärarens kvalitéer mäts utifrån en så kallad svettdroppsnivå, där den bästa idrottsläraren är den som 
svettas mest.  Göran anser att GIH inte alltid lyckas med uppdraget att utexaminera 
idrottslärare med de kvalitéer som läroplanen efterfrågar.   

Lärarna 

På Linus skola finns i dagsläget ingen tillgång till övningsdockor för HLR. Vi kör ju 

livräddning i vatten… försöker vi få med där (…) HLR-delen är inte så utvecklad på vår skola önskar vi 
hade en docka men de kostar ju mycket ca 15 000-20 000 kronor. Han efterfrågar ett samarbete 
mellan kommunens skolor med en gemensam lånebank av dockor vilket kommunen 
idag saknar. Linus anser ändå att målet om livräddning är realistiskt och mycket väl går 
att uppnå. Han berättar att han försöker få in teoretiska inslag vid simningstillfällena 
och vid olika temadagar som skolan anordnar. Det kan vara att jag nämner det att det finns och 

hur man gör stabilt sidoläge och sådär. Kommunen har länge stått utan simhall vilket bidragit 
till begränsade antal simtillfällen. Linus är dock positiv och berättar om en ny simhall 
som ska stå klar 2007, vilket han anser vara en möjlighet för skolan att i framtiden 
bedriva en ordentlig livräddningsundervisning.   

Lina har med sin utbildning på GIH erhållit en instruktörsutbildning i HLR, trots detta 
har hon aldrig själv behövt hålla någon kurs. Hennes skola anordnar varje år en 
idrottsdag för eleverna i år åtta i samarbete med SLS. Dagen delas i två och samtliga 
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elever i åttan får utbildning i HLR samt en livräddarutbildning i vatten, i badhuset intill, 
med djupdyk och bogsering där Lina agerar instruktör. SLS kommer till skolan och de är tre 

instruktörer på femton elever, de visar film och kör igenom alla moment i kursen de är de bästa på 
området så vi har valt att lägga pengar på dem för att de är så bra.  Att momentet ligger i åttan ger 
en möjlighet för de elever som av olika skäl missar dagen att ta igen den året efter. Lina 
berättar att de är extra hårda på att alla ska klara och bli godkända på 
livräddningsmomenten. Skolledningen budgeterar idrotten med ca 100 000 kr per år en summa som 

vi lärare valt att till stor del lägga på idrottsdagen. (...) Vi lägger vikt på det eftersom det är ett 

uppnåendemål.  

På Lenas skola finns en övningsdocka för HLR, i kommunen finns dock möjlighet 
att byta och låna dockor skolor emellan. Vi brukar få ihop ca 3-4 dockor som vi använder i 

februari varje år under skolans hälsodagar. Dagarna är obligatoriska från år sex till nio och 
kan enligt Lena innehålla allt som kan förknippas med hälsa. Livräddningsmomenten vid 

vatten finns med från och med årskurs åtta och HLR undervisning ges till våra årskurs nio elever. 
Lena brukar vara i simhallen under dagarna och hon berättar att det på skolan finns 
utbildade instruktörer som av eget intresse valt att gå kursen. Dessa lärare är sedan de 

som får ha kurserna för våra elever, kursen hålls i vanliga lektionssalar. Lena tycker att målet är 
realistiskt men berättar om den ekonomiska utmaningen med simhallen som kostar 
mycket pengar. Skolverkets undersökning och medias uppmärksammande av målet 
och dess tolkning har bidragit till att idrottslärarna på skolan i diskussion med 
skolans rektor lyckats få mer pengar till simundervisningen som i sin tur genererat 
fler simtillfällen. Ett annat hinder som Lena nämner med målets realisering är 
elevers attityder i momentet. Det är som med dansen det är svårt att genomföra det när 

eleverna inte ser någon mening i det.  

På Lisas skola har man valt att lägga HLR-undervisning vid ett tillfälle i år nio. Vi kör 

klassvis, pratar lite kring det sen får de prova. (…) vi trycker upp materialet så det får med det hem. Lisa 
berättar sina tankar om att vilja utveckla momentet och även visa film hon tycker att det 
är lite stressigt men att eleverna i alla fall får med sig någonting. De som inte vill blåsa får 

lyssna och så får man godta det, de har ju varit med och hört vad vi säger, det är omöjligt att gå in så i 

detalj när man har 290 elever (…) det är så mycket viktigt som idrottsämnet ska ta upp så man får ta 

lagom tid till varje moment inte tjata ihjäl det heller utan de ska få ett hum av och prova på så de ser hur 
det går till, sen får de väl utveckla det noggrannare.  Realistiskt mål anser Lisa att det är - Ja det är 

ju ett som de skall uppnå, det står ju klart och tydligt där (…) därför måste vi gå igenom det, vi är ju 
skyldiga det är ju vår bibel så att säga eftersom det står skall.  Hon refererar dock till tidsaspekten 
som ett eventuellt hinder i konkretiserandet av målet. Det är mycket som skolan ska hinna 

med, skolan ska göra allt och alla ska bli godkända det är konstigt tycker jag (…) det här är verkligheten 
och vi gör det bästa av den. Då Lisa varit i yrket länge minns hon ej sin egen utbildning i 
HLR men hon tror att det ingick i kursen på GIH. På skolan är det Lisas kollega som 
ansvarar för HLR momentet vilket inneburit att hon inte undervisat momentet själv.  

Skolverket 

På Skolverket ser man inga problem i realiseringen av målet. Simon menar på att 
man måste sätta in målet i ett åldersperspektiv. Vad är möjligt för en femtonåring att klara 

av? (…) målet är inte mer problematiskt än att målet om att kunna orientera i okända marker (…) De 
ekonomiska hindren godtar han inte. Det är en fråga om prioritering.  Sara anser att målet 
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absolut är realistiskt. Sen är det ju olika vad man ser i det där, ha kunskaper i livräddande första 

hjälp. (…)Jag tror att man som lärare måste vara lite smidig i hur man möter målet det kan ju bli 

tokigt om en elev inte klarar av mun mot mun och så, det får ju inte vara ett mål som stjälper barnen 

totalt det är ju till för att hjälpa barnen och deras kunskaper. 

