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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar: Syftet med denna studie är att undersöka vilka kunskaper om 

hälsa som elever upplever att de lär sig i ämnet idrott och hälsa undervisningen, samt på vilket 

sätt hälsa framträder som ämnesinnehåll. Studien avser att besvara följande frågeställningar:  

 

1. Vad upplever elever att de lär sig om hälsa i ämnet Idrott och hälsa? 

2. Vilka synsätt på hälsa framkommer? 

3. Vad tycker eleverna borde ingå i en hälsoundervisning? 

 

Metod: Metoden som använts för att besvara studiens forskningsfrågor är intervjuer av 

kvalitativ karaktär. Åtta individuella intervjuer med gymnasieelever som läser kursen Idrott 

och hälsa 1 genomfördes i två olika skolor i Stockholmsområdet. Intervjuerna analyserades 

sedan med hjälp av Aron Antonovskys teori om hälsa, för att synliggöra salutogent och 

patogent perspektiv på hälsa. 

 

Resultat: Resultatet visade att eleverna lär sig mycket om hur fysisk träning leder till att de 

uppnår hälsa, och att det i samband med fysisk träning även är viktigt att framförallt tänka på 

sin kost. Det framkommer även att eleverna har en likartad syn på hälsa som de möter i 

undervisningen. Denna undervisning har mycket fokus på fysiska aspekter av hälsa. Det finns 

dock elever som lyfter fram vikten av att även tänka på psykiska aspekter av hälsa. Det 

eleverna skulle vilja förändra i hälsoundervisningen är att de vill veta mer om hur de kan 

hantera stress samt mer om hur droger påverkar kroppen. 

 

Slutsats: Studiens slutsats är att eleverna upplever att de får tillräckliga kunskaper om hälsa i 

hälsoundervisningen, och att fysisk träning är den hälsoaspekt som har mest fokus i 

undervisningen. Elevernas synsätt på hälsa skiljer sig till viss del från undervisningens 

innehåll då de i större utsträckning även lyfter psykiska aspekter av hälsa, vilket även är 

någonting som de vill veta mer om. Eleverna har ett intresse av att veta mer om hur de kan 

hantera stress i vardagen, samt att de vill veta mer om påverkan av droger och doping. 

 

Nyckelord: Idrott och hälsa, hälsa, hälsoundervisning, fysisk hälsa, psykisk hälsa, social 

hälsa, salutogent perspektiv, patogent perspektiv. 
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Abstract 

Aim: The purpose of this study is to find out what knowledge of health students experience 

that they learn in physical education and health, and how health is evident in the subject. The 

study intends to answer the following questions: 

 

1. What do the students experience that they learn about health in the subject of physical 

education and health? 

2. What views of health appears? 

3. What do the students think should be included in a health education? 

 

Method: The method used to answer the study's research questions is qualitative interviews. 

Eight individual interviews with high school students who study the course Sport and Health 

1 were conducted in two different schools in the Stockholm area. The interviews were then 

analyzed using Aron Antonovsky's theory on health, to visualize salutogenic and pathohenic 

perspectives on health. 

  

Results: The results showed that students learn a lot about how physical exercise leads to 

their health and that in relation to physical exercise it is also important to think about their 

diet. It also appears that the students have a similar view of health, with a focus on physical 

aspects of health. However, there are students who emphasize the importance of thinking 

about mental aspects of health. What the students would like to change in the health education 

is that they want to know more about how they can handle stress and more about how drugs 

affect the body. 

 

Conclusion: The conclusion of the study show that the students experience that they have 

sufficient knowledge of health in the health education, and that physical exercise is the health 

aspect that has the most focus during class. The students' approach to health differs to a 

certain extent from the content of the teaching, as they also raise mental aspects of health 

slightly more, which is also something they want to know more about Students have an 

interest in knowing more about how they can handle stress in their daily lives and want to 

know more about the effects of drugs and doping. 

 



 

 

Keywords: Sport and health, health, health education, physical health, mental health, social 

health, salutogenic perspective, pathogenic perspective. 
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1 Inledning 

Studien ämnar belysa elevers upplevelser av hälsoundervisningen i ämnet Idrott och hälsa på 

gymnasiet. Studiens resultat avser att bidra med en översiktlig bild av hur några elever 

upplever dagens hälsoundervisning samt vad elever idag anser att de lär sig i undervisningen i 

ämnet Idrott och hälsa. Många lärare verkar tycka att begreppet hälsa är ett svårdefinierat 

begrepp, vilket försvårar ett förtydligande av begreppet vid undervisning i hälsa. Lärare anser 

att hälsa uppnås via idrott och fysisk aktivitet, dock finns det ingen konkretisering av hur det 

ska gå till (Thedin Jakobsson, 2007 s. 179). I läroplanen för gymnasiet ska ämnet Idrott och 

hälsa belysa hälsa ur ett perspektiv som främjar allsidiga förmågor kroppsligt. 

Undervisningen skall även bedrivas på ett sätt som ska väcka intresse så att eleverna ska 

kunna resonera kring hälsa och välbefinnande. Det innebär att eleverna ska få kunskaper om 

livsstilens betydelse och hur en inaktiv kontra aktiv livsstil får konsekvenser på den fysiska 

hälsan. (Skolverket 2011, s.83) Läroplanen påtalar dock inte vad det är undervisningen ska 

innehålla, utan det är upp till läraren att tolka det som står och skapa en lärandemiljö som är 

relevant tillsammans med eleverna. Eftersom lärarna i Idrott och hälsa verkar tycka att hälsa 

är svårdefinierat och att de inte får mycket hjälp från läroplanen om vad som ska ingå i 

hälsoundervisningen, så anser vi att det är intressant att veta vad eleverna tycker är viktigt 

angående hälsa. Det är ändå för eleverna som undervisningen bedrivs. Skolan är en central 

plats som formar ungdomars identiteter som i sin tur påverkas deras liv (Alerby, Bergmark, 

Lundahl, 2016-02-12), och utifrån läroplanens skrivning om elevinflytande (Skolverket 2011, 

s.15) tycker vi att det är viktigt att ta reda på eleverna vill och tycker om hälsa. För oss som 

blivande lärare i Idrott och hälsa är det därför intressant att ta reda på vad elever har för syn 

på hälsa, för att möjligtvis ge inspiration till vilken fokus hälsoundervisningen kan ha.  

 

Denna fråga blir även viktig att belysa i ett större perspektiv, då även Skolverket betonar hur 

idrott och rörelse i olika former har betydelse för hälsan hos varje individ och för folkhälsan 

(Skolverket 2011, s. 83). Eftersom skolan är en plats som alla barn och ungdomar verkar i 

under större delen av uppväxten, har ämnet Idrott och hälsa en viktig roll i att skapa 

förutsättningar för en god folkhälsa. Det är därför av värde att försöka ta reda på hur 

hälsoundervisningen i skolan bör hänga med i samhällsutvecklingen och synliggöra elevernas 

behov och syn på hälsa. Detta för att skapa en så lärorik undervisning som kan leda till att 

eleverna får tillräckliga kunskaper för ett hälsosamt leverne, över tid. 
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2 Bakgrund 

Följande avsnitt inleds med att ge en övergripande definition av begreppet hälsa. Vi har dock 

valt att inte framföra vår egen definition på hälsa eftersom vi med denna studie vill synliggöra 

gymnasieelevers syn på hälsa. Därefter presenteras vad hälsoundervisningen i skolan ska leda 

till kopplat från läroplanen för Idrott och hälsa för gymnasiet. Efter detta följer en genomgång 

av tidigare forskning. 

2.1 Begreppet hälsa 

Hälsa är ett aktuellt ämne i samhället och diskuteras dagligen. Begreppet hälsa är ett omtalat 

begrepp då olika aspekter på hälsa kan vägas in. WHO har en definition på hälsa som lyder 

som följande: 

 

-”Hälsa är ett tillstånd av fullkomligt fysisk, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast 

frånvaro av sjukdom eller svaghet. Åtnjutande av hälsa på högsta nivå är en av de 

fundamentala rättigheter som tillkommer varje mänsklig varelse utan åtskillnad till ras, 

religion, politisk åskådning, ekonomiska eller sociala förhållanden.” (WHO, 1948) 

 

Svårigheterna kring definitionen på hälsa anser Brolin vara sammankopplat med ett patogent 

versus salutogent synsätt på hälsa. Ur ett patogent synsätt ses hälsa som något trasigt som kan 

lagas, vilket innebär att när en person avviker från det normala anses det vara detsamma som 

sjukdom. Ett salutogent synsätt innebär att hälsa ses som varken ett sjukt eller friskt tillstånd, 

där hälsa kan upplevas oavsett sjukdom eller ej. Dock är det patogena synsättet mer vanligt 

förekommande i dagens samhälle då den växte fram parallellt med den medicinska 

vetenskapen. WHO har enligt Brolin varit en föregångare som försökt att genomsyra ett mer 

salutogent synsätt än det patogena synsättet. (Brolin 2017, s.21ff) 

 

Magnus Brolin (2017) lyfter i sin avhandling att hälsa innebär olika saker beroende på vem 

det är som tolkar begreppet. De aspekter som kan tänkas påverka är beroende av de sociala 

och kulturella kontext som tolkaren lever i. Brolin diskuterar att hälsa inte härleds genom 

samtal av hälsa, inte heller en aktivitet anses vara hälsa. Utan hälsa utgår från elevens 

upplevelser: 
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-” … det beror på hur aktiviteten bedrivs och uppfattas av eleven, som bestämmer huruvida 

något kan sägas vara hälsosamt.”  (Brolin 2017, s.46) 

 

Brolin (2017) sammanfattar det patogena versus det salutogena hälsosynen. Den patogena 

sammanfattningen lyder: 

-”1. Är något bra för kroppen, exempelvis rörelse, är det alltid hälsosamt. 

   2. Avvikelser från det normala är att betrakta som sjukdom. 

   3. Hälsa är detsamma som frånvaro av sjukdom/skada. 

   4. Hälsa är ett statiskt tillstånd.” (Brolin 2017, s.28) 

  

Den salutogena hälsosynen: 

-”1. Det är inte givet att det som är bra för kroppen är hälsosamt i ett vidare perspektiv. 

   Individens upplevelse är här centralt. 

   2. Avvikelser är det normala. 

   3. Det går att ha god hälsa även vid skada/sjukdom. 

   4. Hälsa är en ständigt pågående process.” (Brolin 2017, s.28) 

 

Detta lyfter även Quennerstedt (2006) i sin avhandling ”Att lära sig hälsa” hur en uppdelning 

inom hälsa utspelar sig antingen utifrån ett patogent synsätt eller ett salutogent synsätt. 

Han lyfter även att begreppet hälsa ur dagens perspektiv är starkt sammankopplat med 

kroppsideal och skönhetsideal, som är ytterligare en aspekt på defintionen. Detta anser dock 

inte Brolin (2017) vara något unikt utan har funnits över tid i olika utformningar och uttryck. 

Sammanfattningsvis har Quennerstedt tre punkter kring diskussionen: 

  

-”Normen för hälsa är ett tilltalande yttre och en smal och vacker kropp. 

Det är yttre perspektiv på kroppen som fokuseras. 

Avvikelser från skönhetsidealet betraktas som ohälsosamt.” (Quennerstedt, M. 2006, s.49f) 

 

Begreppet hälsa är ofta uppdelat i fysisk, psykisk och social hälsa. Den fysiska hälsan 

innefattar fysisk aktivitet vilket i sin tur är starkt sammankopplat med mat, matvanor, sömn 

samt tillgång till hälso- och sjukvård. Fysisk hälsa är kroppsligt betingat där kroppen står i 

centrum och utsätts för kroppslig aktivitet och arbete. Den fysiska hälsan är beroende av den 

egna individens hälsotillstånd i förhållande till välbefinnandet. Den fysiska hälsan kan 
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påverkas både utifrån en negativ och positiv aspekt i förhållande till aktivitet och kroppsligt 

utövande. (Stockholms läns landsting, 2016) 

 

Psykisk hälsa kännetecknas vanligen utifrån individens upplevda känslotillstånd. Psykisk 

hälsa går att sammankoppla med salutogent synsätt där känsla av sammanhang har en stor 

betydelse. Att utifrån begreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet lättare kunna 

hantera exempelvis olika stressorer som kan komma tänka påverka en individ. Dessa 

stressorer kan vara faktorer som exempelvis stress och sömnbrist. Vilket Antonovsky (2005) 

menar på att genom en känsla av sammanhang (KASAM) lättare kunna hantera. Begreppet 

KASAM definieras i det teoretiska ramverket för studien. 

  

Den sociala hälsan involverar de relationer vi har i förhållande till andra människor som 

familjen, vänner, i skolan eller på jobbet. Alla individer liksom då elever bör uppleva att de 

känner KASAM, tillhörighet både i förhållande till familj, skola, vänner men också i andra 

sociala sammanhang. Social hälsa liksom tillhörighet innefattar också känslor kopplade till 

hur vi mår psykiskt. Social hälsa kan innefatta att man upplever kärlek, tillförlitlighet och 

bekräftelse gentemot en annan människa, oavsett kön, etnicitet, bakgrund eller dylikt. 

