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Sammanfattning 

Syftet med studien är att undersöka vilka variabler som påverkar lärares syn på hälsa och på 

så sätt också hälsoundervisningen inom ämnet idrott och hälsa. Frågeställningarna är: Vilken 

är lärares syn på hälsa? Vilken är lärares syn på hälsa, kopplat till ämnet idrott och hälsa? Hur 

undervisar lärarna om hälsa inom ämnet idrott och hälsa? Påverkar kön, ålder och erfarenhet 

lärares syn på hälsa och slutligen hälsoundervisningen? 

 

Metod 

Studiens metod är en enkätundersökning som riktas mot undervisande lärare i ämnet idrott 

och hälsa. Den utformades som en webbenkät som sedan publicerades via en sluten 

facebookgrupp vid namn Idrottslärare, samt skickades ut till samtliga grund- och 

gymnasieskolor i Stockholm. Av de tillfrågade valde 340 lärare i idrott och hälsa att delta i 

studien. Som teoretisk utgångspunkt och som analys av empirin valdes Antonovskys teorier: 

Känslan av sammanhang (KASAM) och det patogena och salutogena perspektiven på hälsa.  

 

Resultat 

Samtliga deltagare i studien anser att hälsa främst är fysiskt. De yngre deltagarna anser 

däremot att hälsa är mer holistiskt, salutogent, samt att psykiska och sociala aspekter av hälsa 

värdesätts högre hos yngre än hos äldre. Kvinnor och äldre har generellt en mer patogen syn 

på hälsa och fokuserar mer på riskfaktorer. Dessa resultat gäller för både den generella synen 

av hälsa och synsättet inom ämnet idrott och hälsa. Vad gäller undervisningen i hälsa så är 

yngre lärare mer benägna att låta eleverna vara delaktiga i undervisningen än äldre. De äldre 

lärarna är istället mer angelägna att planera sin undervisning inom ämnet, men är även mindre 

benägna att ändra den efter skilda erfarenheter hos klasser och elever. 

 

Slutsats 

Variablerna kön, ålder och erfarenhet påverkar lärares syn på hälsa, samt hur undervisningen 

bedrivs inom ämnet. Lärares bakgrund påverkar alltså i slutändan undervisningen i idrott och 

hälsa. 
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1. Inledning 

Nationalencyklopedin beskriver hälsa som ett “svårdefinierbart begrepp vars betydelse är 

vidare än frihet från sjukdom.” (Nationalencyklopedin 24/3-17) Vidare förklaras att 

Världshälsoorganisationen (WHO) 1948 definierade hälsa på ett sätt som idag fortfarande är 

aktuellt.  

“Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the 

absence of disease or infirmity.” (WHO, 1948) 

Denna definition är kanske anledningen till att många människor kan uppleva att de har hälsa 

trots att inte alla kriterier är uppfyllda, så som exempelvis fysiska, psykiska och sociala 

aspekter av hälsa. Samtidigt inkluderar denna definition psykiska och social aspekter, vilket 

var en utveckling av tidigare synsätt och innebar att man med hälsobegreppet ville omfatta 

mer än individens biologiska kropp. (Medin & Alexanderson 2009, s. 66) Den fysiska 

inaktiviteten i dagens samhälle, med kombinationen av dåliga mat och dryckesvanor har lett 

till en sämre hälsa bland ungdomar. För att undvika sjukdomar så är hälsan en viktig del i det 

vardagliga livet (Ekberg 2000, s, 47).  

Vi har nu läst idrott och hälsa under två år vid Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) i 

Stockholm och många funderingar har dykt upp kring begreppet hälsa. Hur undervisas det 

egentligen om hälsa och vad är det som gör att vissa lärare använder sig av mer eller mindre 

hälsa i undervisningen. Begreppet hälsa är svårdefinierat och i läroplanen tolkas det olika, 

vilket leder till en otydlig undervisning om hälsa. Detta fångade vårt intresse att fördjupa oss i 

ämnet och försöka ta reda på vilka olika faktorer som påverkar läraren syn på hälsa och 

utifrån det bedriver sin undervisning. 
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2. Bakgrund 

2.1 Skolinspektionen 

Skolinspektionen genomförde en så kallad flygande inspektion den 22 april 2010 där de 

besökte drygt 300 lektioner i ämnet idrott och hälsa. Resultatet visade sig vara mycket idrott 

och lite hälsa. De dominerande aktiviteterna bestod av bollspel och bollekar samt kondition 

och motionsaktiviteter. Hälsoperspektivet beskrivs enligt Skolinspektionen tydligt i 

kursplanen, men det förekom nästan inte alls på de besökta lektionerna. (Skolinspektionen 

2010, s.4) 

Skolinspektionen gjorde över 800 noteringar vid den flygande inspektionen och endast tolv 

kunde kopplas till begreppet hälsa. Inspektörerna fick i uppgift att notera samtliga aktiviteter 

när de besökte lektionerna och det fanns inget krav på att lektionerna skulle domineras av 

hälsa. Något som förvånade Skolinspektionen var att hälsoperspektivet inte fick det utrymme 

som det borde, fast det framstår tydligt i kursplanen. (Skolinspektionen 2010, s. 5) Traditioner 

utifrån äldre kursplaner och elevers förväntningar på vad som ska undervisas kan vara 

förklaringar till att hälsa förekommer i en mindre skala. Det framkommer att det är många 

lärare som känner att kursplanen är otydlig, samt svår att omsätta i praktiken. Enligt 

Skolinspektionen finns en helhetssyn kring begreppet hälsa i läroplanen. Även vad som ska 

ingå framgår, så som: psykologiska perspektiv på hälsa, välbefinnande, livsstil, ergonomi och 

idealbilder. (Skolinspektionen 2010, s.8) 

2.2 Folkhälsomyndigheten 

Enligt Folkhälsomyndighetens rapport från 2017 framkommer en mängd resultat som kan 

vara relevanta för utformningen av ämnet idrott och hälsa. Rapporten kan användas som en 

prognos för framtidens riktning för folkhälsan och ämnets utformning, men även som en 

utvärdering av den undervisning som bedrivits och dess effekter på befolkningen.  

De resultat som kan vara intressanta att lyfta fram är att: riskkonsumtionen av alkohol och 

daglig tobaksrökning minskar i befolkningen 16-84 år. Däremot minskar även konsumtionen 

av frukt och grönt, och stillasittande levnadsvanor har blivit allt vanligare. Andra riskfaktorer 
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som ökat är till exempel övervikt och fetma, samt högt blodtryck. Hela 51 % av befolkningen 

mellan 16-84 år uppger att de har övervika eller fetma i Sverige, vilket anses vara ett växande 

folkhälsoproblem. Något som framkommit från de senaste årens rapporter är att det ses tecken 

på att även den psykiska ohälsan ökar, då främst bland unga. (Folkhälsomyndigheten 2017, s. 

10 f.)   

Något som ökat markant de senaste 10 åren är att skillnaderna i hälsa mellan 

socioekonomiska grupper har ökat. Detta innebär att människors allmänna hälsa är sämre ju 

lägre socioekonomisk position de har i samhället och ses genomgående i rapporten. 

(Folkhälsomyndigheten 2017, s. 12 f.) Denna utveckling borde ses som allvarlig av 

Skolverket och alla som arbetar inom skolan. Då det i skolans värdegrund och uppdrag 

poängteras specifikt att: skolan ska bedriva en likvärdig undervisning för alla, oavsett kön, 

förutsättningar eller behov. (Skolverket 2011, s. 8)  

 

3. Tidigare forskning om hälsa i ämnet idrott och hälsa 

De studier som presenteras här är direkt kopplade till ämnet idrott och hälsa i skolan eller 

physical education (PE). Forskningen är både nationell och internationell, vilket skulle kunna 

innebära en problematik i och med skilda skolsystem och läroplaner. Då den forskning som 

bedrivs generellt sker genom samarbeten mellan svenska och internationella forskare, samt att 

resultaten är likvärdiga för de båda ser vi ingen problematik med detta.  Den forskning som 

gjorts på detta ämne består främst av intervjuer av lärare, observationer av lektioner eller båda 

delar.  

Thedin Jakobsson (2005) har gjort en kvalitativ studie som bygger på 10 intervjuer av lärare 

som undervisar i idrott och hälsa, 5 kvinnor och 5 män som undervisar från de tidiga skolåren 

t.o.m. gymnasiet. Resultatet visar att lärare inom ämnet har svårt att definiera begreppet hälsa 

och kan inte konkret förklara hur det ska gestaltas i undervisningen. Lärarna i studien 

uttrycker även att läroplanen inte ger några konkreta riktlinjer eller verktyg för hur 

undervisningen om hälsa ska utföras, det uttrycks dock som något som ska uppnås. Med 

denna studie som bakgrund finns en förståelse för lärarnas problematisering om hur hälsa ska 

komma till uttryck i ämnet idrott och hälsa. Enligt Jakobsson (2005) framträder fyra 

grupperingar när lärarna resonerar kring hälsa i ämnet: 
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● Hälsa anses vara något teoretiskt som förknippas med klassrumsundervisning. 

● Undervisning om hälsa genomförs oftast enligt förmedlingspedagogiken. 

● Hälsa har utbildas främst i andra ämnen, exempelvis inom hemkunskap och 

naturkunskap.  

● Hälsa kan uppnås genom de aktiviteter som genomförs i ämnet. Fysisk aktivitet = 

hälsa. 

Även Green nämner liknande upptäckter i sin studie med 35 intervjuade idrottslärare. 

Hälsoundervisning anses bestå av en liten del i den annars idrottsdominerade undervisningen, 

samt att det snarare är ett påtvingat innehåll genom styrdokumenten, vilket skapar ett 

oreflekterande klimat kring begreppet hälsa. (Green 2000) 

Anledningen till att undervisningen i idrott och hälsa framställs på ett visst sätt av lärarna 

beror på olika faktorer enligt Engström (1969). Efter genomförandet av en enkätundersökning 

på idrottslärare rörande ämnets innehåll, visade resultatet att lärares bakgrund, intresse och 

kompetens påverkar ämnets utformning och hur lärare väljer att bedriva sin undervisning. 

Detta stärks även av nyare forskning från England på samma område av professor Green 

(2000).  

Annan forskning lyfter även fram andra faktorer som påverkar ämnesinnehållet i idrott och 

hälsa. Blankenship och Coleman (2009) lyfter fram rektorers betydelse för ämnets slutliga 

innehåll. Rektorernas inställning och synsätt till ämnet har visat sig påverka och även försvåra 

för lärare att bedriva undervisning på det sätt som de skulle vilja. Lorraine och Harris (2005) 

menar vidare att skolan inte maximerar sina resurser när det kommer till att utbilda eleverna 

för en livslång hälsa. Några faktorer som anses påverka detta är: 

• Ämnets status generellt och erlagd tid på schemat. 

• Lärares kunskap, förståelse och attityd för hälsa.  

• Forskning på ämnet och hur effektivt det når ut till lärarna i fråga.  

När det kommer till lärares kunskap menar Tinning att lärarutbildningen kan vara svaret på 

problematiken. Han drar slutsatsen i sin studie att idrottslärarutbildningen är konservativ och 

begränsande i den meningen att det saknas utrymme för innovativa frågor och perspektiv, 

samt möten med nya och tvärvetenskapliga kunskapsområden. (2006, s. 380 f.) Slutligen visar 
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forskning av Redelius, Quennerstedt och Öhman (2015) att: traditioner, vanor och 

förväntningar på ämnet hämmar ämnets utveckling. Förväntningar som är identiska mellan 

lärare och elever, och där de båda anser att: ha roligt genom rörelse, samarbete, samt att få 

testa på många olika sporter, borde vara de tre viktigaste grundpelarna för undervisningen. 