HLR-rådet 

Helena är mer kryptisk i sitt resonemang kring målets realisering. År 2003 gjorde 
Helena på eget initiativ en kartläggning där hon via mail kontaktade 115 
kommunala skolor i Stockholms arton stadsdelar. I undersökningen ställde hon 
frågor kring konkretiserandet av skolornas HLR-undervisning. Endast 56 skolor 
svarade på enkäten som visar på en sparsmakad undervisning där endast trettiotalet 
skolor säger sig arbeta med HLR i sin undervisning och där tio av de trettio svarar 
att de arbetar med skol-HLR. Ett flertal av de aktiva skolorna svarar också att de 
endast undervisar i vissa delar, då främst det teoretiska. Helena möts ofta av 
resonemang där skolor vill ha, men inte orkar ta tag i HLR-delen. Skolorna uppger 
att de saknar utbildade instruktörer och dockor för att bedriva en, enligt Helena, 
fullgod undervisning. Hon berättar om sitt arbete med det nya materialet för skol-
HLR som är väldigt förenklat och konkret samt om paketet med den nya dockan 
Mini-Anne. Det nya paketet innehåller allt som behövs för att bedriva en grundutbildning i HLR. Vi 

försöker sprida kunskapen om materialet till skolorna men det är inte alltid så lätt. Man måste börja 
uppifrån med skolledarna på kommunen för att kunna förändra. Det nya paketet kostar 300 
kronor men HLR-rådet försöker följa Norges exempel med att hitta en sponsor som 
kan gå in och ekonomiskt stödja projektet. Helena berättar vidare att det självklart 
går att använda de gamla övningsdockorna på det nya materialet. Resonemanget 
från skolor som säger att dockor är för dyra köper hon inte. En halvkropp Anne docka 

kostar niohundra kronor att köpa in och den fungerar helt ok, visst finns det finare för 20 000 kronor 
med armar och ben men vi behöver inte det, det är bara kosmetika.  I sitt engagemang i HLR-
rådet försöker Helena sprida kunskaper om HLR, efter sin undersökning 
kontaktade hon de skolor som nämnt att de ville dra igång en HLR-undervisning på 
sin skola. Det går ofta bra att starta upp på skolor problemet är att underhålla intresset (…). Det 

behövs någon eldsjäl som driver på och realiserar momentet annars prioriteras det bort mot annat. 
Helena tycker att varje stadsdel borde ha en egen huvudinstruktör som i sin tur 
kunde utbilda instruktörer ute på skolorna, detta skulle betyda att HLR- 
utbildningen på skolorna blev närmast självförsörjande. Hon anser även att 
alternativet som de flesta skolor har haft med en sammanhängande HLR-
undervisning sista terminen i grundskolan är för dåligt. Hur intresserad är man 

egentligen av att lära sig något nytt de sista veckorna i nian (…) med en tidigare start av momenten 
kan man fånga upp intresset och motivationen hos eleverna. Hon pekar på skol-HLR som ett 
alternativ på metod hur man redan i förskoleåldern kan introducera för eleverna hur 
olyckor kan förebyggas och hur man ska agera om en olycka varit framme. 

Vilka tankar finns kring målets formulering? 

Som sades i bakgrunden i denna uppsats möttes vi av en hel del problematik då vi gav 
oss ut för att ta reda på hur målet om livräddning kommit till, förarbetet det vill säga 
diskussionen bakom samt vilka som egentligen fanns med vid själva formulerandet 
förblev oklart för oss. Vi bestämde oss därför för att i våra intervjuer beröra proceduren 
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kring själva formuleringen av målet, hur och varför de tror att målet finns med så som 
det står inskrivet i dagens kursplan.  

Högskolorna och lärarna 

Av de intervjuade lärarna fick vi vare sig några svar eller nya ledtrådar. Göran antyder 
att målet uppstått efter en stenhård lobbyverksamhet från Cardiologföreningen och 
HLR-rådet. Han nämner Stig Holmberg som störste initiativtagare, vilken är samme 
man som 1983 introducerade den förnyade utbildningen i Sverige. (…) Stig ville att det 

skulle stå HLR i målet men han fick inskrivet livräddande första hjälp.  

HLR-rådet 

Samme man, Stig Holmberg, nämns i vårt samtal med Helena. Stig Holmberg hade 

kontakt och var drivande i processen att få målet inskrivet i kursplanen. Helena berättar att Stigs 
intentioner med formuleringen livräddande första hjälp var att målet underförstått 
skulle inkludera momentet HLR, då Livräddande första hjälp även var namnet på 
Cardiologföreningens utbildningsmaterial och att det därför var detta material som 
avsågs. Om Helena fick bestämma skulle hon med viss tveksamhet skriva om 
målet. Ja det skulle jag väl göra, med den erfarenhet jag har kan jag tycka att man behöver 

förtydliga målet, där även HLR ingår.  

Skolverket 

Skolverket representanter kan inte ge oss några namn på personer som suttit med 
vid framtagningen av målet eftersom de själva inte varit med vid proceduren. 
Simon menar att nya formuleringar alltid arbetas fram av ett flertal olika personer 
där Skolverket, lärarkåren och eventuella expertgrupper på området samverkar. Det 

finns intresseorganisationer som bevakar sina intresseområden det är helt legitimt sen är det upp till 

de politiska instanserna att balansera, det är alltid en maktkamp om vad som skrivs in i kursplanerna. 
Skolverket följer upp de politiskt satta besluten.  Han tycker inte att formuleringen skulle 
vinna på ett förtydligande. Vi har ett system som bygger på att staten sätter upp vissa mål och 

sen är det upp till skolan, lärarna och eleverna att bestämma stoff och metoder. En kursplan med 

mer fokus på stoff och metod skulle innebära ett helt nytt styrsystem (…)Risken med att man i 

kursplanerna tar i för mycket är att lärarna kan upplever att målen är så pass långt ifrån det som är 
möjligt att uppnå förlorar de dess legitimitet. Simon drar paralleller till den aktuella 
kanondebatt som figurerat i medierna under 2006.68 Sara som även var projekt- 
ledare för gruppen som arbetat med ett förtydligade av målet för 
simundervisningen berättar även hon att själva formuleringarna ofta blir till av en 
arbetsgrupp innehållande representanter från både Skolverket, högskolorna och 
lärarkåren. I vissa fall kan även intresseorganisationer eller andra, för målet 
relevanta grupper, ingå. I målet om livräddning tänker hon sig att man i gruppen 
diskuterat kring vad första hjälpen är hon kan tänka sig att det i just detta mål 
funnits påtryckningar från intresseorganisationer, troligtvis då 
Cardiologföreningen. Sara berättar vidare om kursplanens utformning med 
avsaknad av detaljstyrda mål. Skolverket går inte in på intentionerna i detalj utan tänker att 

                                                 
68 Ett förslag om en obligatorisk litteraturlista med böcker som skulle behandlas i samtliga av Sveriges skolor. 
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målen ska bearbetas levande ute på skolorna (…) Vi på skolverket kan inte bestämma att alla ska 

göra si och så. Kursplanen är ju upplagd så att målen ska vara övergripande och tolkas utifrån sin 

profession (…) vad menar man till exempel med grundläggande matematiska kunskaper? Det är ju 

upp till professionen att tolka in vad det är för något. Vi skriver ju inte att man ska kunna 
gångertabeller att man ska kunna exakt (…) Det är ju upp till lärarkåren att diskutera.  Hon 
antyder en ständig konflikt kring målen i kursplanens öppenhet (…)En del tycker de 

jättebra då de får tolka själva utifrån sin expertis och andra tycker att de är väldigt luddiga (…) Visst 

skulle man kunna förtydliga vartenda mål egentligen men då har vi en helt ny kursplan, ett nytt tänk 
en mer detaljstyrd och det är kanske det vi ska ha i framtiden? Sara berättar att det idag finns 
en utredning där en grupp tittar igenom kursplanerna och dess utformning. Frågan 
kring intresseorganisationer tycker hon även den är komplex. Visst det finns 

intresseorganisationer i det mesta och sen kan man ju fundera kring om det är rätt väg, men då blir 

det ju politiskt styrt. (…)Fördelen med att ta in organisationer är att de är experter på deras område 

men det gäller ju att man tar med andra åsikter från till exempel lärare alla måste ju få säga sitt.  
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Analys 
I vår intervjustudie resonerar aktörer från de olika arenorna – formulerings-, 
transformerings- och realiserings-, kring målet om livräddningens, betydelse, legitimitet 
och uppnåbarhet. I vår strävan efter att söka förståelse och analysera deras olika 
resonemang har vi valt att använda oss av de teoretiska verktyg som presenterades i 
avsnittet teoretisk utgångspunkt.  

