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Sammanfattning
Syfte och frågeställningar: Vårt syfte med denna studie är att jämföra idrottslärares och
elevers uppfattningar om hälsodelen i ämnet idrott och hälsa. De frågeställningar vi använde
för att uppfylla detta var: Hur stor del av undervisningstiden används till att behandla
hälsodelen i ämnet idrott och hälsa? Vilken typ av undervisning anser elever och lärare
används för att täcka in hälsodelen i ämnet idrott och hälsa?
Metod: Vi har i vår studie använt oss av en enkätmetod för att få en övergripande bild av
jämförelsen. Vår enkät tar upp de hälsodelar ämnet idrott och hälsa kan innehålla och är
utarbetad utifrån forskningsläget samt vår pilotstudie. Enkäten delades, efter samtycke med
både skolorna och föräldrarna, ut till 205 elever och nio lärare på fyra olika skolor.
Resultat: Elever anser att skador, näringslära och stresshantering är de mest väsentliga
momenten inom hälsodelen medan lärarna tycker att näringslära, social kompetens och hygien
är viktigast. Båda grupperna anser att friluftsliv och skador är två av fyra moment som
tillämpas flitigast i undervisningen. Elevernas övriga två är fysiologi och näringslära medan
lärarnas är hygien och social kompetens. Hälsodelen nyttjas i både teoretisk och praktisk
form, dock med olika åsikter om hur mycket hälsa den praktiska delen inkluderar. Majoriteten
av undervisningen bedrivs i gymnastiksalen men även temadagar och andra lärare bidrar med
kunskap. I övrigt anser eleverna att hälsoundervisningen på lektionerna består av korta
genomgångar och att den kommer påverka deras framtida hälsa positivt. Lärarna menar att
kursplanen är luddig och att detta komplicerar undervisningen inom hälsa. Även tidsbristen
försvårar arbetet då de vill maximera den fysiska aktiviteten på idrottslektionerna.
Slutsats: Det finns både likheter och skillnader mellan elever och lärares syn på hälsodelen i
idrott och hälsa. Båda grupperna anser hälsodelen nödvändig men diffus. En annan gemensam
nämnare är att tidsbristen är en bidragande orsak till att hälsodelen får mindre
uppmärksamhet. För att lösa detta vill eleverna ha mer teori i samband med den praktiska
undervisningen medan lärarna har tankar om att dela upp ämnet i två ämnen. Både lärarna och
eleverna ansåg att hälsa på idrotten nyttjas i både teoretisk och praktisk form och mest i
gymnastiksalen. Det rådde dock delade meningar på vad som undervisades och vad som var
viktigast inom hälsodelen. En bättre kommunikation mellan elever och lärare samt en
tydligare kursplan tror vi hade hjälpt elever att få ett bestående intresse för sin hälsa.
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1. Inledning
1.1 Introduktion
Hälsofrågan blir i samhället mer och mer uppmärksammat. Man ser hälsotips i var och
varannan tidning och ska man räkna de tv-program som handlar om hälsa får man hålla på ett
bra tag. Det kan vara allt från hälsosamma livsstilar med rätt kost och fysisk aktivitet till
frånvaro av sjukdom och psykiskt välmående. Medin och Alexandersson (2000, s. 39ff)
utvecklar detta och beskriver hälsa ur ett biomedicinskt synsätt (hälsa är frånvaro av sjukdom)
samt ett humanistiskt synsätt (hälsa som utgångspunkt – utan att blanda in begreppet
sjukdom). Hälsa har alltså ingen entydig definition som kan användas i alla sammanhang
utan hela hälsobegreppet är i en utvecklingsfas där vidgade kunskaper ändrar
förutsättningarna för begreppen hälsa och ohälsa (Pellmer och Wramner 2007, s. 9). Även
Medin och Alexandersson (2000, s. 9) menar att synen på hälsa och hälsofrämjande varierar
väldigt mycket. Begreppen är diffusa och mer vetenskapligt baserad kunskap om dessa två
ämnen är något som krävs för att göra bilden klarare.