(Quennerstedt 2008) 

Många forskare är överens om att: om lärarna ska kunna möta och presentera läroplaner och 

styrdokument på ett meningsfullt sätt för eleverna behövs en undervisning där lärobjektet 

identifieras exempelvis genom pedagogiska modeller eller ett mer salutogent synsätt. Det 

multiaktivitetsutbud av olika idrottsgrenar som dominerar dagens undervisning behöver 

förändras. Lärare i idrott och hälsa måste i framtiden bedriva en undervisning som bidrar till 

unga människors utveckling och förmågan att fatta hälsosamma beslut som aktiva och 

hälsomedvetna vuxna. (Quennerstedt 2008; Haerens, Kirk, Cardon & De Bourdeaudhuij 

2011; Ennis 2013; Graffman-Sahlberg 2015; Larsson 2016, s. 319 f.) 

Marie Graffman-Sahlberg (2015) lyfter fram en laborativ, interaktiv undervisningsmodell som 

ett led i en mer utvecklande undervisning i idrott och hälsa. Som inspiration till Graffman-

Sahlberg genomförde Ennis (2013) en studie där två hälsobaserade läroplansinterventioner i 

USA implementerades och undersöktes. Dessa inspirerades av arbetssätten i de 

naturvetenskapliga ämnena, där lärobjektet tydliggörs och variationen av olika 

undervisningsmodeller involverar och engagerar eleverna i sitt eget lärande. 

En sammanfattning av den tidigare forskning som presenterats visar att: hälsa främst ses som 

något fysiskt, lärares bakgrund påverkar synsätt och i sin tur undervisningen, lärare påverkas 

även av andra faktorer som rektorer och elever när det kommer till hur undervisningen 

slutligen presenteras, men att senare forskning presenterar innovativa metoder för hur 

undervisning i idrott och hälsa kan bedrivas i framtiden. 

 

4. Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att undersöka vilka variabler som påverkar lärares syn på hälsa och på 

så sätt också hälsoundervisningen inom ämnet idrott och hälsa.  
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Frågeställningar som valts: 

● Vilken är lärares syn på hälsa? 

● Vilken är lärares syn på hälsa, kopplat till ämnet idrott och hälsa? 

● Hur undervisar lärarna om hälsa inom ämnet idrott och hälsa? 

● Påverkar kön, ålder och erfarenhet lärares syn på hälsa och slutligen 

hälsoundervisningen? 

 

5. Teoretiska utgångspunkter 

De teoretiska utgångspunkter som vi valt att använda är det patogena och salutogena 

perspektivet på hälsa, samt känslan av sammanhang (KASAM). Dessa teorier kommer ligga 

som grund för analysen av empirin och tolkningen av resultatet. 

5.1 Patogent och salutogent perspektiv på hälsa 

Den amerikanskfödde sociologen Aaron Antonovsky myntade i boken Health, Stress and 

Coping år 1979, begreppet Salutogenes. Ett begrepp som senare kom att bli ett perspektiv av 

hälsobegreppet som fokuserar på hälsans ursprung. Det salutogena perspektivet togs fram av 

Antonovsky som en motsats till det patogena perspektivet som under många år präglat 

forskning, undervisning och människors synsätt på hälsa. Det patogena perspektivet fokuserar 

i stor utsträckning på avvikelser från det normala (patos=sjukdom). Antonovsky benämner det 

patogena perspektivet som att hälsa är motsatsen till det onormala eller sjuka, och hälsa 

definieras som frånvaro av sjukdom. Orsaker eftersökes till varför människan har blivit sjuk 

och försöker sedan lösa problemet. (Antonovsky 2005, s. 29 f; Quennerstedt 2006, s. 47 f.) 

Det salutogena perspektivet ses som en undergrupp i det humanistiska synsättet av hälsa, och 

ses som ett mer holistiskt och djupgående perspektiv. I likhet med WHO´s definitioner av 

hälsa så har det salutogena perspektivet en vidare förklaring av hälsa med fysiska, psykiska 

och sociala aspekter i samspel. Hälsa är inget svart eller vitt, utan förklarar hälsa och ohälsa 

som två motpoler på ett kontinuum, där positiva hälsoaspekter för dig närmare hälsopolen. 

Utgångspunkten är det som bevarar och utvecklar hälsa, och fokus ligger på orsaker till att 
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människan håller sig frisk och bibehåller hälsa istället för vad som orsakar sjukdom. I det 

salutogena perspektivet anses att det är en mängd olika faktorer som påverkar hälsan och i 

samspel med varandra, det betyder att det alltså är möjligt att vara sjuk, men ändå uppleva 

hälsa. (Antonovsky 2005, s. 31 f; Quennerstedt 2006, s. 47 f; Medin & Alexandersson 2009, 

s. 62 f.)  

Under 90-talet kom det salutogena perspektivet att träda fram mer frekvent inom den 

medicinska- och behandlingsforskningen. Detta har skapat en större förståelse och förklarar 

varför människor, trots sjukdomar och andra svårigheter ändå tar sig vidare i livet och förblir 

någorlunda friska. (Gassne 2008, s. 11 f.)  

Det salutogena perspektivet har kommit att dominera det hälsofrämjande arbetet mer och mer 

sedan 90-talet. Medin och Alexandersson (2009, s. 128 f.) beskriver utvecklingen från ett 

hälsofrämjande arbete som dominerats av att stärka fysisk och emotionellt välmående, samt 

att förbättra hälsa genom beteendeförändringar till att idag, fokusera på att ge individen en 

stödjande miljö som ger möjlighet att göra hälsosamma val och för att skapa en sådan miljö 

behövs övergripande allianser i samhället.  

Quennerstedt (2006, s. 248) menar vidare att fördelen med att använda sig av ett salutogent 

hälsoperspektiv i idrott och hälsa är att den fysiska undervisningen kan kvarstå, och att hälsa 

kan diskuteras och analyseras utan att begreppet hälsa används. 

I likhet med Antonovsky har även Medin och Alexandersson valt att dela in hälsobegreppet i 

två inriktningar: biomedicinsk och humanistisk (2009, s. 39 f.). Den biomedicinska 

inriktningen har likheter med det patogena perspektivet och har sin utgångspunkt i det sjuka 

och onormala. Den humanistiska teorin tar istället sin utgångspunkt ur hälsan, likt 

Antonovskys salutogena perspektiv. (Quennerstedt 2006, s. 47) Om dessa ska försöka 

definieras lite mer specifikt kan det sägas att: de biomedicinska inriktningarna utgår från ett 

synsätt där hälsa är dikotomiskt och att hen antingen är frisk eller sjuk. Detta synsätt grundas i 

naturvetenskapen, där människan ses likt en dualistisk varelse uppdelad i kropp och själ. 

Kroppen är i detta synsätt i fokus och ses som ett mekaniskt system, vilket gör att 

helhetsperspektivet saknas. När kroppen fungerar normalt så är människan frisk och uppnår 

hälsa, men med en icke fungerande kropp kan hen omöjligt uppnå hälsa. Den humanistiska 

inriktningen beskriver istället hälsa som något mer, eller något annat än frånvaro av sjukdom. 
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Här delas inte människan upp i kropp och själ, utan människan ses som en helhet. Viktiga 

faktorer är de psykiska och sociala aspekterna av hälsa eller ett samband mellan alla tre delar 

av hälsa, likt en helhet. Människan ses som en del av ett samspel mellan individen och det 

samhälle hen lever i, och hälsa beskrivs mer utifrån de resurser som människan har för att 

bemästra livet och se en mening. (Medin & Alexandersson 2009, s. 39 f.)  

Detta synsätt, tillsammans med det salutogena perspektivet, skapar en mängd följdfrågor om 

hur hälsa uppnås. Exempelvis: vad skapar hälsa? Hur blir vi hälsosamma? Vad förklarar 

utveckling mot hälsa? etc. I ett försök att besvara dessa frågeställningar så föreslår 

Antonovsky ett möjligt svar, han presenterar det som känslan av sammanhang eller närmare 

bestämt KASAM. (Antonovsky 2005, s.42 f.)  

5.2 Känslan av sammanhang (KASAM) 

Antonovsky förklarar att KASAM “är en mycket viktig faktor bakom upprätthållandet av ens 

position på kontinuumet hälsa-ohälsa och rörelser mot dess friska pol” (Antonovsky 2005, s. 

42). För att försöka få en förståelse av vad som påverkar människors uppfattningar om sin 

hälsa genomförde Antonovsky 51 djupgående intervjuer som sedan analyserades. Han hittade 

tre återkommande teman hos intervjuobjekten som ansett sig ha högst och lägst hälsa, tre 

teman vilket han betraktar som de tre centrala komponenterna i KASAM. Dessa är 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. (2005, s. 43) Med dessa menar Antonovsky 

att: begriplighet är den uttalade kärnan i definitionen och syftar till i vilken utsträckning 

stimuli upplevs på det sätt som informationen är konstruerad och strukturerad. Hanterbarhet är 

de resurser som individen har till förfogande för att klara av situationer hen ställs inför, en hög 

känsla av hanterbarhet innebära att individen inte känna sig som ett offer eller uppleva att 

livet är orättvist. Den sista komponenten är meningsfullhet och betraktas som begreppets 

motivationskomponent och den viktigaste. Den bygger på i vilken utsträckning individen är 

villig att investera energi för utmaningar i livet, är utmaningar välkomna eller känns de som 

en börda? Det är förhållandet mellan dessa tre komponenter som avgör om individen känner 

en hög eller låg KASAM, och om den då är närmast hälsa eller ohälsa på kontinuumet. (2005, 

s. 44 ff.) Antonovsky menar med det salutogena synsättet och KASAM, att hälsa är något 

flerdimensionellt till skillnad mot de patogena, dikotomiska och biomedicinska synsätten. 

Han understryker även att detta inte innebär att man ska överge det patogena synsättet, då 



9 
 

denna tanke vore naiv. Dock kan dessa två synsätt kompletteras med varandra för att skapa en 

större dimension av hälsa och på så sätt bidra och hjälpa individer att upprätthålla hälsa eller 

ta dem närmare den friska polen på kontinuumet. (2005, s. 38 f; Medin & Alexandersson 

2009, s. 62 f.) 

5.3 Teoretiska utgångspunkter kopplat till studien 

I studien kommer de teoretiska utgångspunkterna användas genom att enkätfrågorna och 

analysen av vår empiri kommer bygga på och analyseras med hjälp av teorierna ovan. Det 

patogena och salutogena perspektivet kommer att hjälpa oss i analysen på så sätt att; lärarnas 

synsätt och undervisning kommer förstås i hur brett eller begränsat synsättet är, om 

undervisningen anpassas efter eleverna, till vilket perspektiv hälsosyn och hälsoundervisning 

kan kopplas till osv. Håkan Larsson har i sin bok Idrott och hälsa - i dag, i går och i morgon, 

framfört konsekvenserna av en undervisning styrd av det patogena respektive salutogena 

perspektivet av hälsa. På samma sätt som Antonovsky framför Larsson att ett patogent synsätt 

lätt blir fokuserad på orsaker till ohälsa, och inom ämnet specifikt relationen mellan fysisk 

inaktivitet och ohälsa. Larsson menar att ämnets fokusering blir en hög aktiveringsnivå, att 

hälsa blir att röra på sig fysiskt, att undervisning om hälsa fokuseras på kunskaper om den 

fysiska kroppen och om hur träning planeras och genomförs. (Antonovsky 2005; Larsson 

2016, s. 180 f.) En undervisning ur ett salutogent perspektiv skulle enligt Larsson istället leda 

till att definitionen av hälsa inte är given på förhand, utan beroende på elevernas bakgrund 

och förutsättningar. Uppmärksamhet riktas till hälsofrämjande faktorer och kan vara allt inom 

det fysiska, psykiska och sociala spektrat. (Larsson 2016, s. 180 f.) Med detta perspektiv 

menar Larsson att den kritik som finns från Skolinspektionen, forskning om ämnet och 

förekomsten av idrotter för lärande inte handlar om just idrotterna utan hur idrotterna används 

i undervisningen. Han lyfter här fram Antonovskys begrepp KASAM som ett redskap för 

pedagogisk reflektion av undervisning och menar att idrotter och kroppslig förmåga mycket 

väl kan passa in under hälsa, bara undervisningen blir begriplig, hanterbar och meningsfull för 

eleverna och på så sätt skapar en känsla av sammanhang. (Larsson 2016, s. 182 f.) 