Ramfaktorernas betydelse för tolkningen och 
realiseringen av målet  
Teorin om ramfaktorerna behandlar och ger förståelse för realiseringsarenans 
förutsättningar. Ramarna är tänkta att spegla betingelser för vad som är möjligt och inte 
möjligt att realisera i den faktiska undervisningen och kan ge oss en djupare förståelse 
för våra intervjupersoners resonemang kring livräddningsundervisningen. Lärarna i vår 
intervjustudie ger olika exempel på både fysiska och organisatoriska ramar som 
påverkar deras undervisning i momentet. På Linus skola finns till exempel ingen 
övningsdocka och skolan har problem med avsaknad av simhall, (…) Önskar vi hade en 

docka men de kostar ju mycket ca 15 000-20 000 kronor. Trots detta anser han att målet om 
livräddning är både viktigt och realistiskt. Att Linus tolkning av målet betonar teori mer 
än praktik kan bero på att han tolkar målet efter sina och skolans egna förutsättningar. 
Då ska man ju ha teoretisk kunskap om det och veta vad man ska göra, hur man larmar, att man kan göra 

hjärt-lungräddning. Sedan kanske man inte kan göra det praktiskt, de är lite svårt ibland på skolor överlag, 
att göra det praktiskt det är synd tycker jag.  På Skolverket ansåg man att en faktor som pengar 
inte var försvarbar för att inte uppnå skolans uppsatta mål. Däremot ser man inget 
hinder för att skolor tolkar målet olika efter sina egna förutsättningar utan här litar man 
på professionen där varje enskild lärare tar ansvar för att eleverna når målen. Lena 
nämner även hon de ekonomiska ramarna i samband med skolans simhallsbesök. I och 
med förtydligandet av målet om simning har idrotten på skolan lyckats få mer pengar 
till fler simhallsbesök för skolans elever. Dockor till hälsodagarna, vilka innefattar 
HLR, lånas av närliggande skolor i kommunen. I den här kommunen finns alltså ett 
sådant lånesystem av dockor som Linus efterlyste i sin kommun.   

På Linas skola finns både egna dockor samt de ekonomiska förutsättningarna för 
samarbete med SLS, vilket möjliggör en mer praktisk tolkning av målet. Lina är också 
den lärare som inte nämner några faktorer som försvårar ett realiserande av målet om 
livräddning.  

Lisas resonemang kring målet synliggör tiden som möjlig ramfaktor. Skolan har en 
docka och undervisningen begränsas till ett tillfälle i år nio vilket Lisa anser begränsar 
fokus på varje elev. Det är omöjligt att gå in så i detalj när man har 290 elever (…) det är så mycket 

viktigt som idrottsämnet ska ta upp så man får ta lagom tid till varje moment inte tjata ihjäl det heller utan 
de ska få ett hum av och prova på (…) Hon beskriver idrott som ett brett ämne med många 
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fokus och trots att Lisa tycker målet är viktigt finns inga planer på att utöka momentet i 
undervisningen och ge det mer tid.  

Lärarnas resonemang om tidsbrist och dyra dockor kan hjälpa oss förstå och förklara 
hur ramfaktorer kan komma att spela roll för undervisningens möjligheter. Visst är 
övningsdockor inte gratis att köpa in och visst är det svårt att klämma in en fullgod 
utbildning i HLR under ett lektionspass i år nio.69 Helena på HLR-rådet delar inte 
lärarnas uppfattning om övningsdockor som dyra. Hon pekar ju på att dessa kan fås för 
900 kronor och alltså inte behöver kosta 15 000-20 000 kronor. (…) Visst finns det finare för 

20 000 kronor med armar och ben men vi behöver inte det, det är bara kosmetika. 

Högskolornas resonemang avfärdar tiden som en faktor som hindrar eller försvårar för 
livräddningsundervisningen. Tiden finns, det är en fråga om hur lärarna väljer att 
prioritera…   

Lärarattityder 
På högskolorna fanns en indikation om att lärarna bara såg hinder med undervisningen 
och att de eventuella bristerna inom livräddningsmomentet egentligen berodde på andra 
faktorer, däribland idrottslärarnas attityder. Livräddningsmomentet har inte fått 
genomslag i skolorna utan befinner sig fortfarande på en ”ping-ping nivå” och 
högskolorna tar på sig en del av anledningen till att det ser ut så. Två citat hämtade från 
vår intervju med Göran på GIH kan illustrera detta. Det spelar roll vilken nivå man har på 

utbildningen på lärarhögskolorna för vad som kommer ut i undervisningen. Lärarutbildningarna förmedlar 
attityder och för låg inställning försämrar kvalitén i nästa led.  Lärarutbildarna måste ju även de 
göra sin utbildning så att den passar in i de nya läroplanerna. För att kunna uppnå de 
öppna målen i kursplanen behövs en attitydförändring där nya kvaliteter hos dagens 
idrottslärare efterfrågas. Trots ändrade kursplaner lever ämnet fortfarande kvar i gamla traditioner där 

idrottslärarens kvalitéer mäts utifrån en så kallad svettdroppsnivå, där den bästa idrottsläraren är den som 
svettas mest. Fokus bör ligga på reflektion och strategier att kunna tala för och motivera 
sitt ämne som viktigt. Stöd för detta finner vi också i litteraturen, där lärarnas 
professionalitet diskuterats av bland andra Carlgren och Marton, samt hos 
idrottsforskare. Det krävs att de är professionella nog att förmedla en strategi, mer än 
själva aktiviteten. Simning är ett moment som funnits med länge i idrottsämnets historia 
och som flera av lärarna ser som en del av svensk tradition viktig att föra vidare. HLR 
däremot är ett relativt nytt fenomen i skolan och kommer kanske att behöva tid på sig 
för att få ett ordentligt genombrott. Detta överrensstämmer med vad Lindensjö och 
Lundgren menar med att svårigheterna att genomföra utbildningsreformer ökar i och 
med en decentralisering av skolan.  