(Stockholms läns landsting, 2016) 

2.2 Läroplan, centralt innehåll samt kunskapskrav 

Läroplan för gymnasiet klarlägger att all undervisning i skolan ska leda till att elever ska 

kunna inhämta och utveckla kunskaper som ska främja elevernas utveckling kring lärande, 

som i sin tur ska leda till en livslång lust att lära. Skolans uppgift är även att varje individ ska 

kunna finna sin egenart och utifrån sitt eget perspektiv och villkor kunna delta i ett 

samhällsliv. Undervisningen ska även eftersträva att eleverna stimuleras för kreativitet, 

nyfikenhet och återges ett självförtroende vilket ger deras unika egenart att själva vilja pröva 

och omsätta nya idéer och lösa eventuella problem. Viktiga aspekter är även att 

undervisningen ska utveckla en social kompetens och uppmärksamma hälso-, livsstils- och 

konsumentfrågor. Eleverna ska dessutom få förutsättningar för att kunna bedriva en 

regelbunden fysisk aktivitet. En övergripande begreppslista som sammanfattar vad 

undervisningen i skolan ska eftersträva är att formulera fakta, förståelse samt utveckla 

färdighet och förtrogenhet. (Skolverket 2011, s.5ff) 
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När det kommer till ett leverne ur ett livslångt perspektiv är skolans uppgift att skapa en värld 

för eleven som ska förbereda för ett liv efter skolan, för varje enskild individ. Den personliga 

utvecklingen i detta fall ska skapa förutsättningar och ge individen en tro på sig själv och på 

den framtid som individen är med i. (Skolverket 2011, s.8) I ämnet Idrott och hälsa är syftet 

med undervisningen att elever ska kunna utveckla en förmåga att kunna planera, genomföra 

och värdera rörelseaktiviteter som i sin tur ska främja individens kroppsliga förmåga. 

Undervisningen ska även utveckla ett intresse inom ämnet som ska ge förmåga till att använda 

olika rörelseaktiviteter som är en källa till ett välbefinnande. Att få individerna att förstå hur 

den egna kroppen fungerar i arbete och vad den fysiska aktiviteten får för betydelse för en 

livsstil och konsekvenserna av en inaktiv livsstil. Undervisningen i Idrott och hälsa ska även 

syfta till att eleverna kan bidra till att utveckla kunskaper kring hälso- och miljömedvetenhet 

och dessutom våga intressera sig för att aktivt delta i aktuella diskussioner om hälsofrågor i 

arbetsliv och samhälle. (Skolverket 2011, s.83)  

2.3 Tidigare forskning 

Följande avsnitt avser presentera det nuvarande forskningsläget kring hur hälsa framställs i 

samband med hälsoundervisningen i ämnet Idrott och hälsa. 

2.3.1 Diskurser i hälsoundervisningen 

Mikael Quennerstedt (2006, s. 171) menar i sin studie efter analys av lokala styrdokument i 

ämnet Idrott och hälsa, att hälsa framförallt domineras av en fysiologidiskurs. Det som blir 

centralt för att uppnå hälsa inom denna diskurs är att med hjälp av olika aktiviteter fysiskt 

träna sin kropp, gärna i form av konditions- och styrketräning. Tillsammans med att träna 

kroppen så är det viktigt att eleverna förstår att träning i kombination med rätt kost är bra för 

att uppnå fysiskt välbefinnande. Quennerstedt (2006, s. 171ff) ger flera exempel på hur detta 

tar sig uttryck i lokala styrdokument, som att eleverna till exempel ska förstå att de motionerar 

för sin egen hälsas skull, eller skapa en förståelse och ett intresse för att regelbunden träning 

är en väg till hälsa. Hälsa i undervisningen i denna diskurs handlar också om att ge eleverna 

fysisk träning under lektionerna, vilket innebär att eleverna genom aktivt deltagande arbetar 

för att uppnå hälsa. När Webb, Quennerstedt & Öhman (2008, s.360f) i sin studie observerade 

undervisningen i Idrott och hälsa, fann de liknande mönster som Quennerstedt gjort i sin 

diskursanalys. Nämligen att fysiologidiskursen och dess fokus på fysisk träning samt 

sambandet mellan träning och kost för att uppnå hälsa är framträdande även den i faktiska 

undervisningen. Lektioner där hälsa var ett lärobjekt, bestod bland annat av att eleverna 
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fysiskt tränade i gym och kunskapen som förmedlades baseras på en fysiologisk och 

anatomisk synvinkel (ibid., s. 360f). Både Quennerstedt (2006, s. 176f) och Webb, 

Quennerstedt & Öhman (2008, s. 361f) noterar att hälsa även blir synligt som en del av en 

riskdiskurs, där hälsa kommer till uttryck genom att det är viktigt att identifiera, förebygga 

och hantera olika risker och skador. Detta kan vara till exempel inom ergonomi eller hur man 

värmer upp inför träning, och att läraren visar hur man lyfter korrekt vid styrketräning för att 

undvika skador.  

 

I styrdokumenten samt undervisningen i Idrott och hälsa så framträder hälsa i relation till 

olika diskurser. En diskurs handlar om en språkanvändning, eller möjlig sådan, i olika typer 

av situationer, institutioner eller till exempel i ett skolämne. I relation till ett skolämne är en 

diskurs det institutionella sammanhang av föreskrivna tillvägagångssätt som påverkar vad 

som går att göra samt vad som bör göras i ämnet. De som deltar i ämnet Idrott och hälsa, både 

lärare och elever, har alltid möjligheten att agera på ett annat sätt än enligt diskurser. De 

institutionaliserade diskurserna ”finns” dock alltid i den situationen som lärare och elever 

befinner sig i, det vill säga ämnet Idrott och hälsa, vilket innebär att lärare och elever 

orienterar sig mot dessa diskurser (Quennerstedt 2006, s.16). 

  

Riskdiskursen skiljer sig från fysiologidiskursen genom att den är mer förebyggande och att 

ett annat språk används för att till exempel visa god lyftteknik, samt att aktiviteten i 

riskdiskursen inte behöver träna fysiken. Båda diskurserna har dock fokus på individuella 

biologiska aspekter av kroppen, vilket gör att hälsoundervisningen i Idrott och hälsa 

domineras av diskurser där hälsosamma kroppar kännetecknas av fysisk träning, vikten av 

och kunskap om regelbunden träning samt en hälsosam livsstil. Hälsa blir ett individuellt 

stadie i form av frånvaro av sjukdom, och som också blir individens ansvar att uppnå. (ibid.) 

Eftersom det är dessa diskurser som undervisningen i Idrott och hälsa baseras på enligt 

Quennerstedts (2006, s. 188) studie, så är det därför möjligt att eleverna lär sig att hälsa 

handlar om att främst träna sin kondition och att upprätthålla regelbunden träning för att 

motverka ett alltmer stillasittande samhälle. 

  

Webb, Quennerstedt & Öhman (2008, s. 362f) påpekar att hälsa även tas upp i en mindre 

framstående diskurs, där hälsa ses som något som skapas i relationer mellan människor. I de 

lokala styrdokumenten tas det upp att elever ska ha kunskap om hur sociala relationer och 
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dess mönster påverkar hälsan, vilket blir kopplat till ett socialt välbefinnande. Eleverna ska 

genom undervisningen också bli medvetna om hur olika förutsättningar påverkar individens 

möjligheter till hälsa. För detta behövs att undervisningen uppmuntrar till reflektion och 

kritiskt tänkande, men enligt vad Webb, Quennerstedt & Öhman (ibid.) såg i sin studie 

uppmuntrar inte utformningen av undervisningen i hälsa till kritiskt reflekterande om det 

inflytande som sport och olika hälso- och fitnesstrender har på samhället. Detta tillsammans 

med att den kunskap som förmedlas i ämnet ofta kommer från fakta om fysiologi och 

anatomi, vilken ofta ses som självklar, gör att kritiskt tänkande, reflektion och diskussion 

kring hälsa inte blir så framträdande i idrott och hälsa undervisningen (Webb, Quennerstedt & 

Öhman 2008, s. 362f). 

2.3.2 Idrott och hälsa i skolan 

När det kommer till Idrott och hälsa i skolan lyfter Brolin (2017) att ämnet uppfattas 

huvudsakligen ur ett patogent perspektiv, detta genomsyras både hos elever, lärare och inte 

minst i dagens samhälle. Han lyfter dessutom att hälsa ur ett internationellt perspektiv handlar 

om att det är hälsa eller inte hälsa, vilket också påverkar det samhälle och den vardagen vi 

lever i. I samband med intervjuer av lärare i fråga lyder sammanfattningen att det patogena 

synsättet är mer dominerande för att lärarna prioriterar detta synsätt högst. Denna slutsats är 

sammanställd från intervjusvaren där lärarna menar att de genom rörelse kan uppnå hälsa där 

aktivitet värdesätts. Det salutogena synsättet återfinns i undervisningen men har mindre 

inflytande. Det är inte individerna som sätts i centrum, vilket synliggörs i undervisningen där 

de elever som avviker från normen möjligen inte hänger med i den bedrivna undervisningen, 

och det blir dessa elevers ansvar att anpassa sig samt göra sitt bästa för att hänga med efter sin 

förmåga. (Brolin 2017, s.35f)  

 

Liksom Brolin har Thedin Jakobsson (2007) intervjuat lärare i sin studie, och skriver om hur 

valet av innehåll inom ämnet Idrott och hälsa ämnar ge kunskaper så att eleverna ska ges 

möjlighet att främja sin fysiska, psykiska och sociala hälsa, vilket ska gynna dem ur livslångt 

perspektiv. Vidare diskuterar hon kring hur undervisningen i Idrott och hälsa särskiljer ämnet 

Idrott och hälsa, och om hälsa enbart kan vara ett ämne för sig eller om idrottsundervisningen 

leder till att vi kan uppnå en god hälsa. Thedin nämner att hälsa är ett begrepp som är svårt att 

definiera eftersom det omfattar många dimensioner. Begreppet hälsa har länge definierats som 

avsaknad av sjukdom, men begreppet har utvecklats till att innefatta fysiska, psykiska och 

sociala aspekter. Thedin skriver vidare vilka faktorer som påverkat ämnet ur ett 
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samhällsperspektiv där ämnet grundar sig i vetenskapliga discipliner, och där idrottsrörelsen 

har haft stort inflytande på ämnet. Detta har lett till konsekvenser för vad undervisningen i 

Idrott och hälsa innehåller, samt hur det utspelar sig. Varje enskild lärare ges stort utrymme 

för tolkning av ämnets innehåll, vilket också påverkar hur en undervisning i Idrott och hälsa 

kan se ut. (Thedin Jakobsson 2007, s.178f) 

  

Thedin Jakobsson analyserar i sin studie om oklarheter i beskrivningen av vad som ska ingå i 

ämnet Idrott och hälsa, vilket leder till det stora tolkningsutrymmet hos läraren. Annerstedt 

(2008, s.315f) ser i sin studie detta som ett möjligt problem för ämnet. Annerstedt menar att 

det finns en skillnad mellan vad det står i styrdokumenten ska finnas med, och vad som sedan 

faktiskt presenteras för eleverna. Detta kan komma från att styrdokumentens innehåll är vagt 

och oklart beskrivet, och att vad ett hälsoperspektiv faktiskt betyder sällan diskuteras inom 

skolan. Annerstedt menar också att lärandet kan ibland kan hamna i bakgrunden av aktivitet i 

Idrott och hälsa. Detta gör att det verkar finnas ett problem mellan vad kärnan i ämnet Idrott 

och hälsa faktiskt är och dess läranderesultat. (Ibid.) 

 

Thedin Jakobsson (2007) lyfter att undervisningens innehåll präglas av ett fysiologiskt 

perspektiv där det innefattar att eleverna ska anstränga sig fysiskt, svettas och tränas för att 

uppnå någon form av hälsa, en holistisk syn. Enligt Thedin Jakobson (2007) handlar det om 

att det är individen/eleven själv som har möjligheten att påverka den egna kroppen och att en 

sund livsstil kan leda till frånvaro av skador och sjukdom. Att se hälsa ur ett nyttoperspektiv 

handlar om att det eleverna lär sig i skolan ska ge dem förutsättningar för ett livslångt lärande, 

där målet är att må bra samt att hålla sig frisk. Ämnet innefattar förutom ett fysiologiskt 

perspektiv en humanistisk syn där förutom fysisk aktivitet också innefattar en social och 

psykisk hälsa. Att eleverna utvecklar en social och psykisk hälsa inom ämnet ska ge dem 

förutsättningar för samarbete och hjälpsamhet gentemot varandra. Intressant är hur en 

undervisning inom ämnet utformas där eleverna ska uppnå både fysisk aktivitet, en god hälsa, 

samarbete, hjälpsamhet men också bidra till en lärorik miljö som är trivsam som därefter 

också ska leda till att eleverna utvecklas och vågar utmana sig själva. I intervjuer med lärare 

som undervisar inom ämnet Idrott och hälsa har Thedin fått fram att lärarna strävar efter att 

skapa ett innehåll som ska leda till att eleverna jobbar mot en personlig hälsosam utveckling. 

Vidare diskuterar Thedin hur hälsa utformas, där hälsa bör definieras, problematiseras för att 

förstå innebörden av vad hälsa är. Det handlar om att aktivt ha en diskussion kring vad hälsa 
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är, både tillsammans med eleverna men också med andra lärare. Det menar Thedin att hälsa 

inom undervisningen handlar om hur läraren ser på hälsa. (Thedin Jakobsson 2007, s.180ff) 

 

I samband med all undervisning i skolan där eleverna ska ha ett elevinflytande, är det 

väsentligt att ta reda på elevernas tankar kring hälsa. Ahlberg undersöker i sin studie hur 

eleverna upplever ämnet Idrott och hälsa, och vad de tycker om hälsoundervisningen samt vad 

de anser att hälsa är för något. Ahlberg kommer i sin studie fram till vad eleverna anser 

intressant i hälsoundervisningen samt vad de skulle vilja veta mer om kring hälsa. Det var att 

de ville ha en varierad undervisning och att innehållet inte är för enformigt. Vissa av eleverna 

ansåg att all undervisning kring hälsa var intressant medan andra svarade att de inte ville veta 

något mer om hälsa. Ahlbergs sammanfattning kring svaren på dessa frågor landade i att 

eleverna ville veta mer om fysisk träning och vilka typer av träningsmetoder som är mest 

lämpade utifrån en individs egna syften och mål. Vissa elevsvar resulterade i hur mycket man 

bör träna medan andra ledde till att eleverna undrade hur lite man kan träna men ändå kunna 

uppleva att man har hälsa.  (Ahlberg 2015, s.72f) 

  

Ahlberg lyfter även i sin studie hur elever i årskurs nio definierar hälsa. Hon väljer att 

kategorisera svaren från eleverna som deltagit i studien efter fysiska, psykiska och sociala 

aspekter. Studien visar att eleverna anser att god hälsa kopplat till den fysiska hälsoaspekten 

är att känna sig frisk, uppleva en god kondition samt att individen orkar med det man vill orka 

med. Vidare framkom att om man är vältränad upplever de att man mår bättre samt att man 

får ett bättre självförtroende. Ett annat motiv för att vara fysisk aktiv som lyfts är att eleverna 

tränar för att kunna bli bättre på något, exempelvis inom styrka, få ökad kondition, öka 

möjligheten till att bli ett idrottsproffs samt få en ökad koncentrationsförmåga så att ett 

eventuellt skolarbete ska gå lättare. Eleverna upplever även att de via träning känner sig 

gladare och socialare. Vissa upplever dessutom att de via träning kan rensa sina tankar samt 

att det upplever träning som något kul. Sammanfattningsvis menar Ahlberg att träning är en 

naturlig del i elevernas vardag, och att rörelse påverkar deras hälsa på olika sätt. 