Undervisningen kan utformas efter Antonovskys teori KASAM där de didaktiska 

frågeställningarna vad, varför och hur kan komma i uttryck via KASAM och dess 

beståndsdelar: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Där vad är kopplat till 

begriplighet och att undervisningsinnehållet är relevant till läroplanens mål och syfte, och det 
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läraren vill uppnå med undervisningen. Den didaktiska frågeställningen varför kan likställas 

med meningsfullhet, och lärarens förmåga att skapa ett sammanhang och ett tydligt syfte för 

eleverna. Slutligen finns en likställning mellan hur och hanterbarhet, som styr val av metod 

för att uppnå målen. (Eriksson 2015, s. 158; Thedin Jakobsson 2012, s. 189 f; Hanson 2010, s. 

183 ff.) 

KASAM som en teoretisk utgångspunkt för analys kan även på ett naturligt sätt kopplas ihop 

med olika lärstilar, vid tolkning av Antonovsky och Larsson. Mark Byra talar om olika typer 

av lärstilar som ofta används i undervisningen i idrott och hälsa och han delar in dessa i två 

grupper: lärarcentrerat och elevcentrerat. Det lärarcentrerade tillvägagångssättet används 

oftast vid motorisk inlärning, där den också är effektivast. Dock är denna lärstil begränsad till 

att utveckla elevernas beslutsfattande, kritiska tänkande och att ge en vidare förståelse, vilket 

kan skapa en begränsande undervisning och på så sätt även en lägre KASAM hos eleverna. 

(2006, s. 451 ff.) Den elevcentrerade lärstilen förklarar Byra istället som en inkluderande 

pedagogik där eleverna får möjlighet att vara delaktiga och där undervisningen i större grad 

anpassas till individerna. Detta skapar i högre grad elever med bra beslutsfattning, social 

kompetens, kritiskt tänkande och ett engagemang i undervisningen. (2006, s. 461 f.) Detta kan 

kopplas samman med det salutogena perspektivet och de tre komponenterna som krävs för att 

uppnå en högre KASAM. I likhet med detta beskriver Björn Bolling två grupper av lärstilar 

som liknar Byra’s uppdelning. Där den lärarcentrerade lärstilen kan likställas med sluten 

ledning som enligt Bolling är effektiv vid teknikinlärning och oftast består av ledarmonologer 

och den öppna ledningen som i hög grad liknar den elevcentrerade lärstilen, och anses lämplig 

när man vill skapa förståelse och utveckla ett beslutsfattande för framtida situationer. (Bolling 

1996, s. 17 ff.) 

 

6. Metod och urval 

6.1 Val av metod 

Studien utformades utifrån en deskriptiv forskningsansats där vill vi försöka kartlägga hur 

skillnader i hälsosyn och hälsoundervisning är fördelad inom lärarkåren. Utifrån Hassmén och 

Hassmén vill vi rent generellt hitta information kring lärares synsätt och 
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undervisningsmetoder. I studiens kvantitativa data låg intresset i att finna gemensamma 

faktorer kopplat till studiens frågeställningar. Det var viktigt att skapa ett väl underbyggt 

teoretiskt ramverk för att kunna tematisera och analysera empirin systematiskt. (2008, s. 85) 

Det valda teoretiska ramverket var det patogena och salutogena perspektivet på hälsa och 

KASAM. 

Metoden var en enkätundersökning med fasta svarsalternativ och enkäten utformades som en 

webenkät för att underlätta deltagandet i studien och förhoppningsvis öka deltagandet (Bilaga 

3). Vid utformningen av enkäten användes de teoretiska utgångspunkterna som underlag för 

de frågor som ställdes och enkäten delades in i fyra delar: bakgrundsinformation, syn på 

hälsa, syn på hälsa kopplat till ämnet idrott och hälsa, samt hälsoundervisning i ämnet.   

Enkätundersökningen skulle förhoppningsvis ge oss övergripande information runt ett större 

område. Med enkätundersökningen elimineras den så kallade intervjueffekten som kunde 

påverka deltagarens svar. (Ejlertsson 2014, s. 12)  

6.2 Urval 

Eftersom syftet med studien är att försöka kartlägga hur skillnader i hälsosyn och 

hälsoundervisning är fördelad inom lärarkåren, så blev målpopulationen aktiva lärare i ämnet 

idrott och hälsa. 

I den urvalsprocess som följde togs ett aktivt beslut om att försöka genomföra ett obundet 

slumpmässigt urval och då riskera ett lägre deltagande, eller att genomföra ett mer subjektivt 

urval och förhoppningsvis samla in en större mängd data för analys. Vi valde det senare och 

ansåg att en större empiri skulle överväga en eventuell selektionsbias som beskrivs av 

Ejlertsson. (2012, s. 29 f.) Studiens urval blev ett strategiskt bekvämlighetsurval genom två 

olika kanaler. Först annonserades studien via en sluten facebookgrupp vid namn Idrottslärare, 

en grupp men drygt 8000 medlemmar som riktar sig till aktiva idrottslärare. Sedan skickades 

även enkäten ut till samtliga grund- och gymnasieskolor i Stockholm via mail (Bilaga 2), 

vilket motsvarar ca 1000 mottagare. Efter att studien varit öppen för deltagande under en 

veckas tid, valde vi att stänga denna när 340 lärare valt att delta i studien. Deltagandet kan 

anses vara relativt lågt sett till urvalets storlek, med en svarsfrekvens på knappt 4 %. Dock 

finns ingen information om hur många användare som är aktiva i facebookgruppen eller hur 

många skolor som skickat vidare enkäten till sina undervisande lärare. Antalet deltagare kan 
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även jämföras med liknande uppsatser på grundnivå och då 340 deltagare i det avseendet 

borde ses som ett högt deltagande.  

Valet av ett bekvämlighetsurval istället för ett obundet slumpmässigt urval kan självfallet 

diskuteras. Det är svårt att veta hur stor betydelse detta har för studiens möjlighet att uttala sig 

om populationen. (Hassmén & Hassmén 2008, s. 98 f.) Genom att deltagarna varit tvungna att 

svara på ett antal bakgrundsfrågor innan de påbörjat studien, finns en tydlig bild över 

deltagarnas bakgrund. Detta bör dock tas i eftertanke vid läsning av studiens resultat och 

diskussion.  

6.2.1 Bortfall 

Då det gäller studiens externa bortfall är det svårt att fastslå orsaker till att många valt att inte 

delta i studien. Via de kanaler som enkäten presenteras i kan det inte med någon säkerhet 

fastställas att den nått fram till hela målgruppen. Antal aktiva användare på den valda 

facebookgruppen går ej att fastslå och det finns heller ingen information om hur många lärare 

som slutligen fått mailet som skickades ut till skolorna. 

Det interna bortfallet var dock relativt lågt, ca 5 %. Utöver de 340 deltagare som slutförde 

studien finns ca 15 stycken som endast startat enkäten men ej slutfört den, dessa presenteras 

inte i resultatet. Utöver dessa bortfall finns ett fåtal interna bortfall på vissa frågor, de är 

utspridda mellan olika frågor och deltagare, vilket betyder att inget systematiskt bortfall 

existerar. (Hassmén & Hassmén 2008, s. 100 f.) 

6.3 Materialbearbetning  

Bearbetningen av de insamlade svaren gjordes med hjälp av kalkylprogrammet SPSS. Vid 

analysen av empirin gjordes korstabeller mellan grundvariablerna och enkätsvaren i SPSS för 

att kunna besvara studiens syfte. Det gjordes samtidigt en Chi2-analys för att se om någon 

signifikans existerade i resultatet. Den signifikans som hittades finns markerad i 

resultattabellerna för det enskilda enkätsvaret och signifikansnivån anges med * (p < .05), ** 

(p < .01) eller *** (p < .001). Dessa markeringar anger den eventuella risken att utfallet av 

resultatet är en slump, *** betyder att denna risk är mindre än 0,1 % och är den högsta 

signifikansnivån i denna studie. Resultat med dessa markeringar anges i diskussionen som 

statistiskt säkerställda resultat. 
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6.4 Validitet och reliabilitet  

När en enkätundersökning genomförs brukar det uppstå frågor om resultaten är korrekta. 

Ejlertsson menar att validitet i en enkätundersökning är frågornas förmåga att mäta det 

avsedda ändamålet. (2014, s. 109 f.) 

När enkätfrågorna för studien utformades låg fokus på att se över studiens frågeställningar för 

att besvara studiens övergripande syfte. För att mäta det som avsetts behövde enkätfrågor 

konstrueras som besvarade de frågeställningar som studien ställde, och här utgick vi från 

tidigare forskning samt teoretiska utgångspunkter för att säkerställa frågornas relevans 

rörande de områden som berörs. Detta gör att innehållsvaliditeten i frågorna understöds. 

Frågor som är konstruerade på korrekt sätt och som i sin tur mäter det avsedda syftet har en 

hög innehållsvaliditet. (Ejlertsson 2014, s. 109 f.) 

För att säkerställa reliabiliteten genomfördes en pilotstudie och de konstruerade frågorna 

diskuterades tillsammans med handledaren för att säkerställa studiens reliabilitet. I samråd 

med handledaren gjordes ändringar utifrån den tidigare forskningen och de teoretiska 

utgångspunkterna för varje enkätfråga, för att på ett tydligare sätt kunna koppla dessa till 

resultatet i diskussionen. Efter genomförd pilotstudie gjordes även mindre ändringar i form av 

menings- och syftesförändringar gällande enkätfrågorna, för att skapa en större tydlighet för 

deltagarna. Utifrån dessa utgångspunkter så håller enkäten en hög validitet och reliabilitet. 

(Hassmén & Hassmén 2008, s. 122). 

6.5 Etiska frågor 

När en enkätundersökning genomförs så måste de etiska aspekterna beaktas. Vid utformandet 

av en forskningsstudie ställs det krav på att deltagarna blir informerade av de etiska 

övervägande gällande studien (Ejlertsson 2014, s. 31). Deltagarna i studien fick ett mail 

bifogat med webbenkäten som informerade om studiens utformning. Deltagandet var frivilligt 

och enkätundersökningen kunde avbrytas när som helst enligt samtyckeskravet. Dessutom var 

deltagandet anonymt och ingen av deltagarna kunde identifieras. Ingen obehörig har tillgång 

till enkätsvaren och det är för att skydda personuppgifterna, allt förvaras på en säker plats där 

endast forskarna har tillgång. De insamlade uppgifter om deltagarna får användas endast för 

det som enkäten avser. Ovanstående informerades till deltagarna. (Ejlertsson 2014, s. 32) 
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7. Resultat   

Resultatet baseras på totalt 340 enkätsvar från grund- och gymnasielärare i idrott och hälsa. I 

resultatredovisningen förekommer det enstaka interna bortfall. Enkäten redovisas i sin helhet 

på samma sätt som deltagarna besvarat den, för att underlätta för läsaren. Signifikanser 

gällande den Chi2-analys som genomförts mot variablerna: kön, ålder och erfarenhet finns 

markerade i resultattabellerna, beskriven i tabelltexten och dessa tabeller är bifogade som en 

bilaga.  