Ämnesfokus  
Vad eleverna ska göra på idrottslektionerna har, som nämns i bakgrunden, varit ett 
ämne som debatterats flitigt. Att ämnet har bytt namn flertalet gånger tyder ju också på 

                                                 
69 Ofta är lektionerna 40-60 minuter 
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detta. Dagens syn på ämnet ska ha fokus på de kunskapskvaliteter som ska läras ut, mer 
än själva görandet.  

På de undersökta skolorna var det ingen som ägnade mer än en halv dag åt HLR-
undervisning. Bortsett från ekonomin uppgavs tiden som den främsta anledningen till 
detta. Vi kan se en koppling mellan detta och de tre av de fyra fokus som Linde 
beskriver finns på transformeringsarenan. 70 Dessa är faktorer som Linde menar har 
inflytande under transformeringsprocessen av läroplanen. Som ett exempel på socialt 
fokus tänker vi oss att eleverna kan vara en sådan kraft som påverkar vad lärarna tar upp 
i undervisningen. Eleverna har vissa förväntningar på vad de ska göra på 
idrottslektionerna och att ha med annat i undervisningen är inte så lätt. Det är som med 

dansen det är svårt att genomföra det när eleverna inte ser någon mening i det, säger en av lärarna.  

Ämnesfokus innefattar ämnets traditioner och idrotten har som tidigare nämnts sett ut 
på många olika sätt under årens lopp. HLR kan trots de praktiska momenten ses som 
teoriundervisning och idrottslärarna verkar dra sig lite för att ha för mycket sådant på 
sina timmar. De vill inte att ämnet skall uppfattas som tråkigt. Idrottsämnet ses ju som 
en chans till rekreation från de andra skolämnena och får därför inte uppfattas som 
tråkigt av eleverna, då det skulle kunna leda till att ämnets legitimitet ifrågasätts, menar 
ju Thedin Jakobsson.71 Detta kan förklara Lisas rädsla att inte vilja tjata ihjäl momentet.  

Att utbildning och erfarenhet spelar in nämns under lärarfokus. Av intervjuerna kan vi 
tolka att lärarna helst vill göra sådant som de själva känner sig bra på och att HLR inte 
är ett sådant moment. Ingen av de tillfrågade har ens undervisat i HLR under sin 
yrkesverksamma tid, vilket vi finner märkligt då alla samtidigt säger att de absolut 
tycker att momentet hör hemma under idrott och hälsa. Flera nämner ju också att de 
tycker att HLR är lämpat för ämnesintegrering och så verkar det ju också fungera på 
några av skolorna. Göran på GIH anser att det finns en problematik med att många 
studenter blir idrottslärare för att de älskar idrott. Detta bidrar till att hålla ämnet kvar på 
en så kallad svettdroppsnivå, som överrensstämmer med Larssons påstående att 
egenvärdet värderas högre än investeringsvärdet.72   

Kunskaper – hur mycket ska man kunna då? 
Sen är det ju frågan vad man menar med kunskaper, är det att man måste kunna behärska det helt eller 

ska man veta ungefär vad det är, det är ju en tolkningsfråga (…) vi säger inte att så här ska det va. 

Så här uttryckte sig Sara på Skolverket om kunskaper när vi bad henne om en tolkning 
av målet. Även hos lärarna fanns en viss osäkerhet kring vad som egentligen menas med 
att ha kunskaper i någonting, i det här fallet livräddande första hjälp. Ska det vara bara 
teoretiskt, eller hur mycket ska man egentligen ha hållit på med HLR för att säga att 
man kan det? Kunskapsbegreppet i Lpo 94 ser på kunskap ur fyra olika vinklar där fakta 
och färdigheter är någonting som vi kan se att lärarna resonerar kring. På högskolorna 

                                                 
70 Linde, G. (2006) Sid 52f 

71 Thedin Jakobsson, B. (2004) Sid 99ff 

72 Larsson, H. (2004) Sid 40 
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och HLR-rådet däremot nämner man även mer kring förståelse och förtrogenhet. Helena 
undrar hur mycket man egentligen kan lära sig på ett enda tillfälle och när vi går till oss 
själva ställer vi oss samma fråga. Uttrycket ”en gång är ingen gång” ligger nära till 
hands och hur mycket kommer vi själva ihåg av någonting vi bara gjort en gång? Om 
det dessutom handlar om att agera i en stressad situation är det verkligen frågan om man 
minns någonting alls. Lisa – (…) de ska få ett hum av och prova på så de ser hur det går till (…). 
För att kunna säga att man har förtrogenhetskunskap i någonting krävs nog i alla fall 
betydligt mer.73 I flera av skolans övriga ämnen kan Skolverkets nationella prov ge 
tydligare direktiv om vilken kunskap och vilka kvalitéer som ryms bakom kursplanernas 
formuleringar. Att idrottsämnet skulle innefattas av ett sådant prov strider dock mot 
ämnets tradition och attityd.    

Vilka intentioner ligger bakom kursplanens mål 
om kunskaper i livräddande första hjälp? 
Att kunna rädda livet på en medmänniska - är det verkligen någonting som våra barn 
behöver lära sig i skolan? När vi började arbetet med uppsatsen trodde vi nog att det 
skulle vara lätt att hitta tankar och resonemang i förarbetena till våra kursplaner där det 
motiveras varför någonting finns med. Vi blev så småningom varse att det inte var så. 
Vi har bett våra intervjupersoner resonera kring varför de tror att målet finns med och 
varför det är viktigt att dagens skolelever lär sig livräddning och en del av svaren knyter 
an till skolans värdegrund. Göran – Det är ju livräddande, varje liv är ju oerhört värdefullt och i 

läroplanens värdegrund står skrivet att skolan ska bygga på en västerländsk humanism. (…) Ska man få 

igenom nya beteenden och attityder att hjälpa människor att inte bara gå förbi stanna upp och fundera, 

vilken syn har vi egentligen?  

Det går att dra flera paralleller till Lpo 94 som man kan hänvisa till om man, liksom 
Annika Strandell, vill motivera varför HLR passar in i skolan.  

Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de 

grundläggande värden som vårt samhällsliv vilar på.  

(…) solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan skall gestalta och förmedla. 

Skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. 74 

Att målet om livräddande första hjälp kommit till efter lobbyverksamhet från 
Cardiologföreningen verkar rätt troligt. Flera svar, både från Helena, Göran och 
Skolverket tyder på detta. Lindensjö och Lundgren skriver att allt fler aktörer numer 
agerar på formuleringsarenan och de nämner stabila intressegrupper – som 
Cardiologföreningen – som en sådan.75 Vidare menar de att dessa påtryckningsfaktorer 
innebär att det blir svårare för aktörerna på formuleringsarenan att fatta beslut och att de 
beslut som fattas med tiden riskerar att bli abstrakta. Ett brett tolkningsutrymme är en 
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74 Lpo 94. Sid 3 

75 Lindensjö, B. Lundgren, U.P. (2000) Sid 173 
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förutsättning för att få stöd från olika grupper.76 Det som kommit fram i våra intervjuer 
med Simon och Sara på Skolverket, som i vårt fall är den beslutsfattande aktören på 
formuleringsarenan, stödjer dessa tankegångar, (…) Det är alltid en maktkamp om vad som 

skrivs in i kursplanerna. 