Anmärkningsvärt var att alla eleverna var träningsvilliga, och det enda som skiljde deras svar 

ifrån varandra handlade om inställningen till träning och hälsa. Vissa elever nämner att de 

tränade varje dag medan andra enbart tränade då de hade lust. Träningsform, frekvens och 

intensitet var även något som skiljde dem åt. (Ahlberg 2015, s.64f)  
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Ahlberg (2015) skriver vidare kring den fysiska aspekten att träning liksom kosten är viktig. 

Studien lyfter att eleverna anser att hälsa är förknippat med kost. Att lagom är bäst och att det 

inte är skadligt för hälsan att någon gång ibland unna sig något onyttigt, som exempelvis 

McDonald´s, så länge träning och en i övrigt balanserad kost är en del av vardagen. Eleverna 

anser även att de är medvetna med hur mycket de äter i förhållande till hur mycket och ofta de 

tränar, eftersom de inte vill bli överviktiga. Ahlberg skriver att i svaren från eleverna så finns 

det samband mellan aktivitetsgrad, matkonsumtion och energibehov hos individerna beroende 

av hur mycket kroppen förbränner. Rätt mängd mat i förhållande till hur mycket de rör sig för 

att varken gå upp eller tappa sin vikt. En annan viktig aspekt som lyfts i studien är att hälsa 

även är starkt sammankopplat med sömn. Elevsvaren resulterade i att sömn och återhämtning 

är viktigt för att kunna må bra. Att uppnå en bra sömn, att kunna ta det lugnt är en viktig del 

för eleverna för att de ska kunna känna att de ska orka med vardagen. En annan intressant 

aspekt som lyfts är dessutom utomhusvistelse, som eleverna anser att de får både energi och 

känner sig avslappnade av. (Ahlberg 2015, s.65f) 

  

Ahlberg  (2015) menar på att vikten av svaren landar i att det som möjligtvis passar en person 

kanske inte alls passar in på en annan person, i relation till hälsa och träning. Hälsa är inte 

enbart kopplat till kondition utan även till den psykiska hälsan. Att känna sig duktig, att ha 

självförtroende och att inte alltid behöva prestera. I samband med den sociala aspekten 

påvisar elevsvaren att hälsa är att känna social gemenskap och att kunna utföra 

fritidsintressen. Det kan enligt eleverna handla om hur de mår i samband med skola och 

hemmet samt om de har några kompisar eller inte. Att psykisk hälsa handlar om att må bra 

och att man trivs med sitt liv, där hälsan kan bli bättre genom att skratta och le i samband med 

att man gör saker som man tycker om. Det handlar om att man ska uppleva en känsla av att 

man mår bra. Elevsvaren tyder även på att man ska göra det som man själv tycker om samt att 

man ska lyssna på den egna kroppen. (Ahlberg 2015, s.67ff) 

  

Studien påvisar att eleverna besitter en bred kunskap kring vad hälsa är och hur den via 

fysisk, psykiskt och socialt kan påverkas eller upplevas. Däremot menar Ahlberg (2015) att 

eleverna vill ha mer kunskaper kring kost. Hur kost och träning hänger samman och hur man 

kan äta i samband med träning och/eller för att må bra. Enligt Ahlbergs bedömning så vill 

eleverna lära sig mer om hur de ska planera sin tid på ett så effektivt sätt som möjligt, de vill 

också lära sig mer om hur man ska hantera stress. Av den anledning av att de vill veta hur de 
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ska få ihop sin vardag för att hitta en balans mellan träning, kost, skolarbeten, vänner och 

återhämtning. De är också intresserade av vad som kan vara skadligt för hälsan, exempelvis 

om droger och doping. (Ahlberg 2015, s.74ff) 

  

När det kommer till vad det är eleverna vill ska ingå i en hälsoundervisning är det enligt 

studien en varierande efterfrågan på val av innehåll. Studien ämnar belysa tre kategorier som 

eleverna blivit indelade i efter vad de har svarat. Trygga, pressade, spontana där de trygga 

eleverna vill veta mer om hälsa mer generellt medan de pressade eleverna vill ha mer kunskap 

om specifika områden som till exempel, kost eller stress. De elever som kategoriseras som 

trygga är liksom de pressade medvetna om hälsa. De besitter även kunskaper kring hur de ska 

bibehålla sin hälsa vilket de pressade istället får dåligt samvete då de slappnar av. De trygga 

kan uppleva att de accepterar en tillvaro och kan unna sig och känna sig nöjda och dessutom 

kan hantera eventuella svårigheter. De pressade är sällan nöjda och har svårt att få en tillvaro 

att gå ihop och upplever att de ofta känner sig stressade. Eleverna inom den spontana 

kategorin har en oreflekterad inställning till hälsa och gör det som de känner för och upplever 

att de mår bra. De kan liksom de trygga unna sig och känna sig nöjda med sig själv och anser 

att hälsa är något som de upplever som lätt. De spontana är inte lika nyfikna om att lära sig 

mer om hälsa men vid en efterfrågan hos enstaka elever är de en generell önskan om kost, 

träning och hälsa. (Ahlberg 2015, s.81-89) 

 

I en annan studie som behandlar elevers upplevelse av hälsa inom ämnet Idrott och hälsa, 

intervjuade Inger Karlefors (2012, s. 12f) tio elever i årskurs 9. Studien ger en bild av att hälsa 

i första hand bedrivs som ett teoretiskt ämne inom Idrott och hälsa undervisningen. Det är 

dock inget som uppskattas av eleverna, eftersom de tycker att skolan redan består av 

tillräckligt mycket stillasittande lyssnande i de övriga skolämnena, och att i Idrott och hälsa 

vill de vara aktiva. Det är inte själva innehållet i sig som eleverna i denna studie är kritiska 

till, utan det är den inaktiva undervisningsformen som eleverna är kritiska mot. Eleverna 

betonar att fysisk aktivitet är viktigt för deras hälsa, och tycker därför att det blir 

motsägelsefullt att de ska sitta stilla och lyssna på att läraren säger att de ska vara fysiskt 

aktiva för att förbättra hälsan (ibid., s. 13). Undervisningen i hälsa påminner om den ”vanliga” 

undervisningen i skolan med föreläsningar, läxor och prov, och det är ingenting som eleverna 

sammanknippar med Idrott och hälsa, vilket leder till en negativ attityd mot 



12 

 

hälsoundervisningen. Även om hälsoundervisningen påminner om övriga teoretiska ämnen, 

som av eleverna ses som viktiga, så tycker eleverna inte att hälsoundervisningen är det. (ibid.) 

Eleverna i Karlefors (2012, s. 16f) studie är måna om att aktivitet fortfarande ska vara en 

viktig del av Idrott och hälsa. Även om de separerar kropp och sinne när de pratar om lärande 

i ämnet, tycker eleverna att en kombination av de båda behövs när de ska lära sig något nytt 

inom hälsa. Eleverna skulle föredra en hälsoundervisning där det teoretiska och det praktiska 

är mer integrerat, för att få en bättre förståelse. Elevernas förväntningar på att Idrott och hälsa 

ska vara ett fysiskt aktivt ämne påverkar vad eleverna får ut av hälsoundervisningen. De 

lyssnar och läser på inför prov, men glömmer sedan lätt bort kunskapen eftersom den inte blir 

förkroppsligad. Eleverna uttrycker enligt Karlefors (2012, s. 19) en ganska vag och 

oreflekterad vilja att använda sig av sina kroppar i lärandet av hälsa, vilket innebär att de vill 

arbeta praktiskt i hälsoundervisningen. 

2.3.3 Elevhälsa 

Det finns flera olika sätt att ta reda på och mäta elevers hälsa, och det finns flera olika faktorer 

att titta på i diskussioner kring hälsa, såsom fysisk aktivitet, stress eller intag av olika 

substanser. Rapporter och undersökningar gjorda på elever som bor i Sverige visar att på 

elevernas hälsa har försämrats. Eleverna som har en ålder på 11, 13 och 15 lyfter besvär som 

sömnsvårigheter, nedstämdhet, irritation, nervositet, huvudvärk, ont i magen och yrsel. 

(Eriksson, Alerby, Bergmark, 2016-02-05) I en studie av (Ruiz, Castillo & Sjöström, 2007) 

lyfter dem att fysisk aktivitet har en stark koppling till individens hälsa. Här sammanställs att 

genom fysisk aktivitet kan man mäta de flesta kroppsfunktioner, som skelettmuskulatur, 

respirationskapacitet, blodcirkulation, psykoneurologiska och metaboliska funktioner, vilka är 

involverade i ett utförande av daglig fysisk aktivitet och eller fysisk träning. Den fysiska 

skicklighet som en individ besitter är till viss del genetiskt bestämd, men kan också komma 

att påverkas av olika miljöfaktorer. En av dessa miljöfaktorer är bland annat fysisk träning. 

Barn och ungdomar är i en period där de formas, i den processen involveras liksom 

fysiologiska som psykologiska förändringar som kommer att påverka deras livsstil i samband 

med etablering, hälsosamma som ohälsosamma, vilket i sin tur kan påverka dem i vuxen ålder 

och deras hälsotillstånd. Fysisk aktivitet kan minska risken för fetma hos barn och ungdomar 

och kan leda till förbättringar av de psykologiska resultaten, som i sin tur är kopplad till en 

förbättrad kroppsbild. Detta medför dessutom positiva effekter på hjärnan som utsöndrar 

endorfiner som leder till ett bättre humör. De fysiska dagliga aktiviteter som i barn och 
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ungdomsår företer sig kan komma påverka förbättringar kring mentala kvaliteter i den unga 

åldern samt liksom senare i livet. (Ruiz, Castillo & Sjöström, 2007) 

 

I Skola, idrott, hälsa-studien (SIH), skriven i samarbete mellan Karolinska institutet, 

Gymnastik och idrottshögskolan och Stockholms universitet har Brun Sundblad (2006) i en 

tredje studie tagit reda på elevers upplevda hälsa i samband med en ökad ålder, där 

uppföljningen skedde i ett treårigt intervall. Brun Sundvall ville dessutom undersöka om 

faktorer som kön, ålder, stress och fysisk aktivitet kunde relateras i förhållande till den 

upplevda hälsan. Svaren på studien som sträckte sig mellan 2001 och 2004 visar att flickorna 

fortsatt klagar över sin upplevda hälsa, däremot visade det sig att pojkarna under denna period 

visade på en minskad klagan. Ett undantag finns i studien gällande trötthet som ökade i 

samband med ökad ålder hos båda könen. Den stress som mättes var 2004 mest för flickor, 

hela 61 % av de som deltog, medan det endast var 30 % av pojkarna som upplevde stress 

varje vecka eller dagligen. (Brun Sundblad, 2006) Skolverket (2016) visar på att en mätning 

kring att elevers stressnivå är oförändrad sen tidigare mätningar när det kommer till lägre 

åldrar, däremot elever som är äldre visar på en högre siffra än tidigare. Dessa elever uppger 

att de inte har tillräckligt med tid för att utföra det arbete som krävs utan att det ska uppleva 

att de blir stressade utav det. (Eriksson, Alerby & Bergmark, 2016) 

 

Som en del i skolans verksamhet relaterat till att utbilda eleverna om livsstilens betydelse för 

hälsan har skolan ett ANDT-uppdrag, vilket innebär att skolan ska upplysa eleverna om 

alkohol, narkotika, doping och tobak. Detta uppdrag ska dock inte begränsas till att endast 

belysa ANDT ur ett substanskunskapsperspektiv. ANDT behöver för eleverna tolkas och 

förmedlas utifrån den komplexa inverkan detta har på samhället och barn och ungdomars liv. 

(Skolverket, 2016-02-17) I relation till detta är elevernas konsumeringsvanor av ANDT 

intressant att veta, och därför genomför Centralförbundet för alkohol- och 

narkotikaupplysning (CAN) årligen en omfattande undersökning av skolelevers drogvanor. 

Enligt CAN har andelen gymnasieelever i årskurs 2 som konsumerar alkohol och tobak 

fortsatt att minska de senaste tio åren. Däremot har andelen gymnasieelever i årskurs 2 som 

använt narkotika ökat. Framförallt har denna ökning av narkotikaanvändning bland 

gymnasieelever i årskurs 2 skett hos pojkar, där 20 procent uppger att de någon gång använt 

narkotika. (Thor, 2017) 
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3. Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att ta reda på vilka kunskaper om hälsa som elever upplever att de lär sig i 

idrott och hälsa undervisningen, samt på vilket sätt hälsa framträder som ämnesinnehåll. 