7.1 Bakgrundsvariabler 

Tabell 1 - Bakgrundsvariabler  

Ålder Frekvens Procent (%) 
 18 - 30 år 60 17,6 

 30 - 45 år 168 49,4 
 45 + år 112 32,9 

 Total 340 100,0 

 
Kön   

 Kvinna 167 49,1 
 Man 170 50,0 

 Internt bortfall 3 0,9 

 Total 340 100,0 
 
Utbildning   
 Enstaka kurser (7,5 - 60 hp) 18 5,3 

 Lärarutbildning annat ämne 10 2,9 

 Lärarutbildning idrott och hälsa 309 90,9 
 Ingen utbildning 3 0,9 

 Total 340 100,0 

 
Erfarenhet   

 0 - 5 år 90 26,5 
 5 - 15 år 143 42,1 

 15+ år 106 31,2 

 Internt bortfall 1 0,3 
 Total 304 100,0 

 
 

Tabellen redogör för olika bakgrundsvariabler där 60 stycken av deltagarna svarat att de är 

mellan 18-30 år, 168 stycken är mellan 30-45 år och 112 stycken har angett att de är över 45 

år. Könsfördelningen av de som svarat är relativt lika, 49,1 % kvinnor och 50 % män, 3 
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stycken har inte velat ange sitt kön. Av 340 deltagare visade det sig att 90 % har 

lärarutbildning inom ämnet idrott och hälsa och yrkeserfarenheten är relativt jämt fördelat 

mellan de som svarat. 

Tabell 2 - Idrottsbakgrund 

Idrottsbakgrund 

 Aktiv Inte aktiv Totalt antal 
Andel aktiva (%)  
(n = 340) 

 Barn - individuell idrott 233 107 340 68,5 
 Barn – lagidrott 287 53 340 84,4 

 
 Idag - individuell idrott 136 204 340 40,0 
 Idag - lagidrott 117 223 340 34,4 
 
 

Tabellen redogör för hur aktiva deltagarna varit inom någon form av idrott som barn och idag. 

Som barn var 233 stycken aktiva inom en individuell idrott och idag drygt hälften, 136 

stycken. Inom en lagidrott var 287 stycken aktiva som barn och endast 117 stycken idag. 

7.2 Syn på hälsa 

Tabell 3 - Hälsa för mig är att… 

  Ja Nej Totalt  

Frekvens 328 12 340  vara fysiskt aktiv och röra på mig (Fysiskt)  
Procent 96,5 3,5 100,0  

  
Frekvens 283 57 340  kunna hantera stress och andra krav som ställs 

på mig i vardagen (Psykiskt)  Procent 83,2 16,8 100,0  

  
Frekvens 240 100 340   

 
 
 
 
 
 

  * umgås med familj och/eller vänner (Socialt) 

Procent 70,6 29,4 100,0  

 

Tabellen redogör för lärarens syn på hälsa. Det är 328 stycken lärare som anser att hälsa är att 

vara fysisk aktiv och röra på sig (fysiskt) vilket motsvarar 96,5 %, medan 3,5 % inte håller 

med.  283 stycken anser att hälsa är att kunna hantera stress och andra krav som ställs i 

vardagen (psykiskt) vilket motsvarar 83,2 %, medan 16,8 % inte håller med. 240 stycken 

anser att hälsa är att umgås med familj och/eller vänner (socialt) vilket motsvarar 70,6 %, 

medan 29,4 % inte håller med. Resultatet för olika aspekter av hälsa visar en signifikant 

skillnad (p = .046) mellan erfarenhet och uppfattningen om social hälsa (Bilaga 6). 
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Tabell 4 - Hälsa kopplat till kronisk sjukdom 

  Ja Nej Totalt 
Frekvens 333 7 340 Kan en person som har en kronisk sjukdom 

fortfarande ha hälsa? Procent 97,9 2,1 100,0 

 

 
 

Tabellen redogör för uppfattningen om en person som är kroniskt sjuk fortfarande kan ha 

hälsa. Av deltagarna svarade 333 stycken att hälsa fortfarande kan uppnås även om hen har en 

kronisk sjukdom vilket motsvarar 97,9 %, endast 7 deltagare svarade att hälsa inte kan 

uppnås. 

 

Tabell 5 - Hälsa kopplat till datoranvändande, dålig kosthållning och inaktivitet 

  Ja Nej Totalt 
Internt bortfall   2 (0,6 %) 

Frekvens 190 148 340 

Föreställ dig en person som sitter framför datorn, 
äter onyttigt, och som inte är fysiskt aktiv. Kan 
denna person ha hälsa Procent 55,9 43,5 100,0 

  

  *** 

 
 

Tabellen redogör för om en person som sitter framför datorn, äter onyttigt och är fysiskt 

inaktiv kan ha hälsa. 190 stycken tycker att hälsa kan uppnås vilket motsvarar 55,9 %, medan 

148 stycken motsvarande 43,5 % anser att hälsa inte kan uppnås med en sådan livsstil. 

Resultatet för denna tabell visar en signifikant skillnad (p < .001) för samtliga variabler: kön, 

ålder och erfarenhet (Bilaga 4; Bilaga 5; Bilaga 6). 

 

Tabell 6 - Hur väl instämmer du med följande påståenden? (Kopplat till syn på hälsa) 

Hälsa för mig är att... 
 

Instämm
er helt 

till stor 
del 

i stort 
sett inte inte alls 

Total 
svar 

Internt 
bortfall 

Frekvens 91 189 44 13 337 3  inte vara sjuk. 

Procent 26,8 55,6 12,9 3,8 99,1 0,9 

  
Frekvens 159 159 16 3 337 3  vardagen fungerar. 
Procent 46,8  46,8 4,7 0,9 99,1 0,9 

  
Frekvens 127 191 15 3 336 4 

 
 
 
 
 
 

  *  äta nyttigt och träna 
 regelbundet. Procent 37,4 56,2 4,4 0,9 98,8 1,2 
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Frekvens 180 131 22 5 338 2  få göra saker som jag tycker 

 om. Procent 52,9 38,5 6,5 1,5 99,4 0,6 

  
Frekvens 60 151 100 27 338 2  undvika risker som kan skada 

 mig. Procent 17,6 44,4 29,4 7,9 99,4 0,6 
  

Frekvens 258 77 3 2 340 0  träna för att må bra, inte bara  
 fysiskt utan även mentalt och  
 socialt. 

Procent 75,9 22,6 0,9 0,6 100,0 0,0 

  
Frekvens 126 150 49 14 339 1  undvika tobak, droger och 

 alkohol (som kan skada min 
 kropp). 

Procent 37,1 44,1 14,4 4,1 99,7 0,3 

  
Frekvens 239 90 9 2 340 0  umgås med människor som 

 får mig att må bra. Procent 70,3 26,5 2,6 0,6 100,0 0,0 

 
 
 

 
 

 *** 
 
 
 
 

 

 *** 

  
 

Tabellen redogör för deltagarnas uppfattning om påståenden kopplade till syn på hälsa. 

Resultatet för påstående ”Hälsa för mig är att… äta nyttigt och träna regelbundet” visar en 

signifikant skillnad (p = .013) mellan de olika åldersgrupperna (Bilaga 5). För påstående 

”undvika tobak, droger och alkohol (som kan skada min kropp)” visar resultatet en signifikant 

skillnad (p < .001) mellan könen (Bilaga 4), samt för påstående ”undvika risker som kan 

skada mig” visar resultatet en signifikant skillnad (p < .001) mellan både kön och ålder 

(Bilaga 4 & Bilaga 5). 

7.3 Syn på hälsa kopplat till ämnet idrott och hälsa 

Tabell 7 - Vilken/vilka typer av hälsa är relevant att utbilda eleverna i? 

  Ja Nej Totalt 

Frekvens 337 3 340  Fysisk hälsa  
Procent 99,1  0,9 100,0 

 
Frekvens 313 27 340  Psykisk hälsa 

Procent 92,1 7,9 100,0 

 
Frekvens 297 43 293 

 
 
 

  * 
 

  *  Social hälsa 
Procent 87,4 12,6 100,0 

 

Tabellen redogör för lärarens syn på hälsa kopplat till idrott och hälsa och på vilken eller vilka 

typer av hälsa som är relevant att utbilda eleverna i. Det är 337 stycken deltagare som anser 

att utbilda eleverna i fysisk hälsa är relevant, vilket motsvarar 99,1 %.  313 stycken anser att 
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utbilda om psykisk hälsa är relevant, vilket motsvarar 92,1 %. 297 stycken anser att utbilda 

eleverna om social hälsa är relevant, vilket motsvarar 87,4 % medan 12,6 % inte håller med. 

Resultatet för utbildning om psykisk hälsa visar på en signifikant skillnad (p = .032) mellan 

deltagare med olika lång yrkeserfarenhet (Bilaga 6). Resultatet visar även en signifikant 

skillnad (p = .014) gällande utbildning om social hälsa och då mellan könen (Bilaga 4).  

 

Tabell 8 - Hur väl instämmer du med följande påståenden? (Kopplat till syn på 

hälsoundervisning) 

Hälsoundervisningen i idrott och hälsa 
ska enligt mig sträva emot att... Instämm

er helt 
till stor 
del 

i stort 
sett inte inte alls 

Total 
svar 

Internt 
bortfall 

Frekvens 243 89 6 1 339 1 lära eleverna att leva sunt och 
vara medvetna om riskerna vid 
ett ohälsosamt leverne. 

Procent 71,5 26,2        1,8 0,3 99,7 0,3 

  
Frekvens 268 67 3 1 339 1 lära eleverna hur man uppnår 

och bibehåller hälsa. Procent 78,8 19,7         0,9 0,3 99,7 0,3 

  
Frekvens 220 99 19 1 339 1 informera om risker med 

inaktivitet, droger, alkohol mm. Procent 64,7 29,1 5,6 0,3 99,7 0,3 
  

Frekvens 270 65 3 1 339 1 ge kunskaper om fysisk, 
psykisk och social hälsa. Procent 79,4 19,1 0,9 0,3 99,7 0,3 

  
Frekvens 235 98 5 1 338 2 skapa fysiskt aktiva individer 

för framtiden. Procent 68,8 28,8 1,5 0,3 99,4 0,6 

  
Frekvens 278 59 2 0 339 1 ge en bred bild av vad hälsa 

kan vara. Procent 81,8 17,4 0,6 0,0 99,7 0,3 

  
Frekvens 228 90 18 1 337 3 ge kunskaper om orsaker till 

ohälsa. Procent 67,1 26,5 5,3 0,3 99,1 0,9 

  
Frekvens 239 86 11 2 338 2 ge förutsättningar för att 

psykiskt och fysiskt klara 
vardagen i framtiden. Procent 70,3 25,3 3,2 0,6 99,4 0,6 

 
 
 
 
 
 
 

 

   * 
 
   * 

 
 
 
 

 *** 

  
 

Tabellen redogör för deltagarnas uppfattning om påståenden kopplade till syn på 

hälsoundervisningen i ämnet idrott och hälsa. Resultatet för påstående ”Hälsoundervisningen i 

idrott och hälsa ska enligt mig sträva emot att… informera om risker med inaktivitet, droger, 

alkohol mm.” visar på en signifikant skillnad (p = .029) mellan könen (Bilaga 4). Resultatet 
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för påstående ”ge kunskaper om fysisk, psykisk och social hälsa” visar på en signifikant 

skillnad (p < .05) mellan både kön och ålder (Bilaga 4 & Bilaga 5). För påstående ”ge en bred 

bilda av vad hälsa kan vara” visar resultatet en signifikant skillnad (p < .001) mellan könen 

(Bilaga 4). 

 

Tabell 9 - Finns det enligt dig en tydlig definition av hälsa i kursplanen? 