Vad talar för respektive emot att i 
målformuleringen, ha kunskaper i livräddande 
första hjälp, även inkludera HLR-begreppet? 
Om HLR var utskrivet i målet om livräddande första hjälp – så att det inte var några 
som helst tvivel på att det var just en HLR-utbildning enligt HLR-rådets riktlinjer som 
avsågs – skulle det finnas en odiskutabel miniminivå för vad eleverna skulle uppnå. Då 
skulle det vara ett måste mer än det är idag och de organisatoriska och fysiska ramarna 
skulle inte tillåtas vara ett hinder i att nå målet på samma sätt som det kan vara idag. 
Detta talar för en utvidgad målformulering. I Lenas fall har till exempel diskussionen 
om ett eventuellt förtydligande av simningsmålet lett till att idrottslärarna på skolan haft 
ett konkret argument i diskussionen med skolans rektor om att få mer pengar till 
simhallsbesök. Visserligen säger Skolverket att ekonomi inte är ett legitimt hinder till 
varför en skola har svårt att nå målen. Simon menar att det är en prioriteringsfråga för 
skolorna. Men enligt vad vi sett i vår undersökning verkar det inte fungera så. Lärarna 
måste prioritera och ekonomin är en av de återkommande faktorerna som anges som ett 
hinder på vägen. Kanske skulle en mer specifik målformulering leda till att kommunen 
satsade på att utbilda fler huvudinstruktörer, som i sin tur kunde utbilda skolpersonal så 
att man så småningom blev självförsörjande på instruktörer och inte längre kunde ange 
detta som ett hinder. Det är ju en modell som nämns i våra intervjuer som ett sätt att 
effektivt kunna nå ut med HLR i skolan. Å andra sidan är ekonomin en ramfaktor som 
inte är så lätt att trolla med, så frågan är hur lätt det skulle vara att få mer pengar till 
idrottsämnet bara för att det här ena målet ändras.  

En av lärarna säger om målet att det står ju klart och tydligt där (…) därför måste vi gå igenom det, 

vi är ju skyldiga det är ju vår bibel så att säga eftersom det står skall. Enligt hennes tolkning är det 
alltså inga tvivel och man kan ju ge henne rätt i det resonemanget. Det talar i sin tur mot 
en utvidgad formulering. Med det tankesättet skulle ett förtydligande av målen vara 
onödigt, men tolkningen av målen är ju som sagt öppen för var och en att göra som 
passar dem bäst och då kan ju kvaliteten på den utbildning eleverna får i skolan kring 
just det här målet variera stort. Mot ett förtydligande talar också Skolverkets 
invändningar om den principiella risken för målträngsel om att ju mer man tar med i 
målen, desto mindre utrymme blir det för varje mål. Att lärarna numer bedöms vara en 
professionell yrkeskår som själva ska kunna arbeta fram detaljerna kan också göra att en 
utvidgad formulering tar ifrån dem en del av denna professionalitet. Mot en utvidgning 
talar också att målen kanske inte blir realistiska att uppnå på några skolor om de är för 
specifika. Simon – Vi har ett system som bygger på att staten sätter upp vissa mål och sen är det upp 

till skolan, lärarna och eleverna att bestämma stoff och metoder. En kursplan med mer fokus på stoff och 
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metod skulle innebära ett helt nytt styrsystem (…)Risken med att man i kursplanerna tar i för mycket är att 

lärarna kan upplever att målen är så pass långt ifrån det som är möjligt att uppnå förlorar de dess 

legitimitet.  

Diskussion 
Syftet med vårt arbete har varit att synliggöra hinder och möjligheter för att inom ämnet 
idrott och hälsa implementera hjärt-lungräddning samt belysa och problematisera kring 
en eventuell framskrivning av hjärt-lungräddningsbegreppet, HLR, i kursplanens 
uppnåendemål. Då vi började arbetet med uppsatsen hade vi ett intresse för att 
undersöka kursmomentet HLR i skolan. Under arbetets gång har detta intresse 
fördjupats och vi har fått en del svar på våra funderingar men många frågor kvarstår 
fortfarande obesvarade… Gång på gång har vi blivit förvånade över hur lite HLR 
omnämns i litteraturen, både när det gäller förarbetena och i idrottslitteratur. Våra besök 
på Skolverket gav inte heller så mycket information som vi hade förväntat. I en av 
Skolverkets rapporter om idrott och hälsa, baserad på den nationella utvärderingen av 
grundskolan från år 2003 som behandlar ämnets måluppfyllelse, finns inte 
livräddningsmålet nämnt alls.77 Med facit i hand så tänker vi att det hade varit lättare att 
skriva uppsats om ett ämne som många skrivit om före oss men vi är trots en relativt 
trög start glada över vårt ämnesval. Att vi på något sätt ville skriva om HLR hade vi 
klart för oss men exakt hur arbetet skulle utformas och vilket syfte och vilka 
frågeställningar vi skulle inrikta oss på tog ett tag att precisera. De första tre veckorna 
bestod av många och långa diskussioner. Så här i efterhand kan vi ändå konstatera att 
själva processen då vi vände och vred på ämnet var lärorik och gav en god grund att 
fortsätta arbetet ifrån. Trots avsaknaden av diskussion och debatt är livräddande första 
hjälp någonting som alla vi talat med under arbetets gång anser vara mycket viktigt. Att 
målet är öppet för tolkning betyder inte att de tillfrågade ifrågasatt huruvida det 
egentligen ska vara HLR som avses eller inte, då det är en metod som är direkt 
livräddande, då det handlar om andning och hjärtstopp – sådant som är grundläggande 
för vår överlevnad. I titeln till detta arbete frågar vi oss om HLR är ett livsviktigt mål, 
eller ett mål utan medel och vi kan nog konstatera nu att det är både och – både 
livsviktigt och ett mål med viss problematik… 