 

Våra frågeställningar är följande: 

1. Vad upplever elever att de lär sig om hälsa i ämnet Idrott och hälsa? 

2. Vilka synsätt på hälsa framkommer? 

3. Vad tycker eleverna borde ingå i en hälsoundervisning? 

 

4. Teoretiskt ramverk 

Studien vill undersöka vilka kunskaper om hälsa som elever upplever att de lär sig i idrott och 

hälsa undervisningen, samt hur hälsa framkommer i ämnet. I analysen utgår studien både ifrån 

Aaron Antonovskys (2005) teori om ett salutogent perspektiv på hälsa, och ett patogent 

perspektiv på hälsa. Dessa två perspektiv på hälsa ska utgöra ett stöd för att i analysen försöka 

förstå vilka synsätt på hälsa som framkommer i resultatet. Antonovsky (2005, s. 25ff) menar 

att hälsa går att se utifrån två olika synsätt, ett patogent eller ett salutogent synsätt. I det 

patogena synsättet ses hälsa som en dikotomi. Dikotomin handlar om att en människa 

antingen ses som frisk eller sjuk, oavsett om man utgår ifrån en traditionell medicinsk 

sjukdomsorienterad eller en hälsoorienterad ståndpunkt. Antonovsky (ibid.) anser att detta 

synsätt är mindre användbart än ett salutogent perspektiv där hälsa ses som ett kontinuum. 

Detta kontinuum rör sig mellan hälsa till ohälsa, och i det salutogena perspektivet betyder det 

att man vid en undersökning försöker placera in var varje person befinner sig i detta 

kontinuum, vid det specifika tillfället (ibid.). Det patogena synsättet menar Antonovsky 

(2005, s.30) utgår enbart från att kroppen skall vara frisk, i frånvaro av sjukdom, därav 

utesluts individens bakgrund som kan ligga till grund för hälsa, vilket det salutogena 

perspektivet tar i anspråk. Det patogena synsättet handlar om att individen fokuserar på den 

specifika sjukdomsdiagnosen eller hur den kan förebygga en viss sjukdom. I det salutogena 

synsättet får individen ett mer optmistiskt anspråk, att fokusera på de mer övergripande 

problemen i ett icke uteslutande av stressorer som ständigt kommer vara närvarande. (ibid, 

s.35) 
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Antonovsky (ibid., s. 38f) menar att i det salutogena perspektivet hamnar fokus mer på olika 

copingresurser, vilket är olika faktorer som får oss bibehålla den position vi har på 

kontinuumet hälsa-ohälsa, eller som får oss att röra oss mot ytterligheten hälsa. Till skillnad 

mot detta har det patogena perspektivet istället sitt fokus på de stressorer som orsakade eller 

kommer att orsaka, sjukdom hos människor. I det salutogena perspektivet anses stressorer inte 

alltid ha en patologisk påverkan, utan stressorer kan också vara hälsofrämjande. Stressorer är 

någonting som alltid är närvarande, men de behöver inte ses som någonting dåligt som alltid 

måste bekämpas. Om en stressor har en patologisk eller hälsofrämjande påverkan är beroende 

av vilken typ av stressor det handlar om, och hur väl den spänning som denna stressor 

framkallar kan hanteras (Antonovsky 2005, s. 39). 

Antonovsky (ibid., s. 40f) ser däremot inte det salutogena synsättet som en ersättning för det 

patogena synsättet. Antonovsky ser istället att de två olika perspektiven kan komplettera 

varandra, då det fortfarande behövs forskning till exempel om hur man behandlar cancer eller 

andra sjukdomar.  

 

Känsla av sammanhang, eller KASAM, är den viktigaste faktorn enligt Antonovsky (2005, s. 

42f) för att bibehålla sin position i kontinuumet mellan hälsa-ohälsa, och för att även kunna 

flytta positionen närmare hälsa. KASAM bygger på begreppen begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Begriplighet handlar om hur väl en individ upplever både inre och yttre 

stimuli som begriplig, det vill säga att den information som tas in upplevs som ordnad, tydlig 

och strukturerad. Individer med hög känsla av begriplighet förmår att göra framtida stimuli 

begriplig, oavsett om stimuli är önskvärt eller inte. Dessa individer förväntar sig att framtida 

stimuli är förutsägbara, och även om stimuli inte är det kan individer med hög begriplighet 

ordna och förklara dessa stimuli (ibid., s. 44). 

 

Hanterbarhet handlar om till vilken grad en individ upplever att man har resurser för att möta 

och klara av de krav som ställs av de stimuli man utsätts för i livet. En individ med låg känsla 

av hanterbarhet ser livet som orättvist och sig själv som en otursfågel. Man blir ett offer för 

olika omständigheter. Individer med en hög känsla av hanterbarhet ser istället på de olika 

stimuli de utsätts för i livet som utmaningar de kan hantera, och händer en olycka, oavsett hur 

allvarlig, kommer individen kunna hantera detta och gå vidare. De resurser man har för att 

hantera de krav som Antonovsky refererar till kan vara resurser som man själv har kontroll 

över, eller som någon annan som man kan lita på har kontroll över. (Antonovsky 2005, s. 44f) 
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Det tredje begreppet, meningsfullhet, ser Antonovsky som KASAMs motivationskomponent. 

Meningsfullhet handlar om i vilken utsträckning individen känner att livet innehåller områden 

som har en känslomässig innebörd, och att det finns problem och krav som är värda att lägga 

ner sin energi och sitt engagemang i. En individ med hög känsla av meningsfullhet har 

områden i livet som är viktiga för dem. Det är områden som de har en känslomässig 

investering i och som de är väldigt engagerade i. Individer med låg känsla av meningsfullhet 

har istället få områden som betyder särskilt mycket för dem i sina liv. Är det något område 

som dessa individer lyfter fram som är viktigt så handlar det mer om att det innebär krav som 

de helst hade varit utan. 

 

5. Forskningskontext 

För att få en översiktlig bakgrund till de intervjuade elevernas tankar kring både hälsa i stort 

och deras möte med undervisning i hälsa, kommer detta avsnitt presentera de besökta 

skolornas översiktliga planering av ämnet Idrott och hälsa. Detta för att i studiens resultat och 

analys kunna möjliggöra och synliggöra eventuella likheter och skillnader i förhållande till de 

svaren eleverna angivit. 

5.1 Skola A 

Skolan har valt att de elever som läser Idrott och hälsa 1 på gymnasiet ska klara kursen på 

fyra terminer (se Bilaga 3). Anledningen kring detta är att lärarna som sammanställt 

dokumentet vill säkerhetsställa en god kvalitet på det innehåll som återges samt utveckla en 

ökad samsyn av ämnet Idrott och hälsa. Kursen är uppdelad i moment som följande under det 

första året: 

 

-” Konditonsprojekt. Styrkeprojekt. Dans/rytmik i någon form. Friidrott. Grunder i 

friluftsliv.” (Bilaga 3) 

 

Dessa moment ligger fördelat både det första året och det andra året eleverna går på 

gymnasiet. Planeringen är nödvändig då eleverna oftast byter lärare det andra året på 

gymnasiet i Idrott och hälsa. Planeringen är att tänkt att eleverna ska få en likvärdig 

undervisning samt att bedömningen ska vara så likvärdig som möjligt. Samtliga elever ska 
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alltså oavsett ett lärarbyte kunna ta del av momenten som nämns ovanför. Lärargruppen har 

även beslutat att samtliga kunskapskrav ska examineras minst en gång under det första året. 

(Bilaga 3) Det andra året ska följande moment innefatta kursen Idrott och hälsa 1: 

 

-” Orientering. Fördjupningsprojekt träningsplanering. De delar av kunskapskrav 4-6 som ej 

examinerats i åk 1.” (Bilaga 3) 

  

De friluftsaktiviteter som förekommer på skolan ska ske under både sommartid och vintertid. 

Lärarna har även beslutat att alla eleverna måste delta under både friluftsaktiviteterna som är 

på sommartid och vintertid för att kunna uppnå ett godkänt betyg. I de riktlinjer som finns för 

lärare på skolan skapat av lärarna står det att samma bedömningsmatris ska användas av 

samtliga lärare. Den ska även vara uppdaterad innan starten för årskurs två. Lärarna har 

dessutom i ett dokument sammanställt en matris med samtliga kunskapskrav fördelade över 

betygen E, C, och A. Denna matris ligger till grund för någon form av bedömning som 

“guide” för lektionsinnehåll kopplat till kunskapskraven. (Bilaga 3)  

5.2 Skola B 

Skola B har i likhet med skola A bestämt att kursen Idrott och hälsa 1 på gymnasiet ska läsas 

över fyra terminer (se Bilaga 4). Anledningen till detta beslut är för att det ger lärarna i Idrott 

och hälsa 1 mer tid att arbeta med innehållet i kursen, vilket ska ge en bättre undervisning till 

eleverna. Under det första läsåret är det följande tre arbetsområden som presenteras, där det 

första momentet är under höstterminen och resterande två är under vårterminen: 

 

- Hälsa, motion och träning  

- Skador och livräddning 

- Friluftsliv och orientering 

 

Under det andra läsåret är det fyra arbetsområden som är fördelade med två moment per 

termin:  

 

- Pulsträning,  

- Styrka och ergonomi 

- Kost och träning 
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- Hälsa och livsstil 

 

I kursplaneringen står det även att alla fyra terminer ska innehålla:  

rörelsekvaliteter, kroppslig förmåga och bedömningsuppgifter. (Bilaga 4) 

 

6. Metod 

Följande avsnitt ämnar presenterar den utvalda metoden utifrån studiens syfte och 

frågeställningar. 

6.1 Kvalitativ intervjustudie 

Syftet med studien är att ta reda vad elever upplever att de lär sig om hälsa i ämnet Idrott och 

hälsa, samt hur hälsa framkommer i ämnet. För att undersöka detta har en kvalitativ 

intervjustudie valts som metod. Denna metod valdes eftersom det möjliggör att få 

intervjuobjektets utförliga och djupa beskrivningar, upplevelser och erfarenheter av det valda 

problemområdet (Patel & Davidson 2011, s. 83f). Det medför en deskriptiv ansats som 

grundar sig i det hermeneutiska perspektivet. Intervjudeltagaren ska ges möjlighet att beskriva 

det han eller hon upplever. Fokus i detta fall handlar om att skapa en så nyanserad bild och 

beskrivning av det studerade ämnet som möjligt (Kvale & Brinkman 2014, s. 47). 

  

Intervjuerna skedde enskilt med varje elev eftersom just deras åsikter och tankar ska 

synliggöras, opåverkat av till exempel klasskamrater som kanske har en annan uppfattning om 

problemområdet. Studiens intervjufrågor eftersträvade att ge öppna följdfrågor att ställa till 

intervjudeltagarna, för att försöka nå en djupare förståelse om studiens problemområde. I 

samband med intervjuerna fick studien en målinriktad samt fokuserad diskussion kring valda 

problemområde och dess frågeställningar. Intervjuerna kommer att ägde rum på elevernas 

skolor för att intervjun skulle ske i en miljö där eleverna kände sig trygga och bekväma, för 

att skapa en så god dialogmiljö för intervjudeltagarna som möjligt. (Hassmen & Hassmen 

2008, s.252ff) 

6.2 Urval 

Studien ämnade intervjua elever på gymnasiet som läser Idrott och hälsa 1. Urvalet kom att 

vara efter ett bekvämlighetsurval, vilket innebar att gymnasieskolor kontaktats inom 

Stockholmsområdet och de skolor som svarat har sedan besökts. De elever som vill vara med 
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och ställer upp på en intervju har sedan blivit urvalet. Dock för att få en mer jämställd 

undersökning bad vi om möjligt kunna få intervjua två tjejer respektive två killar på vardera 

skola. Det slutgiltiga urvalet blev åtta elever jämnt fördelade på två gymnasieskolor, med två 

tjejer och två killar från respektive skola. Den ena skolan ligger nära Stockholm City, medan 

den andra besökta skolan ligger i ytterförort. Redan från början var målet att besöka två skolor 

med denna geografiska fördelning, ifall det skulle gå att se några skillnader i svar mellan de 

två skolornas elever. Den definierade urvalspopulationen har en ålder på 15-17 år. (Hassmén 

& Hassmén 2008, s.94)  

6.3 Genomförande 

Skapandet av intervjuguiden utgick från studiens syfte och studiens frågeställningar. Utifrån 

studiens frågeställningar skapades temarubriker se (Bilaga 2). Därefter skapades frågor efter 

angivna teman för att söka svar på studiens frågeställningar. Teman ska skapa en tydlig 

struktur för studiens syfte samt förtydliga vad studien ämnar söka svar på. Intervjuguiden 

ämnar endast agera hjälpmedel och det råder öppenhet för följdfrågor. 

 

I samband med sammanställning av intervjufrågor har vi valt att utgå ifrån en forskningsetisk 

aspekt som innefattar sju stadier. För att öka validiteten i undersökningen bestämdes innan 

vem det var av oss två skribenter som skulle intervjua och vem det var som ska anteckna och 

spela in intervjuerna. Planeringen innefattar även kommunikation över exakta detaljer kring 

genomförande av intervju samt val av plats. Därefter ägde intervjuerna rum, vilka tog mellan 

cirka 10 till 20 minuter. Transkribering skedde i nära anslutning till intervjutillfället för att 

undvika eventuella fel och misstolkningar i samband med transkriberingen, för att öka 

validiteten på undersökningen. När alla intervjuerna var utskrivna styrkte vi våra utskrifter av 

intervjuerna tillsammans med intervjudeltagarna, för att sedan analysera de svaren vi fått. 

Därefter har vi rapporterat våra sammanställda intervjuer i resultatdelen i denna uppsats. 

(Kvale & Brinkman 2014, s.37) 

6.4 Databearbetning 

Analysen har utgått från, vilket synsätt på hälsa som framträder i elevutsagorna, vad de som 

elever upplever att de lär sig i Idrott och hälsa kopplat till hälsa samt vad eleverna beskriver 

borde ingå i en hälsoundervisning. Frågeställning 1 kommer att i samband med analys och 

resultat att presenteras som Analys A, frågeställning 2 kommer att presenteras som Analys B i 

analys och resultatdelen, och slutligen presenteras frågeställning 3 som Analys C. Detta för att 
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skapa en tydlig struktur samt bild av vad eleverna har svarat i samband med frågorna under 

respektive tema. 