 Frekvens Procent (%) 
Ja, det är tydligt för mig vad hälsa är. 54 15,9 

Ja, men hälsa är tolkningsbart. 191 56,2 

Nej, men jag har själv en tydlig bild vad hälsa är. 85 25,0 
Nej, och jag har svårt att definiera hälsa. 7 2,1 

 
Internt bortfall 3 0,9 

 

Total 340 100,0 

 

Tabellen redogör om lärarna anser att det finns en tydlig definition av hälsa i kursplanen. 245 

stycken har svarat ja på frågan vilket motsvarar 71,9 % medan 92 stycken svarat nej vilket 

motsvarar 27,1 %. 

 

Tabell 10 - Kan du som lärare tolka från kursplanen vad du ska utbilda eleverna i, kopplat till 

hälsa? 

 Frekvens Procent (%) 
Ja, det är tydligt. 82 24,1 

Ja, till en viss del. 226 66,5 

Nej, det tycker jag inte. 5 1,5 
Nej, inte speciellt bra. 27 7,9 

 
Internt bortfall 0 0,0 

 

Total 340 100,0 

 

Tabellen redogör om lärarna anser att de kan tolka från kursplanen vad de ska utbilda eleverna 

i kopplat till hälsa. 302 stycken att det är tydligt eller att det går att tolka till en viss del vilket 

motsvarar 90,6 %, medan 32 stycken tycker att det inte går att tolka eller inte kan tolka detta 

speciellt bra vilket motsvarar 9,4 %. 
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7.4 Undervisning om hälsa i ämnet idrott och hälsa 

Tabell 11 - Hur behandlar du hälsa som kunskapsområde i din undervisning? 

 Frekvens Procent (%) 
Det täcks in under de praktiska delarna av lektionen 31 9,1 

Genom både teori och praktik 298 87,6 

Genom teoretiska lektioner 10 2,9 
   
Internt bortfall 1 0,3 

 

   
   * 

Total 340 100,0 

 

Tabellen redogör för hur lärarna behandlar hälsa som kunskapsområde i sin undervisning. 31 

stycken anser att det täcks in under de praktiska delarna av lektionen vilket motsvarar 9,1 %. 

298 stycken anser att det täcks in genom både praktik och teori vilket motsvarar 87,6 %. 10 

stycken anser att det behandlas genom teoretiska lektioner vilket motsvarar 2,9 %. Resultatet 

för hur lärare behandlar hälsa i sin undervisning visar en signifikant skillnad (p = .03) mellan 

deltagare med olika lång yrkeserfarenhet (Bilaga 6). 

 

Tabell 12 - Hur väl instämmer du med följande påståenden? (Kopplat till din 

hälsoundervisning) 

I min undervisning i idrott och hälsa... Instämm
er helt 

till stor 
del 

i stort 
sett inte inte alls 

Total 
svar 

Internt 
bortfall 

Frekvens 114 171 54 0 339 1 låter jag eleverna vara 
delaktiga i undervisningen. Procent 33,5 50,3        15,9 0,0 99,7 0,3 

  
Frekvens 63 260 15 0 338 2 bestämmer jag mestadels 

lektionsinnehållet. Procent 18,5 76,5         4,4 0,0 99,4 0,6 

  
Frekvens 124 175 37 2 338 2 är min roll som lärare att 

handleda/vägleda eleverna i 
deras kunskapssökande. Procent 36,5 51,5 10,9 0,6 99,4 0,6 

  
Frekvens 68 243 27 0 338 2 styr jag som lärare i huvudsak 

undervisningen och förmedlar 
kunskaperna till eleverna. Procent 20,0 71,5 7,9 0,0 99,4 0,6 

  
Frekvens 28 154 129 17 328 12 använder jag mig av en 

laborativ undervisningsmodell. Procent 8,2 45,3 37,9 5,0 96,5 3,5 

  
Frekvens 62 257 20 1 340 0 

    * 
 
 
 
 
 
 
 
 
  * 

har jag en klar och tydlig 
planering som jag alltid följer.  Procent 18,2 75,6 5,9 0,3 100,0 0,0 
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Frekvens 159 157 23 0 339 1 förändrar jag 

lektionsinnehållet, baserat på 
de olika klassernas 
förutsättningar. 

Procent 46,8 46,2 6,8 0,0 99,7 0,3 

 

  
Tabellen redogör för deltagarnas uppfattning om påståenden kopplade till hur 

hälsoundervisningen bedrivs inom ämnet idrott och hälsa. Resultaten för påstående ”I min 

undervisning i idrott och hälsa… låter jag eleverna vara delaktiga i undervisningen” samt ”har 

jag en klar och tydlig planering som jag alltid följer” visar en signifikant skillnad (p < .05) 

mellan de olika åldersgrupperna (Bilaga 5).  

 

Tabell 13 - Påverkas du av någon när det kommer till hur du vill behandla hälsa i din 

undervisning? 

 Frekvens Procent (%) 
Nej, jag bestämmer själv över min undervisning 202 59,4 

Ja, jag påverkas av kollegor 102 30,0 

Ja, elevers och/eller föräldrarnas uppfattning av ämnet påverkar mig 14 4,1 
Ja, jag påverkas av rektor eller annan ledning på skolan 7 2,1 

Ja, av forskning 10 2,9 

Ja, av samtliga parter 2 0,6 
 
Internt bortfall 3 0,9 

 

Total 340 100,0 

 

Tabellen redogör om lärarna påverkas av några yttre faktorer eller känner att de kan 

bestämma själva över sin undervisning. 202 stycken bestämmer själva hur de vill behandla 

hälsa i sin undervisning vilket motsvarar 59,4 %, medan 41,6 % som motsvarar 135 stycken 

lärare påverkas av diverse faktorer som presenteras i tabellen. 

 

 

8. Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka vilka variabler som påverkar lärares syn på hälsa och på 

så sätt också hälsoundervisningen inom ämnet idrott och hälsa. Under frågeställningarna 

vilken är lärares syn på hälsa? och vilken är lärares syn på hälsa, kopplat till ämnet idrott 

och hälsa? kommer främst resultaten att analyseras med hjälp av Antonovskys teorier om det 
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patogena och salutogena perspektiven på hälsa. Den tredje frågeställningen om hur 

undervisar lärarna om hälsa inom ämnet idrott och hälsa? kommer istället att analysera 

utifrån teorin KASAM. Den sista frågeställningen påverkar kön, ålder och erfarenhet lärares 

syn på hälsa och slutligen hälsoundervisningen? kommer att genomsyra samtliga 

frågeställningar för att knyta ann till studiens syfte. 

8.1 Lärarnas syn på hälsa 

Från resultaten utläses att deltagarna anser att de fysiska aspekterna av hälsa är viktigare än de 

psykiska och sociala i en fallande skala. Det ses som intressant då Folkhälsomyndigheten i sin 

rapport presenterar siffror på att det stillasittande beteendet blir allt vanligare, samt att 

riskfaktorer som övervikt och fetma ökar (2017, s. 10 f.). Den psykiska ohälsan är ett växande 

problem bland unga, vilket eventuellt kan förklaras utifrån studiens resultat att de psykiska 

och sociala aspekterna av hälsa inte ses som lika självklara inom begreppet hälsa som de 

fysiska. Något som däremot är intressant är att de yngre deltagarna i studien i högre 

utsträckning anser att den psykiska och sociala hälsan är nästan lika viktig som den fysiska. 

Dessa yngre deltagare kan eventuellt ha en större förståelse för psykisk ohälsa, då detta 

generellt är en växande problematik i detta åldersspann enligt Folkhälsomyndigheten (2017, s. 

10 f.). 

Vidare ser vi även att när vi ställer det patogena och salutogena perspektivet på sin spets i 

enkäten, anser inte deltagarna att det salutogena perspektivet är lika övervägande som när vi 

ställer enkla frågor på samma tema. Angående den holistiska aspekten för det salutogena 

perspektivet undrar vi om en person som har ett högt datoranvändande, dålig kosthållning och 

är allmänt inaktiv fortfarande han anses ha hälsa. Här ser vi en tudelad uppfattning i resultatet 

där 56 % anser att hälsa kan uppnås, medan 44 % anser att det inte kan uppnås. I denna fråga 

kan vi statistiskt säkerställa en skillnad mellan män och kvinnors svar där män i högre 

utsträckning än kvinnor anser att hen kan ha hälsa i denna situation, män 65,3 % och kvinnor 

46,1 %. En förklaring till detta resultat är svårt att säkerställa och här behövs vidare forskning 

för att kunna genomföra en analys. Även angående grundvariabeln ålder kopplat till denna 

fråga ser vi ett samband. Där vi med ett statistiskt säkerställt resultat kan se att de yngre 

deltagarna i åldern 18-30 år i högre utsträckning, med 68,3 % anser att hälsa kan uppnås, 

jämfört med deltagarna i åldern 45+ år där endast 44,6 % anser att det kan uppnås. Denna 

skillnad kan förklaras utifrån Gassnes forskning, samt Medin & Alexandersson. De båda 
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förklarar att det under 90-talet skedde en förändring inom den medicinska- och 

behandlingsforskningen, samt inom det hälsofrämjande arbetet, där det salutogena 

perspektivet kom att dominera dessa områden sedan dess. (Medin & Alexandersson 2009, s. 

128 f; Gassne 2008, s. 11 f.) Detta kan förklara varför de yngre deltagarna har ett mer 

holistiskt och salutogent synsätt i denna fråga jämfört med de äldre. Denna tes stärks av en 

ytterligare fråga med ett statistiskt säkerställt resultat. En patogen frågeställning där vi undrar 

i vilken utsträckning som deltagarna anser att hälsa för dem är att undvika risker som kan 

skada dem. Även här ser vi att de äldre deltagarna har ett högre risktänk och på så sätt ett mer 

patogent synsätt än de yngre.  

Ett resultat värt att lyfta fram, som saknar stöd från tidigare forskning är sambandet mellan 

kön och ett patogent tankesätt. Utifrån två patogena frågor konstateras ett statistiskt säkerställt 

resultat, där kvinnor i högre utsträckning än män instämmer med att hälsa för dem är att 

undvika risker som kan skada dem, samt att undvika tobak, droger och alkohol. Kvinnor har 

alltså ett tydligare patogent tankesätt än män och är mer riskmedvetna. 

8.2 Lärarnas syn på hälsa kopplat till ämnet idrott och hälsa 

I första delen av diskussionen analyserades deltagarnas egna uppfattningar av hälsa och i 

denna del vidare ur ett lärandeperspektiv kopplat till skolämnet idrott och hälsa. I likhet med 

deltagarnas egen uppfattning av hälsa så anser de även här att den fysiska hälsan är mest 

relevant att utbilda eleverna i, inom ämnet idrott och hälsa. Den psykiska och sociala hälsan 

kommer på samma sätt i en fallande skala därefter. Detta resultat stämmer överens med den 

inspektion som Skolinspektionen utförde 2010. Resultaten därifrån visade på en undervisning 

bestående av främst fysiska aktiviteter. (Skolinspektionen 2010, s. 4) Även Thedin Jakobsson 

(2005) och Green (2000) nämner liknande upptäckter i sin forskning om lektionsinnehåll. 