Alla våra intervjupersoner tycker att livräddning har sin rätta plats under idrotten men 
de var också öppna för en integrering med ändra ämnen, främst NO-ämnen. Vi ställer 
oss dock frågande till hur det egentligen fungerar i praktiken. Våra undersökta skolor 
tycker vi brister i att uppfylla målet. Ett problem för ämnesintegrering för idrottsämnet i 
jämförelse med andra ämnen kan vara att idrottsämnet fortfarande styrs rätt hårt av 
faktorer som tid och rum. Idrottshallen ligger ofta lite avsides och idrottsläraren delar 
inte alltid arbetsrum med sina kollegor, utan har ofta en egen skrubb att husera i. 
Lektionerna är ganska korta och klasserna avlöser varandra. Att förlägga HLR-
undervisningen till en halv idrottsdag under år åtta eller nio, tycker vi inte är tillräckligt 
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med tid om eleverna ska kunna uppnå kunskaper i livräddande första hjälp, som målen 
för att få betyget G kräver. I alla fall inte om man ska spegla ordet kunskap i den 
betydelse som Lpo 94 avser. Hur många idrottslärare skulle till exempel känna sig nöjda 
med att bara ha undervisat i orientering eller dans under motsvarande tid, moment som 
även de är mål att uppnå? Tidsaspekten var något som angavs som ett hinder för att 
implementera HLR ordentligt i undervisningen, men varför skulle lärarna inte kunna 
ägna en lektion varje, eller varannan månad åt livräddande första hjälp då det är ett av 
uppnåendemålen och då det nu av många anses så viktigt? Här tror vi att idrottsämnet 
och idrottslärarna fortfarande prioriterar ett idrottstänkande där fokus ligger på själva 
görandet mer än lärandet, något som Görans resonemang om svettdroppsnivån även 
talar för. De flesta som söker sig till idrottsläraryrket verkar vara individer som brinner 
för idrott i allmänhet och någon speciell sport i synnerhet. Att ett moment som 
livräddning, som delvis är teoretiskt, inte står högst upp på agendan blir därför inte så 
förvånande. Vi har under arbetets gång tagit del av de nya riktlinjerna för HLR och det 
nya, förenklade utbildningsprogrammet som gäller från och med november 2006. Att 
programmet kräver mindre tid och tillåter större grupper än tidigare samt har fått en 
enklare pedagogisk framtoning än tidigare, tror vi är en fördel för skolorna och det 
borde bli lättare att bedriva en fullgod och återkommande HLR-undervisning. Dagens 
system där allt ska klämmas in på en halv dag blir inte längre aktuellt. Emellertid ställer 
vi oss frågande till hur lång tid det kan komma att ta innan informationen om de nya 
riktlinjerna når ut till skolorna. Skolor som Linas, som hyr in sin undervisning, borde ju 
redan nu få del av den nya utbildningen, men på många skolor är det ju upp till läraren 
att hålla sig uppdaterad själv och då gäller det att intresse finns. Här kommer också 
idrottslärarutbildningarna att ha en viktig roll och det gläder oss att höra att både på 
LHS och GIH lär man redan ut den nya instruktörsutbildningen. Man behöver dock inte 
gå längre tillbaka än till studenterna våren 2006, vår egen årskull, för att finna studenter 
som är ovetande om det nya, trots att de borde ha i minnet att man med jämna 
mellanrum ska uppdatera sig själv på området. Det kommer att dröja några år innan 
flertalet av dessa tar sin examen och kommer ut på arbetsmarknaden och i värsta fall 
kommer de då att föra vidare en föråldrad HLR-undervisning.   

Trots att ämnet numer heter idrott och hälsa visar undersökningar gång på gång att det 
finns en diskussion om vad idrottsämnet egentligen ska innehålla. Kanske kan nästa 
läroplan behöva medföra ännu ett namnbyte av idrottsämnet där hälsa går före idrott. Vi 
ser även en tendens till att skolan kan vara på väg tillbaka till ett kunskapsfokus. En mer 
detaljstyrd kursplan efterfrågas av flera och i en av intervjuerna på Skolverket fick vi 
veta att det finns en pågående utredning om detta. Skolverkets förslag till förtydligande 
av simningsmålet, som arbetats fram under 2006, har också bidragit till ett ökat 
inflytande från intresseorganisationer. Liksom SLS är HLR-rådet en organisation som få 
skulle kunna hävda inte är experter inom sitt område. Det eleverna lär i skolan ska ju 
bygga på vetenskap och i tillfälle att en ny, mer detaljstyrd kursplan blir aktuell, ser vi 
egentligen inget hinder till varför det inte ska vara HLR-rådets riktlinjer som blir 
gällande. 

Om Skolverkets förslag godkänns av regeringen så kommer det till ett nytt 
uppnåendemål i år 9 som säger att eleverna ska kunna hantera nödsituationer i och vid 
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vatten, samtidigt som målet om livräddande första hjälp kommer att stå oförändrat.78 
Detta borde göra tolkningsmöjligheterna kring livräddningsmålet snävare och 
uppmärksamma att det ska vara en skillnad mellan nödsituationer i och vid vatten och 
livräddande första hjälp. Kanske blir då en framskrivning av HLR i kursplanen inte lika 
behövlig?  

Med läroplanens formuleringar om värdegrunden framför sig framstår det som att vägen 
till ett samhälle där människor bryr sig om varandra och kan hjälpa en medmänniska i 
nöd onekligen kan behöva lite verktyg för att nå dit. Kanske skulle en ordentligt 
organiserad HLR-undervisning vara ett sådant verktyg? Vad man ska lära sig i skolan 
har varit, är och kommer nog alltid att vara någonting som diskuteras och debatteras – 
både på beslutsfattarnivå och ute på lärarutbildningar och skolor. I vår kommande 
profession som idrottslärare kommer vi troligtvis att möta olika åsikter om vår 
undervisnings innehåll. Att livräddande första hjälp kommer vara ett återkommande 
inslag i undervisningen råder det inga tvivel om. Att vi kommer att finna tid för detta är 
också en sak som är säker. Efter att ha fördjupat oss i ämnet under en tid tycker vi oss 
ha fått en bra grundplåt för att kunna tala för vår sak – vi har tillägnat oss goda 
argument och den strategi som högskolorna efterfrågar hos den nyutexaminerade 
idrottsläraren.  

Som nämnts tidigare i arbetet har vi saknat inslag i litteratur och forskning om 
livräddning i skolan och nu har vi dragit vårt, om än lilla, strå till stacken… Det finns 
dock många strån kvar i skogen att hämta och vi hoppas och tror att det med tiden 
kommer fler uppsatser i ämnet. Som exempel på vidare forskning efterfrågar vi en 
omfattande granskning av hur det ser ut med livräddningsundervisningen i den svenska 
skolan. Att målet om livräddning är viktigt råder det inga tvivel om, varje människoliv 
är ovärderligt och att kunna ingripa då ett liv står på spel borde vara en kunskap hos alla 
och envar. Livräddning i skolan är egentligen inte ett mål utan medel. I slutänden 
handlar det om vilken inställning läraren har till ämnet och det kommer alltid att vara en 
fråga om prioriteringar...  

 

                                                 
78 Skolverkets rapport 060824, Dnr 2006:00492 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Kursplan – Idrott och hälsa 

Ämnets syfte och roll i utbildningen 

Idrott, friluftsliv och olika former av motion och rekreation har stor betydelse för 
hälsan. Barn och ungdomar behöver därför utveckla kunskaper om hur kroppen fungerar 
och hur vanor, regelbunden fysisk aktivitet och friluftsliv förhåller sig till fysiskt och 
psykiskt välbefinnande. 

Ämnet idrott och hälsa syftar till att utveckla elevernas fysiska, psykiska och sociala 
förmåga samt ge kunskaper om den egna livsstilens betydelse för hälsan. Under 
generationer har rörelseaktiviteter och friluftsverksamheter utvecklats. Ämnet ger 
kunskaper om deras framväxt, erfarenheter av att delta i dem och färdigheter i att 
bedriva dem. Ämnet skall även väcka nyfikenhet och intresse för nya aktiviteter. Ett 
grundläggande syfte med ämnet är också att skapa förutsättningar för alla att delta i 
olika aktiviteter på sina egna villkor, utveckla gemenskap och samarbetsförmåga samt 
förståelse och respekt för andra. Fysiska aktiviteter utgör en gemensam nämnare för 
olika kulturer. Utbildningen i idrott och hälsa ger möjligheter till att stärka 
gemenskapen mellan barn och ungdomar i ett mångkulturellt och internationellt 
samhälle. 