6.5 Tillförlitlighetsfrågor 

De genomförda intervjuerna har spelats in digitalt och sedan transkriberats. Att omvandla 

talspråk till text kan vara svårt, och till exempel kroppsspråk och betoningar försvinner ofta i 

transkriberingen. Det kan finnas en vilja att tydliggöra texten genom att strukturera upp den i 

meningar och bisatser, men det kan medföra att samtalet framstår som tydligare än det var 

under intervjun (Patel & Davidson 2011, s. 106). För att uppnå en så hög kommunikativ 

validitet som möjligt har dessa utskrifter av intervjuerna sedan skickats tillbaka till 

respondenterna för att de ska bekräfta att utskriften av intervjun är korrekt (ibid., s. 107). 

Detta för att säkerhetsställa framställningen av elevernas åsikter under intervjuerna, så att 

studien ska vara trovärdig. Vi fick dock inga krav på korrigeringar från någon av 

respondenterna.  

  

Studien använde en intervjuguide för att öka tillförlitligheten samt för att skapa struktur under 

intervjuerna, vilket hjälpte oss att säkerställa en likvärdig utformning på varje enskild intervju 

(ibid., s. 104). Studien ämnade fokusera på det som avses i frågeställningarna, och därmed 

uppvisa god validitet, förmedla korrekt och användbar kunskap om studerade fenomen som 

ska härleda till en nyanserad bild av problemområdet så att läsaren ska kunna bedöma 

studiens värde, samt använda den som underlag för vidare utveckling inom ämnet. (Hassmén 

& Hassmén 2008, s.253) 

6.6 Etiska aspekter 

Som en del av förberedelserna inför intervjuerna så har de fyra övergripande etiska aspekter 

som har formulerats av Vetenskapsrådet beaktats. Dessa fyra krav är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Detta innebär att 

intervjuobjektet har informerats om studiens syfte, att studien vill undersöka kunskaper om 

hälsa som elever upplever att de lär sig i undervisningen i Idrott och hälsa. Det är helt 

frivilligt för eleverna att delta i studien, och att de kan avbryta intervjun när som helst om de 

känner för det. Alla uppgifter om den enskilda eleven har behandlats med största möjliga 

konfidentialitet, och ingen utanför studien vet vilka svar som är kopplat till vilken elev. 

Intervjuobjekten har upplysts om att alla uppgifter och information som eleverna delger 

endast kommer att användas i syftet för denna studie. (Patel & Davidson 2011, s. 62f) 
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7. Resultat och analys 

Följande avsnitt avser presentera studiens resultat samt dess analys i förhållande till de 

frågeställningar som studien ämnar belysa. 

7.1 Vad upplever elever att de lär sig i Idrott och hälsa kopplat till 

hälsa? 

Detta avsnitt presenterar de resultat eleverna angav vid vad de anser att de tagit del av samt 

lärt sig i den undervisningen som förekommer på de skolor vi ämnat besöka. Hur eleverna har 

graderat de olika svarsalternativen framgår i tabell 1 nedan. Elevernas svar visar på att fokus 

inom hälsoundervisningen framförallt handlar om fysisk träning i form av konditions- och 

styrketräning. Eleverna lyfter även andra saker som de får lära sig, som att ha bra sömnrutiner 

och hur en bra kosthållning ser ut. Följande citat illustrerar vad eleverna upplever att de lärt 

sig: 

 

-”...vi har pratat om styrketräning, hur muskler funkar, hur muskler byggs, vi har pratat om 

kondition och hur olika sorts träning har olika sorts effekt på kroppen.” Elev 2 

 

-”Vi har gått igenom vad typ sömn, kost och typ ren sån här typ bara fysiska aktiviteter, typ vi 

har gått igenom koordination, kondition och vad mattallriken är, sådana där simpla saker 

liksom.” Elev 1 

 

Tabellen nedan visar på de resultat som eleverna graderat det centrala innehållet samt i vilken 

utsträckning de upplever att de tagit del av följande alternativ på en skala från noll till tio, där 

noll är lägst och tio är högst. 

 

Tabell 1 

 

Elev 

1 

Elev 

2 

Elev 

3 

Elev 

4 

Elev 

5 

Elev 

6 

Elev 

7 

Elev 

8 

Kosthållning 8 2-3 4 5 8 8 4 10 

Stresshantering & mental 

träning 

8 4 7-8 5 7 6 7 0 
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Fysisk träning kopplat till 

hälsa 

10 10 8 7 9 9 10 10 

Droger & doping 5 5 2 0 6-7 5 5 2 

Ergonomi 7-8 7 5 7 7 2 5 0 

 

Studien visar på att eleverna till viss del har skilda uppfattningar kring i vilken mån de olika 

alternativen lyfts i undervisningen. De förekommer även vissa skillnader mellan svaren i 

förhållande till de elever som blir undervisade av samma lärare, men generellt sätt över 

tabellen råder de inga större skillnader. De flesta av eleverna upplever även att ovanstående 

alternativ är en del av hälsoundervisningen. Det vill säga de upplever att det som tas upp i 

undervisningen i Idrott och hälsa kopplas till hälsa. Nedanstående citat visar på detta:   

 

-”Ja, tror jag, ja. Vad annars skulle de kunna vara liksom.” Elev 7 

 

Vidare ska följande resultat påvisa om hur undervisningen inom hälsa framkommer med den 

övriga undervisningen i ämnet Idrott och hälsa, eller om undervisningen visar på en markant 

uppdelning. Resultatet ämnar även belysa om eleverna anser att hälsoundervisningen är mer 

teoretisk eller praktisk, eller både och. Sammanställningen av resultatet visar på att detta är en 

fråga som skiljer sig mellan de olika skolorna. Eleverna anser att hälsoundervisningen är 

integrerad med all undervisning i Idrott och hälsa. På den ena skolan anser eleverna att 

hälsoundervisningen är till en stor del mer teoretisk än praktisk, medan eleverna på den andra 

skolan anser att det inte råder någon större skillnad utan att hälsoundervisningen är både 

teoretisk och praktisk. Första citatet är ett exempel på hur en elev upplever att 

hälsoundervisningen är integrerad.  

 

-”Nej, vi brukar ha liksom, det brukar liksom hänga ihop. Alltså vi brukar typ först, alltså vi 

säger att vi ska göra det här och då brukar vi prata om det rent allmänt och liksom vad man 

behöver tänka på. Så allt brukar komma ihop.” Elev 1 

 

De andra citatet nedan visar på att en elev från den ena skolan anser att hälsoundervisningen 

är mer teoretisk än praktisk. 

 



23 

 

-”Det är ganska mycket teoretiskt… men sen i vissa fall när det är typ så här HLR, då är det 

lite mer, då är det fysiskt arbete för man får arbeta på dockor och sånt. Men för det mesta är 

det teoretiskt.” Elev 3 

 

Efterföljande citat symboliserar ett svar från den andra skolan där eleven samt eleverna anser 

att undervisningen inom hälsa är både teoretisk och praktisk. 

 

-”Både och. Eftersom vi först har teoretiskt och sen tar vi och gör det. Så då är det både och 

typ.” Elev 5 

 

Ett flertal av eleverna gör en antydan på att de upplever att hälsa inom Idrott och hälsa 

framstår som något som är viktigt. 

 

-”Det framställs som en grej som är väldigt viktigt för, inte för bara alltså inom just idrotter, i 

livet också, för att du ska kunna må bra och att orka med vissa grejer. ” Elev 6 

 

-”Det är väl något som är viktigt som man ska tänka på typ.” Elev 3 

 

-”… ja… jag vet inte. Eh det framställs som att det är viktigt.” Elev 2 

 

I utsagorna framträder att vad som är viktigt när det kommer till utformningen av hälsa i 

undervisningen. Sammanfattningsvis så upplever eleverna att fokuset ligger på den fysiska 

aktiviteten och sedan i sin tur hur den fysiska aktiviteten är kopplad till hälsa i form av 

exempelvis kost och vila.  

 

-”Alltså, det blir väl typ. Alltså vi har pratat om vad som händer om man inte tränar och vad 

som händer om man inte äter rätt och inte rör på sig. [...] Alltså, tränar du bra, så kommer du 

att må bättre. Alltså, du behöver ju inte träna varje dag, men, ju mer du tränar, alltså du 

kommer ju att få en bättre prestation i övrigt, och så ah...jag vet inte.” Elev 1 

 

-”Det är typ så här att man ska äta rätt, vila och typ träna… alltså så här om man tränar 

jättemycket så måste man vila mycket och så måste man äta bra kost och sånt där. Så det är 

typ den här triangeln eller cirkeln så här. Det trycker dom mycket på i alla fall.” Elev 5 
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-”...Som hänger ihop med idrott för att i idrott så rör man på sig och det är hälsosamt… typ. 

[...] Mm att man ska vara fysiskt aktiv, att man ska äta bra, att man ska liksom… följa liksom 

alla mallar.” Elev 3 

 

-”Ja men, att asså att de, men att äta bra, [...] eh ja men motionerna, asså på en bra nivå att 

man inte övertränar. [...] Ja men inte alltså gör allting i måttlig grad, att inte träna för lite 

och inte träna för mycket.” Elev 8 

 

-”Mmm… typ, eh, välmående, både fysisk och psykiskt liksom. Nått sånt.” Elev 7 

 

Det sistnämnda citatet är ett citat som sticker ut från de övriga svaren som de andra eleverna 

angivit. Elev 7 är den enda eleven som i samband med den frågan lyfter att hälsa, förutom att 

må bra fysisk, också innefattar att må bra psykiskt. 

7.1.1 Analys A 

Antonovsky (2005) menar på att det salutogena synsättet fokuserar på faktorer som gör att 

individen kan bibehålla den position den har i kontinuumet, hälsa - ohälsa, eller röra sig mot 

ytterligheten hälsa. Det patogena synsättet fokuserar däremot till större del kring vilka orsaker 

som leder till eller bidrar till sjukdom hos människan. Resultaten av de svarsalternativen som 

återges på de besökta skolorna verkar genomsyra ett mer patogent synsätt, men inte helt 

tydligt kan utesluta de mer salutogena synsättet. Elevernas svar antyder att de får lära sig vilka 

verktyg de ska använda sig av för att bibehålla en god fysisk hälsa samt vilka orsaker som kan 

bidra till att de mår dåligt. Fokus är på den fysiska kroppen samt hur den ska underhållas för 

att uppnå och bibehålla någon form av välmående. Detta är det Antonovsky (2005) menar är 

ett tecken på ett patogent synsätt. Det är flera delar som påverkar hälsan, och individens 

sociala och psykiska tillstånd påverkar i lika stor utsträckning individens hälsa som det 

fysiska tillståndet. De elevsvaren som visar på hur hälsa framställs i undervisningen handlar 

först och främst om hur viktigt det är, men också vad det är som är viktigt. De viktiga som 

framkommer är att hälsa uppnås genom till exempel styrketräning eller konditionsträning av 

kroppen, samtidigt som en bra kost och sömn blir till verktyg som ytterligare gynnar kroppens 

utveckling mot hälsa. Vilket i sin tur går att återkoppla till de mer patogena synsättet, dock 

går det inte utifrån de svarsalternativen endast påvisa att det salutogena synsättet helt utesluts. 

Analysen av resultaten tyder på de ovanstående synsätten, dock går det inte att utesluta eller 
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påvisa en exakt framställning kring hur eller på vilket synsätt undervisningen i Idrott och 

hälsa framförs på. 

 

En intressant observation är att alla elever utom en säger att stresshantering och mental 

träning varit en del av deras undervisning när de får en direkt fråga om det. Detta visar ändå 

på att fler aspekter av hälsa ingår i hälsoundervisningen, vilket tyder på ett visst salutogent 

synsätt i undervisningen, än endast den fysiska kroppen och hur den tränas. Det går dock att 

ställa frågan hur framträdande detta ändå är, då endast en elev tar upp någon aspekt som inte 

är direkt kopplat till just den fysiska hälsan när eleverna själva resonerar kring vad hälsa 

framställs som inom ämnet. 

7.2 Vilka synsätt på hälsa framkommer? 

Sammanställningen avser presentera elevernas svar på frågeställningen som ska symbolisera 

hur eleverna uppfattar vad hälsa är utifrån deras egna perspektiv. Det råder inga större 

skillnader mellan elevernas synsätt. Vanligt förekommande bland elevernas svar till hälsa blir 

kopplat till framförallt den fysiska hälsan. Den psykiska hälsan påtalas men inte i samma 

utsträckning i elevsvaren.  

 

- “ Alltså allting vad du gör blir ju kopplat till din hälsa. Tränar du så kommer du att 

automatisk få en bättre hälsa. Äter du rätt så kommer du få en bättre hälsa. Sover du bra får 

du en bättre hälsa. Så hälsa för mig är väl typ hur jag mår, skulle jag väl säga.” Elev 1 

 

- “ Alltså som jag sa, hur man mår typ. Alltså både mentalt och fysiskt, och vad man gör för 

att må bra typ.” Elev 3 

 

- “ ...alltså allting blir lite mer roligt om man har saker att se fram emot. Så det...ja...hälsa är 

att göra roliga saker.” Elev 3 

 

Enligt utsagorna framkommer att eleverna gör en stark eller tydlig koppling mellan hälsa och 

den fysiska aktivitet som de utövar. Under intervjuernas fortlöpning är fysisk aktivitet 

ständigt återkommande till den hälsa som eleverna pratar kring. Det som framgår tydligt är att 

elevernas svar på respektive skola kring hälsa påvisar ett liknande synsätt. På den ena skolan 
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lyfter eleverna träning, kost och sömn som utgångspunkt för hälsa. Medan eleverna på den 

andra skolan lyfter mer översiktligt att det handlar om att må bra både psykiskt och fysiskt. 