Inom detta område kan det statistiskt säkerställas att det inte finns någon större skillnad 

mellan könens uppfattning om den sociala hälsans relevans för undervisningen. Resultaten 

visar även att lärare med kortare erfarenhet anser att psykisk hälsa är mer relevant att utbilda i 

än lärare med längre erfarenhet. Skillnaden är ca 15 % och kan på samma sätt som tidigare 

förklaras genom Antonovskys teori om det salutogena perspektivet och de mindre erfarna 

lärarnas påverkan av den förändrade inriktningen inom forskning och hälsoarbete som skedde 

under 90-talet. (Medin & Alexandersson 2009, s. 128 f; Gassne 2008, s. 11 f.) 
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I Tabell 7, där frågor om vad hälsoundervisningen i idrott och hälsa ska sträva emot ställs fyra 

patogena påståenden mot fyra salutogena, av resultatet utläses att deltagarna instämmer i 

större utsträckning till de salutogena påståendena än de patogena. Genomsnittsprocenten av 

dessa svar visar att deltagarna instämmer helt till 68 % av de patogena påståenden, medan 

genomsnittet är nästan 10 % högre för de salutogena påståendena, 77,6 %. Av detta resultat 

kan vi se en tendens till att lärare som deltagit i denna studie i högre grad är positiva till en 

undervisning som baseras på ett salutogent perspektiv.  

Från denna tabell kan även tre statistiskt säkerställda slutsatser presenteras. Likt de resultat 

som presenterats tidigare i diskussionen ses samma resultat här, där frågor ställs angående 

uppfattning om vad hälsoundervisningen i skolan ska sträva emot. Av de äldre lärarna 

instämmer drygt 10 % mer än de yngre på det patogena påståendet att: ge kunskaper om vad 

som orsakar ohälsa. Det som visade sig tidigare i diskussionen var att kvinnor har ett tydligare 

patogent tankesätt än män, även vad gäller undervisningsinnehåll ses samma resultat. Av de 

kvinnliga deltagarna anser 97 % att hälsoundervisningen ska informera om risker, medan 

denna siffra bland männen är 91,7 %. Sedan ser vi även att i två frågor gällande en holistisk 

och salutogen undervisning förhåller sig kvinnor 89,2 % positivt till en undervisning som 

utformas på detta sätt. Endast 73,4 % av männen anser dock att hälsoundervisningen ska 

sträva emot att ge en bred bild av hälsa inom ämnet idrott och hälsa. Av dessa två resultat, 

samt av resultat tidigare i diskussionen kan slutsatser dras angående kvinnor och mäns åsikter 

och uppfattningar kring hälsa. Resultaten visar generellt att kvinnor värdesätter hälsa och 

hälsoundervisning högre än män.  

Det har konstaterats att Green (2000) och Engström (1969) i sin forskning visat på att lärares 

bakgrund, idrottsliga intressen och kompetens påverkar hur lärare bedriver sin undervisning 

och hur ämnet utformas. Efter att ha analyserat resultaten från denna studie så kan det 

tilläggas att även lärares kön, ålder och erfarenhet påverkar deras uppfattningar om hälsa och 

hur hälsoundervisningen bör bedrivas.  

8.3 Lärarnas undervisning om hälsa inom ämnet idrott och hälsa 

Av Tabell 11 kan utläsas hur väl deltagarna instämmer med påståenden om hur de bedriver 

sin undervisning i ämnet idrott och hälsa. Av de sju påståendena är fyra baserade på en 

elevcentrerad undervisning som genererar en högre KASAM, medan tre påståenden baseras 
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på en lärarcentrerad undervisning som ger en lägre KASAM.  

Gällande påståenden kopplade till en hög KASAM ses några intressanta resultat. Lärarna är 

kluvna när det gäller om eleverna ska tillåtas att vara delaktiga i undervisningen, 33,5 % 

instämmer helt, 50,3 % till stor del och 15,9 % i stort sett inte. Men det kan konstateras att 

lärarna överlag instämmer med påståendet. Detta är statistiskt säkerställt, då resultaten visar 

att yngre lärare i åldern 18-30 år instämmer mer i detta påstående än vad de äldre lärarna gör 

som är över 45 år, skillnaden är ca 20 %. Detta innebär att äldre lärare inte är lika benägna att 

låta eleverna vara delaktiga i undervisningen, som yngre lärare är. Vidare gällande påståenden 

om undervisning för en hög KASAM är resultatet relativt likt det som presenterats ovan, både 

angående att deltagarna ser sin lärarroll som en handledare/vägledare för elevernas 

kunskapssökande, samt att de anpassar lektionsinnehållet efter förutsättningarna i de olika 

klasserna de undervisar. Detta resultat tyder ändå på att deltagarna i denna studie bedriver en 

undervisning som främjar en hög KASAM. (Byra 2006, s. 451 ff; Antonovsky 2005, s. 52 f.) I 

det sista påståendet frågas om deltagarna använder sig av en laborativ undervisningsmodell, 

utifrån den forskning som Graffman-Sahlberg (2015) och Ennis (2013) genomfört. Över 50 % 

påstår att de använder sig av en laborativ undervisningsmodell i idrott och hälsa, men för att 

dra några vidare slutsatser krävs ytterligare forskning då detta är ett relativt nytt område. 

(Graffman-Sahlberg 2015; Ennis 2013) 

Vidare vid analysen av de tre resterande påståendena som kan sänka elevernas KASAM ses 

följande resultat. Gällande alla tre påståenden syns ett liknande resultat, cirka 20 % instämmer 

helt, 75 % till stor del och 5 % instämmer inte. De tre påståendena är: i min undervisning 

bestämmer jag mestadels lektionsinnehållet, styr jag i huvudsak undervisningen och förmedlar 

kunskaperna, har jag en klar och tydlig planering som jag alltid följer. Att deltagarna 

övervägande instämmer med ovanstående påståenden kan tyda på att den undervisning som 

bedrivs även kan påverka elevernas KASAM negativt om Antonovskys och Byra´s teori kring 

det lärarcentrerade undervisningen användas. Att undervisningen är planerad i förväg är 

positivt och bör lyftas fram. Det är även statistiskt säkerställt att äldre lärare planerar sina 

lektioner i större utsträckning än vad yngre lärare gör enligt resultat från Tabell 12. Men att 

alltid följa planeringen utan anpassning för klass eller elev, samt att läraren bestämmer 

lektionsinnehåll utan inflytande från eleverna skapar en undervisning som är lärcentrerad och 

mindre meningsfull för eleverna. Denna undervisning kan alltså bidra till en sänkt KASAM 
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hos eleverna. Att deltagarna även instämmer med att de i huvudsak styr lektionen och 

förmedlar kunskaper, stämmer överens med resultatet från tidigare forskning av Jakobsson 

(2005) som hävdar att hälsoundervisningen oftast består av en så kallad 

förmedlingspedagogik. Denna undervisning kan likställas med den lärcentrerade lärstilen som 

bidrar till en lägre KASAM. (Byra 2006, s. 451 ff; Antonovsky 2005, s. 52 f.)  

Resultaten i denna del av studien har varit svårare att analysera än de två tidigare. Svaren är 

här motsägelsefulla och försvårar arbetet att försöka dra några generella slutsatser. Det är en 

svårighet för deltagarna att objektivt beskriva sin undervisning. Något annat som eventuellt 

påverkat resultaten i denna del är att endast 60 % anger att de har möjlighet att bestämma hur 

de vill behandla hälsa i sin undervisning. Övriga anser sig påverkas av kollegor, elever, 

föräldrar, rektorer eller flera av dessa tillsammans när det kommer till hur de vill bedriva sin 

undervisning. Det stärks av tidigare forskning som hävdar att olika faktorer kan påverka 

ämnets slutliga innehåll (Redelius, Quennerstedt & Öhman 2015; Blankenship & Coleman 

2009). Kan även detta haft en påverkan på att svaren från denna frågeställning varit så 

spretiga? Troligen behövs ytterligare forskning för att försöka analysera hur undervisningen 

om hälsa i ämnet idrott och hälsa bedrivs. 

8.4 Vidare forskning 

Denna studies syfte var att undersöka olika variablers påverkan på lärares syn på hälsa och 

hur sedan hälsoundervisningen bedrivs inom ämnet idrott och hälsa. En studie vars resultat 

förhoppningsvis kan ge möjlighet till vidare studier, något som även Hassmén och Hassmén 

lyfter fram angående kvantitativ forskning (2008, s. 85). 

För vidare och fördjupande forskning skulle det vara intressant att gå vidare med resultaten 

som visar att kvinnor har en mer patogen inställning till hälsa än män. Resultaten tyder även 

på att kvinnor är mer riskfokuserade vad gäller hälsa. Dessa två resultat skulle vara intressanta 

för vidare forskning. I studien har även den laborativa undervisningsmodellen lyfts fram som 

ett modernt arbetssätt för framtida undervisning i idrott och hälsa. Vidare forskning om hur 

lärare som anser sig undervisa på detta sätt: bär sig åt, var de söker inspiration och även 

forskning om fler alternativa undervisningsmetoder inom idrott och hälsa vore intressant. I 

den avslutande diskussionen för den sista frågeställningen var resultatet svåranalyserat. För 

vidare forskning skulle här förslagsvis kvalitativ forskning i form av observationer och 
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intervjuer vara relevant och förhoppningsvis ge en klarare och mer säkerställd bild av 

undervisningen. 

8.5 Metoddiskussion 

Om studien analyseras i efterhand så finns det förbättringsmöjligheter som bör lyftas fram. 

Den metod som valdes för denna studie har bidragit till ett analyserbart resultat för lärares 

synsätt på hälsa, tack vare många besvarade enkäter och därmed flera signifikanta svar som 

gjort det möjligt att dra slutsatser med större säkerhet. Dock är resultatet för hur 

undervisningen konkret bedrivs svåranalyserat. Som tidigare beskrivits bör denna del av 

studien genomförts på ett annat vis, förslagsvis genom observationer och intervjuer.  

Den urvalsmetod som slutligen valdes visade sig vara framgångsrik i många avseenden. Den 

resulterade i 340 besvarade enkäter, vilket gjorde det möjligt att få signifikanta svar i ett 

flertal olika frågor och gjorde det möjligt att dra slutsatser utifrån ett statistiskt säkerställt 

resultat. Spridningen var stor vad gäller ålder, kön och erfarenhet i de som svarat, vilket 

gjorde resultatet intressant. Något som vi däremot inte lyckades med var att nå ut till de 

outbildade lärarna. Endast tre deltagare angav sig för att vara en outbildad lärare, vilket tyvärr 

gjorde det omöjligt för oss att analysera data mot denna variabel. Hur studien skulle kunna nå 

ut till dessa lärare har diskuterats och slutsatsen är att urvalsmetoden har bidragit till detta 

resultat, då exempelvis outbildade lärare troligen inte är aktiva på en facebookgrupp för 

idrottslärare. Troligen finns ändå en svårighet att få dessa outbildade lärare att delta i denna 

typ av forskning. Detta baseras på att den litteratursökning som bedrevs inledningsvis ej 

resulterat i funna studier gällande skillnader mellan utbildade och icke utbildade lärare. Att 

det ändå hade varit en intressant variabel att analysera emot kan inte förbises. 
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10.Bilagor

10.1 Bilaga 1 - Litteratursökning 

Syfte och frågeställningar: Syftet med studien är att undersöka vilka variabler som 

påverkar lärares syn på hälsa och på så sätt också hälsoundervisningen inom ämnet idrott och 

hälsa. Frågeställningarna som valts:  

• Vilken är lärarens syn på hälsa?  

• Vilken är lärarens syn på hälsa, kopplat till ämnet idrott och hälsa?  

• Hur undervisar lärarna om hälsa inom ämnet idrott och hälsa? 

• Påverkar kön, ålder och erfarenhet lärares syn på hälsa och slutligen 

hälsoundervisningen? 

 
Vilka sökord har ni använt? 