Mål att sträva mot 

Skolan skall i sin undervisning i idrott och hälsa sträva efter att eleven 

• utvecklar sin fysiska, psykiska och sociala förmåga samt utvecklar en positiv 
självbild, 

• utvecklar kunskap om vad som främjar hälsa, 

• utvecklar en god kroppsuppfattning och kunskaper som gör det möjligt att se, 
välja och värdera olika former av rörelse ur ett hälsoperspektiv, 

• stimuleras till ett bestående intresse för regelbunden fysisk aktivitet och tar ett 
ansvar för sin hälsa, 

• utvecklar och fördjupar sin rörelseförmåga och lust att röra sig samt stimuleras 
att ge uttryck för fantasi, känslor och gemenskap, 

• utvecklar förmågan att leka, motionera och idrotta på egen hand och tillsammans 
med andra, 

• utvecklar kunskaper att kritiskt bemöta missförhållanden som kan förekomma i 
samband med olika typer av fysiska aktiviteter samt ges förutsättningar till ett 
personligt ställningstagande i idrotts och hälsofrågor, 

• utvecklar förmågan att organisera och leda aktiviteter, 
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• får inblickar i idrottens och friluftslivets historia samt lär känna olika former av 
lekar, danser och idrottsformer i olika kulturer, 

• utvecklar kunskaper om handlande i nöd- och katastrofsituationer. 

Ämnets karaktär och uppbyggnad 

Ämnet idrott och hälsa har ett brett innehåll. Ämnets kärna är idrott, lek och allsidiga 
rörelser utformade så att alla oavsett fysiska eller andra förutsättningar ska kunna delta, 
erhålla upplevelser och erfarenheter samt utvecklas på sina egna villkor. Grundläggande 
är ett hälsoperspektiv som innefattar såväl fysiskt och psykiskt som socialt 
välbefinnande. Ämnet förmedlar därmed en syn på idrott och hälsa som har betydelse 
för både uppväxttiden och senare skeden i livet. Ämnet stimulerar och engagerar alla att 
själva ta ett ansvar för uppläggning och genomförande av motion och fysisk träning. 
Det föreligger ett starkt samband mellan livsstil, livsmiljö, hälsa och livskvalitet. Ämnet 
förmedlar därför kunskaper om hur god hälsa och god livs- och arbetsmiljö kan främjas. 
I ämnet innefattas också utbildning för nödsituationer såsom livräddning och första 
hjälpen vid olycksfall. Ämnet står för en helhetssyn på människan, dvs. att kropp, 
känslor, intellekt och tankar är beroende av varandra, och kan på så sätt medverka till att 
elevens kroppsuppfattning utvecklas. Ämnet erbjuder möjlighet att i ett naturligt 
sammanhang diskutera såväl hälsofrågor som etiska frågor som hör ihop med idrott och 
friluftsliv. Tillsammans med kunskap om de avarter och trender som är knutna till vår 
tids kroppsövningskultur ger ämnet möjligheter att ifrågasätta de idealbilder som sprids 
via olika medier. I ett etiskt perspektiv ryms också frågor om förståelse för människors 
olika förutsättningar när det gäller fysiska aktiviteter. Ett kulturellt perspektiv i ämnet 
speglar såväl egna traditioner och sätt att tänka som synsätt och rörelseuttryck i andra 
kulturer. Att utveckla allsidiga rörelseaktiviteter är centralt i ämnet och en allsidig 
rörelserepertoar kan lägga grund för en aktiv och hälsofrämjande livsstil. En positiv 
upplevelse av rörelse och rytm är i sin tur en grund för individuella och kollektiva 
övningar och främjar på så sätt såväl den improvisatoriska och estetiska som den 
motoriska förmågan. Detta ger möjligheter att utveckla tanke och känsla, rörelse- och 
idrottsfärdigheter samt träna kondition, styrka och rörlighet. Ämnet anknyter också till 
de starka kulturella traditioner som finns i Sverige när det gäller att vistas i naturen. 
Genom friluftsverksamhet och vistelse i skog och mark får eleverna upplevelser, 
kunskaper och erfarenheter som kan stimulera ett fortsatt intresse för friluftsliv, natur 
och miljöfrågor. Ämnet bidrar på så sätt till att väcka engagemang för betydelsen av att 
skydda och vårda natur och miljö.  

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret 

Eleven skall  

• behärska olika motoriska grundformer och utföra rörelser med balans och 
kroppskontroll samt kunna utföra enkla danser och rörelseuppgifter till musik, 

• kunna simma och hantera nödsituationer vid vatten, 

• kunna orientera sig och hitta i närmiljön genom att använda enkla hjälpmedel, 

• ha grundläggande kunskaper om friluftsliv samt känna till principerna för 
allemansrätten, 
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• känna till något om och kunna ge synpunkter på arbetsmiljön i skolan, 

• ha erfarenheter av några vanliga idrottsaktiviteter samt veta något om 
skaderisker och om hur skador kan undvikas. 

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret 

Eleven skall 

• förstå sambandet mellan mat, motion och hälsa och kunna tilllämpa kunskaper i 
ergonomi i vardagliga sammanhang, 

• kunna delta i lek, dans, idrott och andra aktiviteter och kunna utföra lämpliga 
rörelseuppgifter, 

• kunna forma och genomföra aktiviteter för egen motion, 

• kunna orientera sig i okända marker genom att använda olika hjälpmedel samt 
kunna planera och genomföra vistelse i naturen under olika årstider, 

• ha kunskaper i livräddande första hjälp, 

• ha kunskaper i vanliga rörelseaktiviteter och hur de kan bedrivas på ett säkert 
sätt. 

Bedömning 

Bedömningens inriktning Bedömningen i ämnet idrott och hälsa avser elevens 
kunskaper om hur den egna kroppen fungerar och hur eleven bland annat genom 
regelbunden fysisk aktivitet och friluftsliv kan bibehålla och förbättra sin fysiska och 
psykiska hälsa. Det innebär att elevens kunskaper om vilka faktorer som påverkar den 
egna hälsan är en viktig bedömningsgrund. Elevens förmåga att använda kroppen för 
sammansatta och komplexa rörelsemönster på ett ändamålsenligt sätt liksom bredden av 
fysiska aktiviteter ingår också i bedömningen. Ytterligare en  bedömningsgrund är 
elevens förmåga att utföra rörelser med kontroll och precision liksom att med hänsyn till 
rytm och estetik ge uttryck för känslor och stämningar. Även elevens förmåga att 
reflektera över och värdera fysiska aktiviteters betydelse för livsstil och hälsa utifrån 
både ett individ- och ett samhällsperspektiv är av vikt vid bedömningen. 