 

-“ Mm, det är ju såhär kost, sömn och motion. Att man har alla dom tre och att dom funkar, 

eh och det är en sån sak som gör att man mår bra.” Elev 6 

 

-” Alltså hälsa för mig, det första jag tänker på mest, alltså träningen. Men sen är det också 

hur jag äter, och hur mycket jag äter, när jag äter och vad jag äter. [...] Sova rätt och sånt.“ 

Elev 4 

 

-” Ja, hälsa min kropp men mår bra, men jag vet inte att jag liksom mår bra i hjärnan. Att jag 

asså är clearminded... ehh... det tycker jag, jag tycker att jag får det när jag tränar.” Elev 2 

 

-” Mm, ehm… man mår bra liksom. Och det är psykiskt och fysiskt typ som jag sa där innan, 

ja det är väl hälsa för mig.” Elev 7 

 

-” Hälsa för mig. Det är tycker jag främst att man mår bra psykiskt, att ja men att man är 

nöjd med sig själv, att man, eh alltså sen så att man tycker att man tränar för att man tycker 

det är kul. Och inte för att man måste. […] att man mår, att man äter så att man mår bra, eh, 

fysiskt också och tränar så man mår bra fysiskt också. Alltså så man inte äter onyttigt så kan 

man må dåligt fysisk och om man äter för nyttigt så kan man ju också må dåligt och känna sig 

svag och sådär. Och ah eh jag vet inte. Framförallt eh psykiskt, tycker jag.” Elev 8 

 

I samband med den fråga som visar på hur eleverna själva graderar sin egna upplevda hälsa, 

väljer samtliga elever att gradera sig högt. De flesta elever landar på en siffra som är mellan 

sjua och åtta på en skala där noll symboliserar en sämre hälsa och tio symboliserar en mycket 

god hälsa. Följande citat representerar en motivering kring varför eleven har valt att sätta en 

sjua eller en åtta i förhållande till den egna hälsan:  

  

-”Alltså fysiskt tycker jag att jag mår väldigt bra. Jag känner mig stark och jag ee pigg  men 

psykiskt tycker jag.. det är jobbigt att, alltså jobbigt att, men jag är väldigt stressad hela tiden 

och såhär, eh … just nu är jag iallafall jättejätte stressad åh det är ju, så nu tränar jag ju, 

ibland så hoppar jag ju över träningar, eh och det är ju, för jag vill ju, jag tycker att det är 
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jättekul att träna  så de är jobbigt att avstå från träningar, för att jag behöver göra andra 

saker. Eh, ah det är därför som jag inte mår på topp.“ Elev 8 

 

-”Ja, alltså jag mår ju ganska bra liksom, jag är nästan aldrig sjuk. Det är vissa dagar man 

kanske är jättetrött och då får man liksom… alltså så… men annars så mår jag bra.” Elev 3 

 

Noterbart är att de flesta elever anger att de mår bra, kopplat till den fysiska hälsan. Trots att 

eleverna påtalar att de mår bra graderar de inte sin upplevda hälsa med tio. Ett svar som är 

avvikande är att det endast är en elev som nämner en begränsning kring sitt fysiska tillstånd 

som påverkar elevens gradering av sin upplevda hälsa: 

 

-” Ehm, den skulle ju såklart kunna vara bättre om jag kunde göra dom grejerna jag inte kan 

göra nu med mitt knä.” Elev 6 

 

När eleverna pratar om vad de skulle behöva för att gradera sin hälsa ännu högre framträder 

tre olika teman. Några elever upplever att de behöver träna mer för att få en bättre hälsa 

medan några elever upplever att de behöver sova mer. Några elever upplever istället att de 

behöver minska stressen för att gradera sin hälsa högre. 

 

-”… jag skulle typ behöva sova mer. [...] Så ja, det tror jag skulle varit bättre, för att orka 

mer och prestera bättre..” Elev 5 

 

-”Mmm, jag vet inte kanske lägga ner mer tid på träningen.” Elev 2 

 

-”Jag tror att det är mycket av stressen i skolan, som skulle behöva försvinna ehm för att det 

skulle vara högre.” Elev 7 

 

Något som inte förekommer i samband med intervjuerna är den sociala hälsan. Eleverna 

pratar ständigt om den egna hälsan kopplat till fysisk och psykisk hälsa, och hur den i sin tur 

kan påverkas. Den sociala hälsan kan vara en del av den psykiska, men i elevernas svar 

framkommer ingenting som kan kopplas till elevernas kontakter med till exempel vänner och 

familj, och hur det kan påverka deras hälsa. 
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7.2.1 Analys B 

Utifrån de svar som framförs har vissa elever ett visst patogent synsätt på hälsa genom att den 

fysiska kroppen är i fokus när de pratar om hälsa. De pratar till exempel mycket om att de ska 

ta hand om sin kropp genom att träna och äta rätt. När dessa elever sedan diskuterar vad de 

kan göra ytterligare för sin hälsa så innefattar det mer träning, bättre kost eller mer sömn, men 

olika sociala eller psykiska hälsoaspekter nämns inte. Detta är något som kännetecknar ett 

mer patogent synsätt enligt Antonovsky (2005) då eleverna endast tar upp hur de mår 

kroppsligt, och kan förändra sin kropps status. De andra aspekter som Antonovsky menar är 

viktiga för att förstå hur hälsa uppstår, som psykiska och sociala aspekter, är något som dessa 

elever lyfter i mindre utsträckning. Antonovsky (2005) menar på att det patogena och det 

salutogena synsätten inte utesluter varandra, vilket innebär att även om det patogena synsättet 

blir mer markant hos vissa elever betyder inte det att det salutogena synsättet utesluts i deras 

syn på hälsa. En elev pratar till exempel om sitt skadade knä och ser sig därför inte som helt 

frisk, vilket gör att eleven känner sig begränsad och inte kan göra det som eleven brukar göra. 

Detta är exempel på ett patogent synsätt. Samtidigt anser eleven sig vara vid god hälsa, vilket 

visar mot ett salutogent synsätt där hälsa inte är en dikotomi av frisk-sjuk utan ett kontinuum 

från hälsa till ohälsa. 

 

Det framkommer även hos vissa elever ett mer salutogent synsätt när de pratar om att det inte 

bara är hur kroppen mår som påverkar deras hälsa, utan även hur de mår psykiskt. Dessa 

elever kopplar den psykiska hälsan till framförallt stress, där de i vissa fall anser sig 

påverkade av stressen så att de till exempel inte hinner med olika delar i vardagen, men de 

upplever fortfarande att de har hälsa. Eleverna resonerar att de mår bra även fast de uppger att 

de utsätts för olika stressorer, vilket Antonovskys (2005) lyfter i det salutogena synsättet där 

stressorer inte alltid behöver ses som något dåligt som måste bekämpas, och att hälsa inte bör 

ses som en dikotomi av frisk-sjuk utan som ett kontinuum från hälsa till ohälsa. Vidare skriver 

Antonovsky om KASAM, känsla av sammanhang där följande begrepp begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet lyfts. Eleverna i detta fall påvisar att de uppfyller 

begriplighet samt att de besitter eventuella verktyg som gör att de kan hantera sin egen hälsa, 

samt att de är medvetna om hur. Tydliga svar visar även på att de finner meningsfullhet i att 

upprätthålla en god hälsa. Dock finner vi svar som kan tyda på att eleverna behöver fler och 

bättre verktyg för att känna mer hanterbarhet med att bearbeta de stressorer som påverkar 

deras gradering negativt. Antonovsky (2005) menar på att med hjälp av begreppet KASAM 
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och ur ett salutogent synsätt kunna på ett sätt hantera de stressorer som eleverna möjligen 

utsätts för i vardagen kopplat till deras hälsa. En av de stressorer som eleverna tar upp som de 

möjligen känner en mindre hanterbarhet kring är stress, då vissa elever beskriver svårigheter 

kring hur de ska hantera det. 

7.3 Vad tycker eleverna borde ingå i en hälsoundervisning? 

Studien avser belysa ett resultat kring vad eleverna upplever att de vill veta mer om kring 

hälsa. Alla intervjuade killar visade sig vilja veta mer droger och doping på en djupare nivå på 

grund av ett intresse.  

 

-”...det är klart att det kanske är roligare att gå in lite mer djupare på doping, och liksom 

sådana saker. Det låter intressant.”  

 

-”Kanske lite mer om just dom här, dom här drogerna och sånt dära. Dom har vi inte gått 

igenom så mycket.” 

 

-”...vi har inte hört jättemycket om droger och sånt där påverkar kroppen. [...] Eh, lite mer på 

djupet har vi inte gått igenom, men det kanske vi kommer göra, jag vet inte. Men det tycker 

jag skulle vara intressant att vet mer om.” 

 

-”Eh… Jag vet inte riktigt. Eh… asså jag tycker att vi skulle kunna prata mer om droger. Eh 

och inte bara doping, annat också.” 

 

Nedanstående resultat visar att två tjejer på den ena skolan uttrycker att de vill veta mer om 

stresshantering och mental hälsa, vilket de andra två intervjuade tjejerna på den andra skolan 

inte uttrycker. 

 

-”Mm… alltså jag tycker att man borde ta upp lite mer, alltså så här… stress. Eller jag vet 

inte, det känns lite så här uttjatat också med stress men liksom så här mer mental hälsa också 

utöver fysisk hälsa, för det hänger ju ändå liksom ihop på något sätt. Hur man mår i hjärnan, 

hur man mår i kroppen. Så jag tycker att man kan… liksom mer fokusera på typ… så man 

läser ju om, alltså typ depression eller så här sjukdomar och sånt som har med hjärnan att 

göra.” 
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-”...om stresshantering och asså, hur man kan hantera det på ett bättre sätt. För att det är ju, 

alltså jag som går på gymnasiet får ju uppleva stress ganska mycket, så, och jag märker ju 

själv att när jag inte tränar så blir jag mer stressad, ehm… Typ som igår så verkligen 

tvingade jag mig själv för att träna för att jag har varit så stressad den här veckan. Men så sa 

jag ju det, att direkt efter träningen så känner jag liksom att jag mår bättre. Men det är 

väldigt svårt att när man är stressad att verkligen, asså gå ut och träna, för att det är ju en, 

alltså det tar ju tid att träna. Och då vill jag kanske plugga istället för att träna, men de 

bidrar ju ändå bara till att jag blir mer stressad. Så kanske, den här mental träning… för det 

har vi verkligen inte, pratat alls om. Hur man kan träna så…” 

 

De flesta eleverna upplever inte att det finns något moment som tar för stor plats i 

hälsoundervisningen. Det är dock några elever som nämner några exempel på delar som de 

tycker kan vara i en mindre utsträckning. En elev ger exempel på detta, en uppfattning som 

enligt eleven också var förankrad hos flera kamrater. Att en del av undervisningen om 

kosthållning hade för mycket fokus på att räkna kaloriintag utan någon diskussion eller 

reflektion kring eventuella psykiska problem som detta kan leda till, som till exempel 

ätstörningar. 

 

-”Eh, asså eh när vi hade den här om, eh om kosthållningen. [...] Ja men alltså när vi hade eh 

kosthållningen, det var väldigt mycket som vi fokuserade som typ verkade ganska orelevant, 

eller, att liksom vi höll på att räkna på kaloriintag och eh… liksom hur mycket vi gör av oss 

med liksom, på en hel vecka, och det kändes bara såhära, eh… det kändes så fel typ. Typ 

såhära mer eh han liksom informerande ingenting om såhära eh ätstörningar och sådära. Eh 

asså det var ju jättemånga som tyckte det va jobbigt liksom. För att vi går ju liksom i en 

idrottsklass och de kanske va många som liksom som såhära är väldigt fokuserade på mat och 

sådära. Så, ja men det tar ju inte så stor plats men just den kaloriräkningsdelen tog väl lite 

för stor plats, men annars eh, så tycker jag inte det.” Elev 8 

7.3.1 Analys C 

Vidare analys styrker även den tes som förekommer i de tidigare analyser som visar på att 

eleverna lutar mot ett patogent synsätt där det handlar om hur kroppen i fokus ska hålla sig i 

ett friskt tillstånd i frånvaro av sjukdom. Liksom Antonovsky (2005) antyder att det är vissa 

sjukdomsdiagnoser samt förebyggande av sjukdomar som individen tar i anspråk. Här råder 
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det en tydlig förklaring till att eleverna vill veta mer om det som är skadligt för dem för att 

kunna förebygga samt motverka en eventuell sjukdom. 

 

Det går att dra kopplingar till det salutogena synsättet samt det patogena i svaren hos ett färre 

antal elever som påpekar att stresshantering och mental träning är något de känner att de vill 

ha mer kunskaper kring. Det patogena synsättet synliggör sig i samband med att det går att 

göra tydliga kopplingar till att de vill veta mer för att kunna förebygga samt motverka stress 

som i visst anspråk framstår som negativt. Däremot utesluts inte det salutogena då dessa 

elever sammankopplar detta till det fysiska och psykiska, att det hänger ihop och att det 

påverkas av varandra. En elevs beskrivning av en del i undervisningen som tar lite för stor 

plats visar i detta fall på en efterfrågan av ett mer salutogent synsätt. Eleven beskriver hur de 

hade en uppgift där de skulle räkna sitt kaloriintag under en vecka, men att fokus endast ligger 

på att räkna kalorier men ingenting om hur detta kan ha olika psykisk påverkan på individen. 

 

8. Diskussion 

Detta avsnitt avser ge en diskussion kring den sammanställda resultat- och analysdelen. 

Diskussionen ämnar även belysa studiens resultat i förhållande till den tidigare forskningen 

för studien. 