Idrott och hälsa, undervisning, idrottsundervisning, lärare, kvalité, kvalitètsgranskning 

,utbildningskvalitè, bristfällig behörighet, lärarlicens, obehöriga lärare, olicensierade 

lärare, läroplan ,kursplan, tolkningar läroplan, förståelse läroplan, kunskap hälsa, health, 

health literacy, health education, health definition, KASAM, salutogenes, patogenes, 

salutogen undervisning, patogen undervisning, physical education, salutogenic perspective, 

skola, school, 

 

Graffman-Sahlberg, Håkan larsson, Ennis, Tinning, Quennerstedt, Gassne, Thedin 

Jakobsson, Medin & Alexandersson, Macdonald & O’Sullivan, Byra 

       

WHO, Skolverket, Folkhälsomyndigheten, Skolinspektionen, NE  

 
Var har du sökt? 

GIH:s bibliotekskatalog 
Stockholms stadsbibliotek 
DIVA 
PubMed 
Ebsco 
Google nationalencyklopedin      
Google Scholar    
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Sökningar som gav relevant resultat 

Här ska du skriva ner de sökningar som gav material som du har använt för att beskriva 
forskningsläget. Skriv för varje sökning vilken bibliotekskatalog, artikeldatabas eller 
sökmotor på webben det gäller och sedan själva sökningen, dvs hur du har kombinerat dina 
sökord. Ange trunkering (*), booleska operatorer (and, or, not) etc om du har använt dessa i 
sökningen. 
 
Exempel: 
Ebsco: Physical education and child* and motivation 
Google Scholar: “Physical education” children school 
 
Kommentarer 

Till att börja med hittade vi material via vår kurslitteratur och dess referenslistor. Sedan 
lyckades vi plocka ut intressanta och relevanta forskare, och gick sedan vidare vi deras 
referenslistor. 
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10.2 Bilaga 2 - Informationsmail angående studien 

Hej blivande kollega! 

Vi är två studenter som gör en undersökning om hälsa i ämnet idrott och hälsa, och skulle 

behöva några snälla idrottslärare som kan svara på en kort enkät som tar ca 5 min!  

https://www.webbenkater.com/s/b46535a 

 

Du behöver inte vara utbildad lärare, utan det räcker med att du undervisar i idrott och hälsa. 

Ni får gärna sprida vidare länken till andra kollegor, det skulle göra oss överlyckliga! 

 

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar 

Markus & Maziar 

Gymnastik- och idrottshögskolan 
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10.3 Bilaga 3 - Webbenkät 
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10.4 Bilaga 4 – Signifikans vid Chi2-analys för variabeln kön 

 
Kön * Hälsa kopplat till datoranvändande, dålig kost och inaktivitet 

Crosstab 
Dator 

  
1 2 Total 

Count 0 2 1 3 

% within Kön 0,0% 66,7% 33,3% 100,0% 

 

% within Dator 0,0% 1,1% 0,7% 0,9% 

Count 0 77 90 167 

% within Kön 0,0% 46,1% 53,9% 100,0% 

Kvinna 

% within Dator 0,0% 40,5% 60,8% 49,1% 

Count 2 111 57 170 

% within Kön 1,2% 65,3% 33,5% 100,0% 

Kön 

Man 

% within Dator 100,0% 58,4% 38,5% 50,0% 

Count 2 190 148 340 

% within Kön 0,6% 55,9% 43,5% 100,0% 

Total 

% within Dator 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 15,709a 4 ,003 

Likelihood Ratio 16,574 4 ,002 

N of Valid Cases 340   

 

a. 5 cells (55,6%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,02. 
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Kön * Hälsa – undvika risker som kan skada mig 

 
Crosstab 

undvikariskersomkanskadamig 

 1 2 3 4 Total 

Count 1 1 1 0 3 

% within Kön 33,3% 33,3% 33,3% 0,0% 100,0% 

 

% within 

undvikariskersomkanskadam

ig 

1,7% 0,7% 1,0% 0,0% 0,9% 

Count 44 77 39 7 167 

% within Kön 26,3% 46,1% 23,4% 4,2% 100,0% 

Kvinna 

% within 

undvikariskersomkanskadam

ig 

73,3% 51,0% 39,0% 25,9% 49,4% 

Count 15 73 60 20 168 

% within Kön 8,9% 43,5% 35,7% 11,9% 100,0% 

Kön 

Man 

% within 

undvikariskersomkanskadam

ig 

25,0% 48,3% 60,0% 74,1% 49,7% 

Count 60 151 100 27 338 

% within Kön 17,8% 44,7% 29,6% 8,0% 100,0% 

Total 

% within 

undvikariskersomkanskadam

ig 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 25,767a 6 ,000 

Likelihood Ratio 26,931 6 ,000 

N of Valid Cases 338   
a. 4 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,24. 
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Kön * Hälsa – undvika tobak, droger och alkohol som kan skada min kropp 

 
Crosstab 

undvikatobakdrogerochalkoholsomkanskadaminkr

opp Total 

 1 2 3 4  

Count 2 1 0 0 3 

% within Kön 66,7% 33,3% 0,0% 0,0% 100,0% 

 

% within 

undvikatobakdrogeroch

alkoholsomkanskadami

nkropp 

1,6% 0,7% 0,0% 0,0% 0,9% 

Count 81 72 13 1 167 

% within Kön 48,5% 43,1% 7,8% 0,6% 100,0% 

Kvinna 

% within 

undvikatobakdrogeroch

alkoholsomkanskadami

nkropp 

64,3% 48,0% 26,5% 7,1% 49,3% 

Count 43 77 36 13 169 

% within Kön 25,4% 45,6% 21,3% 7,7% 100,0% 

Kön 

Man 

% within 

undvikatobakdrogeroch

alkoholsomkanskadami

nkropp 

34,1% 51,3% 73,5% 92,9% 49,9% 

Count 126 150 49 14 339 

% within Kön 37,2% 44,2% 14,5% 4,1% 100,0% 

Total 

% within 

undvikatobakdrogeroch

alkoholsomkanskadami

nkropp 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 34,335a 6 ,000 

Likelihood Ratio 37,208 6 ,000 

N of Valid Cases 339   
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a. 4 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,12. 
Kön * Utbilda elever i - Socialhälsa 

Crosstab 
Utb.Socialhälsa 

 
1 2 Total 

Count 1 2 3 

% within Kön 33,3% 66,7% 100,0% 

 

% within Utb.Socialhälsa 0,3% 4,7% 0,9% 

Count 149 18 167 

% within Kön 89,2% 10,8% 100,0% 

Kvinna 

% within Utb.Socialhälsa 50,2% 41,9% 49,1% 

Count 147 23 170 

% within Kön 86,5% 13,5% 100,0% 

Kön 

Man 

% within Utb.Socialhälsa 49,5% 53,5% 50,0% 

Count 297 43 340 

% within Kön 87,4% 12,6% 100,0% 

Total 

% within Utb.Socialhälsa 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 8,572a 2 ,014 

Likelihood Ratio 5,392 2 ,067 

N of Valid Cases 340   

 

a. 2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,38. 
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Kön * Hälsoundervisning – informera om risker med inaktivitet, droger, alkohol 

mm. 
 

Crosstab 
informeraomriskermedinaktivitetdrogeralkoholmm 

 1 2 3 4 Total 

Count 1 1 1 0 3 

% within Kön 33,3% 33,3% 33,3% 0,0% 100,0% 

 

% within 

informeraomriskermedina

ktivitetdrogeralkoholmm 

0,5% 1,0% 5,3% 0,0% 0,9% 

Count 121 41 5 0 167 

% within Kön 72,5% 24,6% 3,0% 0,0% 100,0% 

Kvinna 

% within 

informeraomriskermedina

ktivitetdrogeralkoholmm 

55,0% 41,4% 26,3% 0,0% 49,3% 

Count 98 57 13 1 169 

% within Kön 58,0% 33,7% 7,7% 0,6% 100,0% 

Kön 

Man 

% within 

informeraomriskermedina

ktivitetdrogeralkoholmm 

44,5% 57,6% 68,4% 100,0% 49,9% 

Count 220 99 19 1 339 

% within Kön 64,9% 29,2% 5,6% 0,3% 100,0% 

Total 

% within 

informeraomriskermedina

ktivitetdrogeralkoholmm 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 14,080a 6 ,029 

Likelihood Ratio 12,641 6 ,049 

N of Valid Cases 339   
a. 6 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,01. 
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Kön * Hälsoundervisning – ge kunskaper om fysisk, psykisk och social hälsa 

 
Crosstab 
gekunskaperomfysiskpsykisktochsocialhälsa 

 1 2 3 4 Total 

Count 1 2 0 0 3 

% within Kön 33,3% 66,7% 0,0% 0,0% 100,0% 

 

% within 

gekunskaperomfysiskpsyk

isktochsocialhälsa 

0,4% 3,1% 0,0% 0,0% 0,9% 

Count 145 21 1 0 167 

% within Kön 86,8% 12,6% 0,6% 0,0% 100,0% 

Kvinna 

% within 

gekunskaperomfysiskpsyk

isktochsocialhälsa 

53,7% 32,3% 33,3% 0,0% 49,3% 

Count 124 42 2 1 169 

% within Kön 73,4% 24,9% 1,2% 0,6% 100,0% 

Kön 

Man 

% within 

gekunskaperomfysiskpsyk

isktochsocialhälsa 

45,9% 64,6% 66,7% 100,0% 49,9% 

Count 270 65 3 1 339 

% within Kön 79,6% 19,2% 0,9% 0,3% 100,0% 

Total 

% within 

gekunskaperomfysiskpsyk

isktochsocialhälsa 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 14,245a 6 ,027 

Likelihood Ratio 13,773 6 ,032 

N of Valid Cases 339   
a. 8 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,01. 
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Kön * Hälsoundervisning – ge en bred bild av vad hälsa kan vara 

Crosstab 
geenbredbildavvadhälsakanvara 

 
1 2 3 Total 

Count 1 2 0 3 

% within Kön 33,3% 66,7% 0,0% 100,0% 

 

% within 

geenbredbildavvadhälsakan

vara 

0,4% 3,4% 0,0% 0,9% 

Count 153 14 0 167 

% within Kön 91,6% 8,4% 0,0% 100,0% 

Kvinna 

% within 

geenbredbildavvadhälsakan

vara 

55,0% 23,7% 0,0% 49,3% 

Count 124 43 2 169 

% within Kön 73,4% 25,4% 1,2% 100,0% 

Kön 

Man 

% within 

geenbredbildavvadhälsakan

vara 

44,6% 72,9% 100,0% 49,9% 

Count 278 59 2 339 

% within Kön 82,0% 17,4% 0,6% 100,0% 

Total 

% within 

geenbredbildavvadhälsakan

vara 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 24,563a 4 ,000 

Likelihood Ratio 24,887 4 ,000 

N of Valid Cases 339   

 

a. 5 cells (55,6%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,02. 
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10.5 Bilaga 5 – Signifikans vid Chi2-analys för variabeln ålder 

Ålder * Hälsa kopplat till datoranvändande, dålig kost och inaktivitet 

Crosstab 
Dator 

  
1 2 Total 

Count 0 41 19 60 

% within Ålder 0,0% 68,3% 31,7% 100,0% 

18 - 30 år 

% within Dator 0,0% 21,6% 12,8% 17,6% 

Count 0 99 69 168 

% within Ålder 0,0% 58,9% 41,1% 100,0% 

30 - 45 år 

% within Dator 0,0% 52,1% 46,6% 49,4% 

Count 2 50 60 112 

% within Ålder 1,8% 44,6% 53,6% 100,0% 

Ålder 

45 + år 

% within Dator 100,0% 26,3% 40,5% 32,9% 

Count 2 190 148 340 

% within Ålder 0,6% 55,9% 43,5% 100,0% 

Total 

% within Dator 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 13,314a 4 ,010 

Likelihood Ratio 13,788 4 ,008 

N of Valid Cases 340   

 

a. 3 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,35. 
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Ålder * Hälsa – äta nyttigt och träna regelbundet 