Kriterier för betyget Väl godkänd 

Eleven reflekterar med hjälp av kunskaper om kropp och rörelse över hur hälsa och 
välbefinnande kan bibehållas och förbättras.  

Eleven föreslår och genomför fysiska aktiviteter som befrämjar egen motion och hälsa. 

Eleven använder ett ändamålsenligt rörelsemönster vid deltagandet i olika fysiska 
aktiviteter. 

Eleven deltar i och tillämpar sina kunskaper om friluftsliv under olika årstider. 

Eleven använder sina kunskaper för att förutse och avvärja risker i samband med olika 
fysiska aktiviteter. 

Kriterier för betyget Mycket väl godkänd 

Eleven använder sina kunskaper om livsstil, livsmiljö och hälsa för att bedöma värdet 
av olika idrotts- och friluftsaktiviteter.  
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Eleven komponerar, motiverar och genomför ett allsidigt och funktionellt 
motionsprogram. 

Eleven organiserar motions-, idrotts- eller friluftsaktiviteter tillsammans med andra med 
hänsyn till olika deltagares behov. 

Eleven anpassar sina rörelser till de krav som olika aktiviteter och situationer ställer på 
exempelvis balans, precision och tempo. 
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Bilaga 2 

Intervjuguider 

Intervjuguide – Skolverket 
 

 
 

• Introduktion- Lära känna 
 
Bakgrund, arbete- Hur länge, vad gör du? 

                        Skolverket- Bakgrund- Vad har Skolverket för funktion. Hur många 
anställda? 
 

• Intention frågor 
 

Hur ser proceduren ut, hur går det till vid skapande av ny- 
Läroplan, kursplan, ämnesvis, specifika mål?? 
Motiv, intressegrupper, urval, bortfall, ändringar... 
Om jag vill vara med och påverka innehållet, hur ska jag gå tillväga? 

 
• Visa målet om livräddning 
 

Känner du till målet? Hur tolkar du det? 
Vad ligger bakom det, finns det förtydligande av målet? 
 
 

• Realisering 
 
 

Finns det någon uppföljning, utvärdering av kursplan, specefika mål? 
Hur går det till när man ändrar i kursplanen? Simningsmål-2006 tex... 
 
Vad ser du för möjligheter,problem och utmaningar med 
livräddningsmålet? 
Anser du att det är ett viktigt mål?  Varför/ varför inte???? 
Anser du att det är ett realistiskt mål? Hur tänker du då??? 
Bör målet ligga under idrottsämnet? Var annars, varför??? 
 
Tack för din medverkan! 
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Intervjuguide- Lärarutbildare 
 
 

• Introduktion- Lära känna 
 
 

Utbildning- arbetsbakgrund. Varför blev du idrottslärare? 
Fundera lite kring idrottsämnets utveckling från gymnastik till idrott o 
hälsa... 
Ämnets status/innehåll/metoder... 
 

• Intention 
 

Hur går det till när kursplanen för idrottslärarutbildningen görs?  
Vem bestämmer? Tid? Böcker? Stoff? 
 
Vad vet du om intentionen bakom kursplanen för grundskolan? Hur den 
blev till etc? 
 
Vet du hur målet (grundläggande kunskaper i livräddande första hjälp) 
ser ut? (Visa) 
Vet du hur det kom till? 
Vad betyder målet för dig? Tolkning, Varför, hur tänker du då??? 
Vad betyder målet för lärarutbildningen? 
Har ni haft diskussioner kring just det här målet? 

 
• Realisering 

 
Vad krävs för att målet ska uppfyllas enligt dina kriterier? 
Ser du några möjligheter, utmaningar eller problem med målet? 
Är det ett viktigt mål, tycker du? Varför/varför inte? 
Är det ett realistiskt mål, tycker du? Varför/varför inte? 
Varför finns målet med, tror du? 
Hör målet hemma under idrottsämnet? Motivera svaret. Var annars? 
 
Tack för din medverkan! 
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Intervjuguide- Lärare 
 
 

• Introduktion- Lära känna 
 
 

Utbildning- arbetsbakgrund. Varför blev du idrottslärare? 
Trivs du på skolan? 
Ämnets status på skolan? Rektor/lärare/elever/ på kommunen 
 

• Intention 
 

Skolans lokala arbetsplan (LAP) Hur blev den till? Hur gammal är den?  
Var du med vid utformningen av den? 
 
Vet du hur målet (grundläggande kunskaper i livräddande första hjälp) 
ser ut? (Visa) 
Vet du hur det kom till/ känner du till ngt resonemang bakom? 
Vad betyder målet för dig? Tolkning, Varför, hur tänker du då??? 
Hur tolkas målet här på skolan? Vad tycker du om det? 
Har ni i lärarlaget/på skolan haft diskussioner kring just det här målet? 
 
 

• Realisering 
 

Hur arbetar ni med målet på skolan? 
Hur ser undervisningen ut? Hur fungerar den, tycker du? 
Har ni utvärderat målet? 
Vad krävs för att målet ska uppfyllas, enligt dina kriterier? 
Ser du några möjligheter, utmaningar eller problem med målet? 
Är det ett viktigt mål, tycker du? Varför/varför inte? 
Är det ett realistiskt mål, tycker du? Varför/varför inte? 
Varför finns målet med, tror du? 
Hör målet hemma under idrottsämnet? Motivera svaret. Var annars? 
Din egen HLR-utbildning; När fick du den? Vem ledde? Uppdatering? 
 
Tack för din medverkan! 
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Intervjuguide- HLR gruppen 
 
 

• Introduktion- Lära känna 
 
 

Arbete- bakgrund. Hur när varför kom du in på HLR? 
Berätta om ditt projekt med HLR-i skolan, hur kom det till? Motiv, 
intresse, vilka är med? Hur ser det aktuella samarbetet med skolorna ut? 
Möten, utbildning etc. 
 

• Intention 
 

Vet du hur målet ser ut? (Visa) 
Vet du hur det kom till? 
Vad betyder målet? Tolkning, Varför, hur tänker du då??? 
 
 

• Realisering 
 

Hur fungerar det på din skola i realiseringen av målet? Hur ser er LAP 
ut? 
Vad krävs för att målet ska uppfyllas enligt dina kriterier? 
Vilka problem, utmaningar och möjligheter finns? 
Är det ett viktigt mål, varför? 
Är det ett realistiskt mål? Varför? 
Bör det ligga under idrottsämnet?? Vart annars? 
 

• Din undersökning 
 

Berätta om din undersökning? Vad för fråpgor, hur gjorde ni, vem gav 
uppdraget? 
Vilka funderingar föddes, vad kom ni fram till, vad har hänt där efter??? 

 

 

Tack för din medverkan! 



 

Lärarhögskolan i Stockholm 

Besöksadress: Konradsbergsgatan 5A 
Postadress: Box 34103, 100 26 Stockholm 
Telefon: 08–737 55 00 
www.lararhogskolan.se 

 