8.1 Fysisk hälsa 

Under våra intervjuer framkommer det att alla elever upplever det som att undervisningen i 

hälsa till stor del är relaterad till fysisk träning. Det behöver inte vara någonting negativt i sig, 

det är dock någonting som blir synligt både när eleverna först öppet diskuterar kring vad de 

lär sig inom hälsoundervisningen, samt när de får gradera i vilken utsträckning de upplever att 

fysisk träning kopplat till hälsa funnits med i undervisningen. Alla elever uppger att de har 

haft mycket av fysisk träning kopplat till hälsa i sin undervisning, vilket är i enlighet med det 

Webb, Quennerstedt & Öhman (2008) observerade i sin studie vilken visade på att hälsa 

oftast framkommer som en del i fysisk träning av kroppen. Nu har inte vi observerat några 

lektioner i hälsa som dessa elever har haft, men elevernas beskrivning av vad de lärt sig i 

hälsoundervisningen och hur mycket de upplever att de haft fysisk träning kopplat till hälsa i 

undervisningen tyder på att vår studies resultat är i överensstämmelse med Webb, 

Quennerstedt & Öhmans (2008) observationsstudie. 
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Eleverna upplever att det som framställs i ämnet Idrott och hälsa är att fysisk träning leder till 

att man uppnår hälsa. Eleverna beskriver det som att det handlar om att styrke- och 

konditionsträna för att stärka sin kropp, och att i samband med det även se till att kosthållning 

och sömn sköts på ett bra sätt. Elevernas upplevelser är någonting som kan hänga samman 

med det som Quennerstedt (2006) skriver om i sin studie. I studien såg han att i lokala 

styrdokument tenderar hälsa att framkomma i form av att eleverna ska fysiskt träna sina 

kroppar, gärna i form av konditions- och styrketräning, samt att eleverna ska lära sig vikten av 

fysisk träning i kombination med en bra kosthållning. Hur eleverna upplever att hälsa 

utformas i undervisningen ser också ut att ha viss påverkan på deras egen syn på hälsa. Detta 

är också något som Quennerstedt (2006) lyfter i sin studie som en möjlig effekt av ämnets 

inriktning som det framgår i hans studier av lokala kursplaner för hälsa.  

 

Något som är intressant i detta sammanhang är att det är en viss skillnad mellan 

elevgrupperna från respektive skola i vad de lyfter angående deras syn på hälsa. Det går 

därför att fråga sig hur stor påverkan de olika skolornas undervisning i hälsa har på 

skillnaderna i elevgruppernas syn på hälsa. På den ena skolan lyfter eleverna framförallt, som 

tidigare nämnts, fysiskt träning som viktigt, och att i samband med det äta och sova rätt. På 

den andra besökta skolan tar eleverna på ett mer översiktligt sätt upp fysisk träning. De lyfter 

dessutom fram att hälsa handlar om att må bra psykiskt och att de två delarna, psykisk och 

fysisk hälsa påverkar varandra. Det material vi har fått från denna elevgrupps skola, kring 

upplägget av ämnet Idrott och hälsa, ger oss dock inget underlag för att med säkerhet kunna 

fastslå några bestämda slutsatser kring om denna skolas undervisning och framställning av 

hälsa påverkat elevernas egen uppfattning av hälsa. För att kunna dra några klara slutsatser 

skulle ännu mer detaljerat undervisningsmaterial och observationer vara nödvändiga. På den 

förstnämnda elevgruppens skola, där elevernas syn på hälsa präglas av vikten av fysisk 

träning samt att bibehålla en god kost och sömn, så går det dock att se detta samband. På 

denna skola ser den kursplanering (Bilaga 4) vi fått till oss ut att ha stort fokus på just att träna 

kroppen fysiskt och den fysiska hälsan, och där andra aspekter av hälsa får lite mindre 

utrymme. Det går dock inte att med säkerhet fastslå att det är denna skolas undervisning som 

lett till att dessa elever har den syn på hälsa som de beskrivit för oss, även om detta till viss 

del antyder det. Med tanke på tidigare forskning och det resultat vi har fått fram framstår det 
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ändå som mycket möjligt att hur hälsa framställs i hälsoundervisningen påverkat elevernas 

syn på hälsa. 

8.2 Psykisk hälsa 

En vidare intressant aspekt när vi frågade eleverna hur hälsa framställs i ämnet Idrott och 

hälsa, är att det är endast en elev som påtalar den psykiska hälsan/välmåendet. I Ahlbergs 

(2015) studie så framförs det att eleverna kopplar den psykiska hälsan till att må bra samt att 

de får göra saker som kommer påverka dem att de mår bra. De kopplar den psykiska hälsan 

till att om man skrattar och ler så upplever de att de har en bättre hälsa. I vår studie så 

framförs det av eleverna att de mår bra, vilket går att göra en stark sammankoppling till att de 

ändå har den psykiska hälsan i åtanke. Dock att det endast en som nämner att detta kan betyda 

att kopplingen mellan den psykiska hälsan och undervisningen i Idrott och hälsa bör 

synliggöras mer. De tankar som väcks i samband med de övriga svaren är om den 

undervisningen som ter sig överlag ständigt återkopplas till den fysiska hälsan som står i 

centrum. Ahlbergs studie (2015) visar även på att eleverna kopplar den psykiska hälsan till att 

lyssna till den egna kroppen för att kunna påverka den positivt så att de upplever att de mår 

bra. Detta framförs även i vår studie där eleverna påtalar att om de mår bra i kroppen upplever 

de att de mår bra.  

 

Kopplar vi samman stress och den psykiska hälsan finner vi en intressant aspekt kring 

skillnader mellan tjejerna från den ena skolan till den andra. På den skola som ligger i nära 

anslutning till Stockholm city påtalar tjejerna under intervjun att de upplever stress. Till 

skillnad från den skola som ligger en bit utanför staden där ingen av de intervjuade tjejerna 

nämner något om stress. En möjlig orsak till detta kan vara påverkat av skolans läge i 

förhållande till sin omgivning, men inte att förglömma den stress som möjligen kan påverka 

eleverna hemifrån. Det är inte helt uteslutet att även de som bor en bit utanför staden också 

kan uppleva stress. Den skola som infinner sig i en mer lugnare miljö längre ifrån en större 

stad kan dock tänkas påverkas positivt i förhållande till när man pratar om stress. Dock kan vi 

inte utesluta att det existerar mindre stress på den ena skolan i jämförelse med den andra. I 

likhet med detta som framkommer i vår studie, så lyfter även eleverna i Ahlbergs studie 

(2015) att de vill lära sig mer om hur de ska hantera stress. Att eleverna vill veta mer om 

stress än vad de får i undervisningen visar på att det är viktigt att ta hänsyn till vad eleverna 
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tycker är viktigt att veta om hälsa, då undervisningen bedrivs för dem och för att de ska 

behålla ett intresse för hälsa i framtiden. 

8.3 Social hälsa 

I sammanställningen av de resultat som framkommit i vår undersökning framkommer att 

eleverna inte gör en stark koppling till den sociala hälsan. Den sociala hälsan enligt 

Antonovsky (2005) är en väsentlig del som förekommer ur ett salutogent perspektiv, där 

individens egna upplevda hälsa kopplat till det sociala har en inverkan på individens hälsa. 

Med tanke på att eleverna på skola A och B läser ämnet över flera terminer är det möjligt att 

den undervisningen som inte ännu tilldelats innehåller kopplingar till den sociala hälsan, 

vilket leder till att eleverna inte än kan relatera eller referera till detta. Dock är det intressant 

hur en del elever resonerar kring att de redan besitter stora kunskaper inom hälsa, samt de 

tidigare har undervisats inom ämnet och att de ändå inte förekommer några kopplingar till det 

sociala välbefinnandet. Därav anser vi det intressant för lärare att ta detta i anspråk i samband 

med en fortsatt undervisning i ämnet. Diskussionen kring varför ingen av de intervjuade 

nämner något om den sociala hälsan kan bli lång. En annan aspekt kring varför de intervjuade 

inte nämner något kopplat till detta kan handla om att det känner en större tillfredställelse 

kring den sociala hälsan och påminns därför inte om detta. Detta kan vara ett tydligt tecken på 

att eleverna har ett mer patogent synsätt när det kommer till hälsa. Eleverna tänker att de ska 

bibehålla samt förebygga sjukdom, vilket Antonovsky (2005) lyfter som en tydlig aspekt 

inom det patogena synsättet hos människan. Med det menar vi att om eleverna möjligen 

upplever att om den sociala hälsan är god väcks inget intresse i att försöka ägna några tankar 

att försöka bibehålla eller förebygga något som redan är omedvetet. I Ahlbergs (2015) 

forskning kring elevers syn på hälsa framkommer till skillnad från vår studie att eleverna 

besitter stora kunskaper om både fysisk, psykisk och social hälsa. Detta kan dock påverkas av 

Ahlbergs studie är genomförd på grundskolan medan vår är genomförd på gymnasiet. Då 

studien ska härleda till att skapa en nyanserad bild av undervisningen vill vi även påpeka att 

möjligen bör den sociala hälsan synliggöras mer i samband med undervisningen i Idrott och 

hälsa 1 på gymnasiet. Thedin Jakobsson (2007) skriver också att undervisningen i Idrott och 

hälsa ska innefatta såväl den fysiska, psykiska och den sociala hälsan. 

 

I den här studien har vi undersökt hur gymnasieelever upplever sin hälsoundervisning samt 

vilka synsätt på hälsa som framkommer. Till detta har vi använt oss av en teori som synliggör 
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en diskussion om eleverna har en mer salutogen eller patogen syn kring hälsa. I den analys 

som förekommer i studien lutar det mot att eleverna har både ett salutogent synsätt och ett 

patogent synsätt. Dock anser vi att det patogena synsättet är mer framträdande i de elevsvar 

som undersökningen visar på grund av att eleverna väljer att utgå ifrån en mer fysiologisk 

förklaring kring vad hälsa är. Den fysiologiska förklaringen verkar dessutom grunda sig på 

upplevelser av den givna undervisningen där elevernas resonemang bygger på kopplingar till 

hälsoundervisningen samt all undervisningen i ämnet Idrott och hälsa 1 på gymnasiet. Brolin 

(2017) nämner också att det patogena synsättet är mer vanligt förekommande bland både 

elever men också av lärare och inte i frånvaro av dagens samhälle. Det patogena synsättet 

framträder när eleverna talar om hur den fysiska kroppen är det som står i fokus. Kost och 

sömn är bland annat viktiga delar som ska styrka eller förbättra den fysiska kroppen. Även om 

vi anser att det patogena synsättet är mer framträdande kan vi dock se i elevernas utsagor att 

de återger såväl ett salutogent som patogent synsätt på hälsa, när de beskriver undervisningen 

i hälsa inom ramen för Idrott och hälsa. Med det menar vi att eleverna inte endast behöver 

påvisa ett svar som endast tyder på ett synsätt. Här menar Antonovsky (2005) att det ena 

synsättet inte heller utesluter det andra. Det salutogena synsättet framträder i samband med att 

eleverna graderar sin egen hälsa utifrån en skala på noll till tio. Samtliga elever graderar sin 

hälsa högt och i samband med det också påtalar att de mår bra. Sedan framkommer dessutom 

att det finns olika stressorer som påverkar deras gradering. Att de ändå mår bra ger en tydlig 

inblick i att inget synsätt går att utesluta från elevernas svar vid intervjutillfället. 

8.4 Förslag på vidare forskning 

Liksom Ahlberg (2015) nämner i sin studie så är eleverna intresserade av att veta mer om 

droger och doping. Detta framförs även i vår studie. Dock en intressant aspekt att det är 

förhållandevis en större andel killar än tjejer som är intresserade av detta när frågan kommer 

som handlar om vad de anser saknas i undervisningen kring Idrott och hälsa, kopplat till 

hälsa. Intervjuade personer är totalt åtta där fyra av dessa är killar. Analysen visar att alla 

killar i förhållande till graderingen kring droger och doping väljer att sätta en femma, vilket vi 

ändå anser inte är lågt på en skala noll till tio. Alla killar nämner dock att de vill veta mer om 

droger och doping, vilket gör att vi tycker det vore intressant att fördjupa sig i frågor om 

droger och doping som även ingår i ett bredare folkhälsoperspektiv. Det vore även intressant 

att fördjupa sig i denna fråga eftersom Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning 
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(Thor 2017) i sin årliga undersökning av skolelevers drogvanor ser att just andelen killar i 

gymnasiet som använder droger fortsätter att öka. 

 

9. Slutsats 

Efter genomförd undersökning så är vår slutsats att eleverna upplever att de får tillräckliga 

kunskaper om hälsa i Idrott och hälsa 1 på gymnasiet. I studiens resultat framkommer att 

eleverna till viss del uppfattar hälsa både ur ett salutogent och ett patogent perspektiv. Trots 

att detta inte uppmärksammas specifikt i den undervisning eleverna möter.  De kunskaper 

eleverna anser att de får lära sig är att uppnå och upprätthålla en bra hälsa. För att göra detta 

framstår fysisk träning som det mest centrala, samt ytterligare aspekter som kan kopplas till 

kroppens fysiologi, och att andra aspekter av hälsa som den psykiska och sociala hälsan är 

delar som eleverna inte upplever har lika stort inflytande i undervisningen. Det framstår som 

att elevernas synsätt på hälsa skiljer sig till viss del då eleverna i större utsträckning även 

lyfter fram psykiska aspekter av hälsa, utöver de fysiska aspekter som de lär sig om i skolan. 

Dessa psykiska hälsoaspekter är även någonting som eleverna uppger att de vill lära sig mer 

om i skolan. Detta ger vissa indikationer på att de psykiska och sociala aspekterna är 

någonting som lärare möjligtvis behöver ta i anspråk i samband med utformandet av 

hälsoundervisningen i skolan. 