 
Crosstab 

ätanyttigtochtränaregelbundet 

 1 2 3 4 Total 

Count 13 41 6 0 60 

% within Ålder 21,7% 68,3% 10,0% 0,0% 100,0% 

18 - 30 år 

% within 

ätanyttigtochtränaregelbu

ndet 

10,2% 21,5% 40,0% 0,0% 17,9% 

Count 72 84 8 2 166 

% within Ålder 43,4% 50,6% 4,8% 1,2% 100,0% 

30 - 45 år 

% within 

ätanyttigtochtränaregelbu

ndet 

56,7% 44,0% 53,3% 66,7% 49,4% 

Count 42 66 1 1 110 

% within Ålder 38,2% 60,0% 0,9% 0,9% 100,0% 

Ålder 

45 + år 

% within 

ätanyttigtochtränaregelbu

ndet 

33,1% 34,6% 6,7% 33,3% 32,7% 

Count 127 191 15 3 336 

% within Ålder 37,8% 56,8% 4,5% 0,9% 100,0% 

Total 

% within 

ätanyttigtochtränaregelbu

ndet 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 16,221a 6 ,013 

Likelihood Ratio 17,829 6 ,007 

N of Valid Cases 336   
a. 5 cells (41,7%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,54. 
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Ålder * Hälsa – undvika risker som kan skada mig 
 

Crosstab 
undvikariskersomkanskadamig 

 1 2 3 4 Total 

Count 11 25 17 7 60 

% within Ålder 18,3% 41,7% 28,3% 11,7% 100,0% 

18 - 30 år 

% within 

undvikariskersomkanskad

amig 

18,3% 16,6% 17,0% 25,9% 17,8% 

Count 21 71 60 16 168 

% within Ålder 12,5% 42,3% 35,7% 9,5% 100,0% 

30 - 45 år 

% within 

undvikariskersomkanskad

amig 

35,0% 47,0% 60,0% 59,3% 49,7% 

Count 28 55 23 4 110 

% within Ålder 25,5% 50,0% 20,9% 3,6% 100,0% 

Ålder 

45 + år 

% within 

undvikariskersomkanskad

amig 

46,7% 36,4% 23,0% 14,8% 32,5% 

Count 60 151 100 27 338 

% within Ålder 17,8% 44,7% 29,6% 8,0% 100,0% 

Total 

% within 

undvikariskersomkanskad

amig 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 16,421a 6 ,012 

Likelihood Ratio 16,968 6 ,009 

N of Valid Cases 338   
a. 1 cells (8,3%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 4,79. 
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Ålder * Hälsoundervisning – ge kunskaper om fysisk, psykisk och social hälsa 

 
Crosstab 

gekunskaperomfysiskpsykisktochsocialhälsa 

 1 2 3 4 Total 

Count 50 9 0 1 60 

% within Ålder 83,3% 15,0% 0,0% 1,7% 100,0% 

18 - 30 år 

% within 

gekunskaperomfysiskpsy

kisktochsocialhälsa 

18,5% 13,8% 0,0% 100,0% 17,7% 

Count 133 32 3 0 168 

% within Ålder 79,2% 19,0% 1,8% 0,0% 100,0% 

30 - 45 år 

% within 

gekunskaperomfysiskpsy

kisktochsocialhälsa 

49,3% 49,2% 100,0% 0,0% 49,6% 

Count 87 24 0 0 111 

% within Ålder 78,4% 21,6% 0,0% 0,0% 100,0% 

Ålder 

45 + år 

% within 

gekunskaperomfysiskpsy

kisktochsocialhälsa 

32,2% 36,9% 0,0% 0,0% 32,7% 

Count 270 65 3 1 339 

% within Ålder 79,6% 19,2% 0,9% 0,3% 100,0% 

Total 

% within 

gekunskaperomfysiskpsy

kisktochsocialhälsa 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 8,727a 6 ,190 

Likelihood Ratio 8,728 6 ,189 

N of Valid Cases 339   
a. 6 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,18. 
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Ålder * I min undervisning – låter jag eleverna vara delaktiga i undervisningen 

 
Crosstab 

låterjagelevernavaradelaktigaiundervisning

en 

 1 2 3 Total 

Count 26 26 8 60 

% within Ålder 43,3% 43,3% 13,3% 100,0% 

18 - 30 år 

% within 

låterjagelevernavaradela

ktigaiundervisningen 

22,8% 15,2% 14,8% 17,7% 

Count 62 76 29 167 

% within Ålder 37,1% 45,5% 17,4% 100,0% 

30 - 45 år 

% within 

låterjagelevernavaradela

ktigaiundervisningen 

54,4% 44,4% 53,7% 49,3% 

Count 26 69 17 112 

% within Ålder 23,2% 61,6% 15,2% 100,0% 

Ålder 

45 + år 

% within 

låterjagelevernavaradela

ktigaiundervisningen 

22,8% 40,4% 31,5% 33,0% 

Count 114 171 54 339 

% within Ålder 33,6% 50,4% 15,9% 100,0% 

Total 

% within 

låterjagelevernavaradela

ktigaiundervisningen 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 10,584a 4 ,032 

Likelihood Ratio 10,750 4 ,030 

N of Valid Cases 339   
a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 9,56. 
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Ålder * I min undervisning – har jag en klar och tydlig planering som jag alltid 

följer 
 

Crosstab 
harjagenklarochtydligplaneringsomjagalltidfölj

er 

 1 2 3 4 Total 

Count 8 43 9 0 60 

% within Ålder 13,3% 71,7% 15,0% 0,0% 100,0% 

18 - 30 år 

% within 

harjagenklarochtydligpla

neringsomjagalltidföljer 

12,9% 16,7% 45,0% 0,0% 17,6% 

Count 30 128 9 1 168 

% within Ålder 17,9% 76,2% 5,4% 0,6% 100,0% 

30 - 45 år 

% within 

harjagenklarochtydligpla

neringsomjagalltidföljer 

48,4% 49,8% 45,0% 100,0% 49,4% 

Count 24 86 2 0 112 

% within Ålder 21,4% 76,8% 1,8% 0,0% 100,0% 

Ålder 

45 + år 

% within 

harjagenklarochtydligpla

neringsomjagalltidföljer 

38,7% 33,5% 10,0% 0,0% 32,9% 

Count 62 257 20 1 340 

% within Ålder 18,2% 75,6% 5,9% 0,3% 100,0% 

Total 

% within 

harjagenklarochtydligpla

neringsomjagalltidföljer 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 14,359a 6 ,026 

Likelihood Ratio 13,440 6 ,037 

N of Valid Cases 340   
a. 4 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,18. 
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10.6 Bilaga 6 – Signifikans vid Chi2-analys för variabeln erfarenhet 

Erfarenhet * Hälsa - socialt 

Crosstab 
Hälsa.social 

 
1 2 Total 

Count 1 0 1 

% within Erfarenhet 100,0% 0,0% 100,0% 

? 

% within Hälsa.social 0,4% 0,0% 0,3% 

Count 60 30 90 

% within Erfarenhet 66,7% 33,3% 100,0% 

0 - 5 år 

% within Hälsa.social 25,0% 30,0% 26,5% 

Count 67 39 106 

% within Erfarenhet 63,2% 36,8% 100,0% 

15 + år 

% within Hälsa.social 27,9% 39,0% 31,2% 

Count 112 31 143 

% within Erfarenhet 78,3% 21,7% 100,0% 

Erfarenhet 

5 - 15 år 

% within Hälsa.social 46,7% 31,0% 42,1% 

Count 240 100 340 

% within Erfarenhet 70,6% 29,4% 100,0% 

Total 

% within Hälsa.social 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 7,984a 3 ,046 

Likelihood Ratio 8,385 3 ,039 

N of Valid Cases 340   

 

a. 2 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,29. 
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Erfarenhet * Hälsa kopplat till datoranvändande, dålig kost och inaktivitet 

Crosstab 
Dator 

  
1 2 Total 

Count 1 0 0 1 

% within Erfarenhet 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

? 

% within Dator 50,0% 0,0% 0,0% 0,3% 

Count 0 57 33 90 

% within Erfarenhet 0,0% 63,3% 36,7% 100,0% 

0 - 5 år 

% within Dator 0,0% 30,0% 22,3% 26,5% 

Count 1 47 58 106 

% within Erfarenhet 0,9% 44,3% 54,7% 100,0% 

15 + år 

% within Dator 50,0% 24,7% 39,2% 31,2% 

Count 0 86 57 143 

% within Erfarenhet 0,0% 60,1% 39,9% 100,0% 

Erfarenhet 

5 - 15 år 

% within Dator 0,0% 45,3% 38,5% 42,1% 

Count 2 190 148 340 

% within Erfarenhet 0,6% 55,9% 43,5% 100,0% 

Total 

% within Dator 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 178,947a 6 ,000 

Likelihood Ratio 21,536 6 ,001 

N of Valid Cases 340   

 

a. 6 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,01. 
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Erfarenhet * Utbildning – Psykisk hälsa 

Crosstab 
Utb.Psykiskhälsa 

 
1 2 Total 

Count 1 0 1 

% within Erfarenhet 100,0% 0,0% 100,0% 

? 

% within Utb.Psykiskhälsa 0,3% 0,0% 0,3% 

Count 87 3 90 

% within Erfarenhet 96,7% 3,3% 100,0% 

0 - 5 år 

% within Utb.Psykiskhälsa 27,8% 11,1% 26,5% 

Count 91 15 106 

% within Erfarenhet 85,8% 14,2% 100,0% 

15 + år 

% within Utb.Psykiskhälsa 29,1% 55,6% 31,2% 

Count 134 9 143 

% within Erfarenhet 93,7% 6,3% 100,0% 

Erfarenhet 

5 - 15 år 

% within Utb.Psykiskhälsa 42,8% 33,3% 42,1% 

Count 313 27 340 

% within Erfarenhet 92,1% 7,9% 100,0% 

Total 

% within Utb.Psykiskhälsa 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 8,822a 3 ,032 

Likelihood Ratio 8,645 3 ,034 

N of Valid Cases 340   

 

a. 2 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,08. 
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Erfarenhet * Hur hälsa behandlas som kunskapsområde 

 
Crosstab 

Behandlar.hälsa.i.undervisning Total 

  

Det täcks in 

under de 

praktiska 

delarna av 

lektionen 

Genom 

både teori 

och praktik 

Genom 

teoretiska 

lektioner 

 

Count 0 1 0 0 1 

% within Erfarenhet 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

? 

% within 

Behandlar.hälsa.i.un

dervisning 

0,0% 3,2% 0,0% 0,0% 0,3% 

Count 0 6 78 6 90 

% within Erfarenhet 0,0% 6,7% 86,7% 6,7% 100,0% 

0 - 5 år 

% within 

Behandlar.hälsa.i.un

dervisning 

0,0% 19,4% 26,2% 60,0% 26,5% 

Count 0 12 92 2 106 

% within Erfarenhet 0,0% 11,3% 86,8% 1,9% 100,0% 

15 + år 

% within 

Behandlar.hälsa.i.un

dervisning 

0,0% 38,7% 30,9% 20,0% 31,2% 

Count 1 12 128 2 143 

% within Erfarenhet 0,7% 8,4% 89,5% 1,4% 100,0% 

Erfarenh

et 

5 - 15 

år 

% within 

Behandlar.hälsa.i.un

dervisning 

100,0% 38,7% 43,0% 20,0% 42,1% 

Count 1 31 298 10 340 

% within Erfarenhet 0,3% 9,1% 87,6% 2,9% 100,0% 

Total 

% within 

Behandlar.hälsa.i.un

dervisning 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 
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Pearson Chi-Square 18,462a 9 ,030 

Likelihood Ratio 12,866 9 ,169 

N of Valid Cases 340   
a. 10 cells (62,5%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,00. 

 
 