 

Hälsoundervisningen i skolan ska enligt det centrala innehållet innefatta stresshantering och 

mental träning samt droger och doping. Vår studie visar på att eleverna vill lära sig mer om 

stresshantering och mental träning samt droger och doping. I relation till stress eftersöker 

eleverna fler verktyg för att kunna hantera den stress de upplever i vardagen. Eftersom detta 

är något som eleverna uppger att de vill veta mer om, och med tanke på att användandet av 

droger bland framförallt gymnasiekillar ökar, så anser vi att det är rimligt att detta kan få mer 

utrymme i undervisningen.  
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

 

Syfte och frågeställningar: Studiens syfte är att ta reda på vilka kunskaper om hälsa 

som elever upplever att de lär sig i idrott- och hälsa undervisningen, samt på vilket sätt hälsa 

framträder som ämnesinnehåll. 

 

Våra frågeställningar är följande: 

1. Vad upplever elever att de lär sig om hälsa i ämnet Idrott och hälsa? 

2. Vilka synsätt på hälsa framkommer? 

3. Vad tycker eleverna borde ingå i en hälsoundervisning? 

 

 

Vilka sökord har du använt? 
Health student physical education, Hälsa i skolan, Health physical education,   

 

Var har du sökt? 
Artikeldatabaser: Discovery 

Bibliotekskataloger: GIH:s bibliotekskatalog 

 

Sökningar som gav relevant resultat 
Discovery: Health student physical education 

GIH:s bibliotekskatalog: Hälsa i skolan 

 

Kommentarer 
Vi hade relativt enkelt att hitta material kring vårt valda problemområde via olika databaser. 

Framförallt har vi hittat material genom databasen Discovery och via GIH:s bibliotek. 
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Bilaga 2 

Intervjuguide  

 

Gör klart informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav, nyttjandekrav för 

intervjuobjektet 

 Intervjuobjektet har rätt att bryta när han eller hon vill 

 Vi skriver inte ut namn i arbetet, men kan nämna ålder och utbildning 

 Vad vi gör (en uppsats) 

 Det är möjligt att vi citerar från intervjun 

 

Introduktion - eleven får presentera sig själv 

 Vad läser du för program?  

 Vad gör du på fritiden? 

 Vad tycker du om ämnet idrott och hälsa? 

 

Vad lär eleven sig i hälsoundervisningen? 

· Vad har ni tagit upp på hälsoundervisningen? 

· I det centrala innehållet för idrott och hälsa ska bland annat nedanstående alternativ 

ingå, i vilken grad upplever du att undervisningen innehåller dessa: (Ange en siffra 

från 0 till 10) 

- kosthållning 

- stresshantering/mental träning 

- fysisk träning kopplat till hälsa 

- droger och doping 

- ergonomi 

(Upplever du detta innehåll som en del av hälsoundervisningen?)  

 

· Hur upplever du att hälsoundervisningen är integrerad med övrig undervisning i 

idrott och hälsa?   

· Vad framställs hälsa som i idrott och hälsa? 

 

Vad borde finnas i hälsoundervisningen? 
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· Vad skulle du vilja veta mer om angående hälsa? 

· Finns det något moment inom hälsa som du tycker har för stor plats? 

· Finns det någonting som du saknar i hälsoundervisningen?  

· På vilken nivå anser du att hälsoundervisningen är med tanke på innehåll? 

 

Elevens syn på hälsa 

· Vad är hälsa för dig? 

· Vad gör du för att uppnå god hälsa? 

· Hur upplever du din egen hälsa? (Ange en siffra från 0 till 10) 

- Hur kommer det sig att du sätter x? 

- Vad skulle behövas för att du skulle värdera din uppskattning högre? 
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Bilaga 3 

Kurs Idrott och hälsa 1 på skola A: 

 

Bakgrund: Kursen läses över fyra terminer och lärargruppen har känt ett stort behov av att 

kvalitetssäkra innehållet och nå en större samsyn beträffande innehållet i kursen. Det är 

vanligt förekommande att klasser byter lärare, t.ex. efter åk 1 och därför finns ett behov av 

ramar för när i kursen vissa moment utförs, samt att bedömningen är likvärdig och 

dokumenteras på samma sätt. Med bakgrund av detta har idrottslärarna den 8/6 2015 tagit 

gemensamt beslut om nedanstående. 

Dokumentet reviderat 14/6 2016. 

 

Årskurs 1: 

Följande projekt/moment skall genomföras första läsåret: 

- Konditionsprojekt 

- Styrkeprojekt 

- Dans/rytmik i någon form 

- Friidrott 

- Grunder i friluftsliv 

Vi strävar efter att samtliga kunskapskrav examineras minst en gång under åk 1. Om man av 

något skäl väljer att inte examinera kunskapskraven 4, 5 eller 6, så skall ett av dessa vara 

examinerade i åk 1 mot alla betygssteg. 

Årskurs 2: 

Följande projekt/moment skall genomföras andra läsåret: 

- Orientering 

- Fördjupningsprojekt träningsplanering 

- De delar av kunskapskrav 4-6 som ej examinerats i åk 1. 

Hela kursen: 

- Samma modell för bedömningsmatris skall användas av samtliga lärare. Den skall 

vara uppdaterad inför starten av åk 2. (Matris 2015) 

- Friluftsliv skall ha utförts både på sommar och vinter. Eleven skall ha deltagit på båda 

delar, för godkänt betyg. 
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Bedömningsmatris

  

Namn och klass: Siktar på: 

E Moment C Moment A Moment

1 a

Eleven kan med goda 

rörelsekvaliteter genomföra en 

bredd av aktiviteter som utvecklar 

den kroppsliga förmågan. 

Eleven kan med säkerhet och med 

goda rörelsekvaliteter genomföra 

en bredd av aktiviteter som 

utvecklar den kroppsliga förmågan. 

Eleven kan med säkerhet och med 

goda rörelsekvaliteter genomföra 

en bredd av aktiviteter, även av 

komplex karaktär, som utvecklar 

den kroppsliga förmågan. 

Praktisk idrott, det är alla 

idrotter vi gör och blir 

examinerade i. 

b

Eleven kan med goda 

rörelsekvaliteter genomföra 

aktiviteter i naturmiljöer. 

Eleven kan med säkerhet och med 

goda rörelsekvaliteter genomföra 

aktiviteter i naturmiljöer. 

Eleven kan med säkerhet och med 

goda rörelsekvaliteter genomföra 

aktiviteter i naturmiljöer. 

Praktisk idrott, i 

naturmiljö, typ 

orientering, skidor, 

vinterfriluftsdagen mm

2 a

I samband med det beskriver eleven 

översiktligt aktiviteternas och 

livsstilens betydelse för den 

kroppsliga förmågan och hälsan.

I samband med det kan eleven 

utförligt beskriva aktiviteternas 

och livsstilens betydelse för den 

kroppsliga förmågan och hälsan. 

I samband med det kan eleven 

utförligt och nyanserat beskriva 

aktiviteternas och livsstilens 

betydelse för den kroppsliga 

förmågan och hälsan. 

Träningslära, kopplar till 

någon idrott och hur ens 

livsstil kan ändras. Hälsa 

och fysiskta kvaliteter.

b
Beskrivningen innehåller 

förklaringar med koppling till 

relevanta teorier .

Beskrivningen innehåller 

förklaringar med koppling till 

relevanta teorier .

om det finns koppling till 

träningsteorier

3 a
Eleven kan bedöma sina egna 

utvecklingsbehov i fråga om 

kroppslig förmåga 

Eleven kan bedöma sina egna 

utvecklingsbehov i fråga om 

kroppslig förmåga 

Eleven kan bedöma sina egna 

utvecklingsbehov i fråga om 

kroppslig förmåga 

Träningsplanering, att 

kunna göra en schema för 

sin träning

b
 och kan med viss säkerhet välja 

områden och metoder för träning

och kan med viss säkerhet välja 

områden och metoder för 

regelbunden träning

och med säkerhet välja områden 

och metoder för regelbunden 

träning

vilka övningar du väljer 

utifrån ditt mål

c
ta ett aktivt ansvar för att 

genomföra dessa

ta ett aktivt ansvar för att 

genomföra dessa

ta ett aktivt ansvar för att 

genomföra dessa 
har jag sett dig träna, 

viktigt att du visar detta 

och inte "försvinner" på 

lektionerna.

d
samt med enkla omdömen värdera 

resultatet. 

samt med nyanserade omdömen 

värdera resultatet. 

samt med nyanserade omdömen 

värdera resultatet i relation till 

tränings-metodernas teorier. 

Utvärdera det du har 

tränat på. Hur gick det och 

varför samt hur kan du bli 

bättre?

e
Dessutom kan eleven anpassa sin 

träning till variationer i 

förutsättningarna . 

f

När eleven samråder med 

handledare kan hon eller han med 

viss säkerhet bedöma den egna 

förmågan och situationens krav.

När eleven samråder med 

handledare kan hon eller han med 

viss säkerhet bedöma den egna 

förmågan och situationens krav.

När eleven samråder med 

handledare kan hon eller han med 

säkerhet bedöma den egna 

förmågan och situationens krav.

Tar du eget ansvar och 

försöker klara det, frågar 

andra först eller låter du 

lärare visa dig hela tiden.

4 a

Eleven visar i utövandet av idrott, 

motion och friluftsliv hänsyn till sin 

egen och andras säkerhet och kan i 

samråd med handledare vidta 

åtgärder vid skada eller 

nödsituation.

Eleven visar i utövandet av idrott, 

motion och friluftsliv hänsyn till sin 

egen och andras säkerhet och kan i 

samråd med handledare vidta 

åtgärder vid skada eller 

nödsituation.

Eleven visar i utövandet av idrott, 

motion och friluftsliv hänsyn till sin 

egen och andras säkerhet och kan 

efter samråd med handledare vidta 

åtgärder vid skada eller 

nödsituation.

Säkerhet, skador. Kan du 

HLR och första hjälpen? 

Idrottsskador mm

5 a

Dessutom kan eleven översiktligt 

diskutera friluftsliv, motion och 

idrott som sociala och kulturella 

fenomen 

Dessutom kan eleven utförligt 

diskutera friluftsliv, motion och 

idrott som sociala och kulturella 

fenomen 

Dessutom kan eleven utförligt och 

nyanserat diskutera friluftsliv, 

motion och idrott som sociala och 

kulturella fenomen 

Diskussionsfrågor, vad är 

idrott/motion/friluftsliv?

b

och översiktligt beskriva hur olika 

livsstilar och kroppsideal framträder 

i tränings-verksamheter, friluftsliv 

och samhället i övrigt.

och utförligt beskriva hur olika 

livsstilar och kroppsideal framträder 

i träningsverksamheter, friluftsliv 

och samhället i övrigt

Styrketräning och utförligt och nyanserat 

beskriva hur olika livsstilar och 

kroppsideal framträder i 

träningsverksamheter, friluftsliv och 

samhället i övrigt.

Genus inom idrott, 

kroppsideal/hälsa, idrott i 

samhället

6 a

Eleven kan översiktligt redogöra 

för de krav som olika situationer 

ställer på ergonomisk anpassning 

av rörelser

Eleven kan utförligt redogöra för 

de krav som olika situationer ställer 

på ergonomisk anpassning av 

rörelser. 

Eleven kan utförligt och nyanserat 

redogöra för de krav som olika 

situationer ställer på ergonomisk 

anpassning av rörelser

Ergonomi, hur kan vi 

anpassa oss till arbete och 

tvärt om. 

b
Eleven kan med viss säkerhet 

anpassa sina rörelser ergonomiskt 

till olika situationer

Eleven kan med viss säkerhet 

anpassa sina rörelser ergonomiskt 

till olika situationer

Eleven kan med säkerhet anpassa 

sina rörelser ergonomiskt till olika 

situationer 

Hur och varför kan du 

lyfta/röra dig 

ergonomiskt. Lyft mm

c
och översiktligt diskutera hur 

arbets- och studiemiljöer kan 

anpassas till människan.

och utförligt diskutera hur arbets- 

och studiemiljöer kan anpassas till 

människan.

och utförligt och nyanserat 

diskutera hur arbets- och 

studiemiljöer kan anpassas till 

människan.

Ergonomi kopplat till 

skolan eller arbete, stress, 

sitta still, överbelastning 

mm

Ytterligare info:

Konditionsprov. Närvaro samt aktivitet

Faktakunskap

Analytisk förmåga

Prognos betyg av resultatet, om du 

inte fördjupar dig mer inom detta

Du har bra närvaro, och jag ser dig 

ta ett aktivt ansvar. För att öka din 

kunskap och fysiska förmåga kan du 

jobba upp dig en nivå till.
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Bilaga 4 

Kurs Idrott och hälsa 1 på skola B: 

 

 

Idrott och Hälsa 1  100 p

Termin 1 Termin 3

Arbetsområde: Hälsa, motion och träning Arbetsområde: Pulsträning

Presentation Uthållighetsmodeller 
Vardagsmotion Step-test
Hälsodokumentation Coopertest
Pulsträning Träningslära
Pulslabb Träningsdokumentation
Rörelselabb Examination
Coopertest
Uthållighetsträning Arbetsområde: Styrka och ergonomi

Styrketräning
Styrkelabb (bremer 7:an) Rörelseanalys
Rörlighet Styrketräningsprinciper
Kalorilabb Anatomi
Träningslära Ergonomilabb
Examination: Hälsa, motion och träning Arbetsplatsanalys

Termin 2 Termin 4

Arbetsområde: Skador och livräddning Arbetsområde: Kost och träning

Idrottsskador Näringslära
LABC Kostlabb
Livräddning i vatten Kroppsideal
HLR Doping

Examination: Kost och träning
SPORTLOV SPORTLOV

Arbetsområde: Friluftsliv och orientering Arbetsområde: Hälsa och Livsstil

Friluftsteknik ANT
Allemansrätten Sömn och avslappning
Kartkunskap Stress
Orientering (olika miljöer) Fysisk, psykisk och social hälsa
Friluftsdagar Reflektion: Hälsa och livsstil

Reflektion: Friluftsliv

Dessutom över alla fyra terminerna: Rörelsekvaliteter, kroppslig förmåga, bedömningsuppgifter