Den nya tidens teknik gör det möjligt att vara fysiskt inaktiv. I vårt samhälle har
man systematiskt genom åren, via robotar i arbetet, transportmedel, hissar, rulltrappor,
hushållsmaskiner med mera, gjort människan fysiskt inaktiv i sin vardag. Att cykla eller gå
långa sträckor är idag inte vanligt (Engström, 2005, s. 135f). Det håller idag på att straffa oss
som individer på andra sätt. Med tanke på det ökade hälsoproblemet är det inte konstigt att
fler hälso- och sjukvård samt statliga myndigheter uppmanar skolorna, och framförallt då
ämnet idrott och hälsa som når de flesta barn och ungdomar, att ta tag i hälsofrågorna och
ägna större uppmärksamhet åt att eleverna informeras om en hälsosam livsstil (Seghers, de
Martelear, Cardon, 2008). Varje elev som går i grundskolan ska utbildas i hur de kan leva ett
sunt och hälsosamt liv. Men vad är det egentligen eleverna får för utbildning och framför allt
hur uppfattar eleverna det som lärs ut? Enligt Medin och Alexandersson (2000, s. 9) krävs det,
för att kunna driva en hälsofrämjande verksamhet, inte bara en förståelse för begreppen hälsa
och hälsofrämjande utan även en enighet på individ- grupp- och samhällsnivå om vad dessa
begrepp betyder och står för. Det borde alltså finnas en tydlig styrning uppifrån om vad man
vill få ut av ämnet. Just denna styrning tar Larsson (2004, s. 205f) upp i sin studie. Han
berättar att den nationella läroplanen Lpo94 går från innehållsstyrning till målstyrning vilket
gör att lärarna får en friare roll i att planera sitt ämne. Carlgren och Marton (2000, s. 26)
menar att det är just detta som gör att lärare har ett professionellt begrepp – lärandet. Att
4

utveckla olika förmågor och förhållningssätt hos eleverna samt stimulera till ett ökat lärande
är det som kommer att krävas av morgondagens lärare då det inte finns något rätt eller fel i
läroplanerna. Quennerstedt (2006, s. 113) skriver att i det breda perspektiv som
hälsobegreppet har så är det inte allt vad hälsa innebär som kan behandlas i ämnet idrott och
hälsa. Men vad är det då som ska läras ut? Tittar man i Lpo 94 ser man det inte och enligt
Thedin Jakobssons (2004, s.119) studie vet inte lärarna det heller. Hon skriver att av de lärare
hon intervjuade var det endast en av tio som nämnde begreppet hälsa under samtalet. Bollspel
och andra liknande aktiviteter var frekvent förekommande på idrottslektionerna – hur hälsa
kom in i ämnet var däremot inte lika lätt för de intervjuade lärarna att säga. Hur ska detta
tolkas? Är vägledningen uppifrån så dålig att lärarna inte vet hur hälsodelen ska uttryckas i
arbetet med de lokala kursplanerna?
I vår studie kommer vi att arbeta på individnivån – alltså med eleverna och
lärarna. Nilsson (2002, s. 103) menar att framför allt elevernas röster är viktiga i arbetet mot
en bättre hälsa. Hon menar att det är konstigt att detta område är så outforskat med tanke på
det utrymme som nu givits till hälsa i skolan. Samma tankar har även slagit oss och vi hoppas
att med denna studie kunna belysa hur eleverna och deras idrottslärare uppfattar hälsodelen i
ämnet idrott och hälsa samt hur de tycker den kan förbättras. Via deras åsikter och
uppfattningar kan en diskussion öppnas på samhällsnivå om vad som ska ingå i hälsodelen i
idrott och hälsa samt hur den ska preciseras.

1.2 Bakgrund
Som redovisats ovan kan hälsa innefatta väldigt mycket vilket gör att vi i denna studie utgår
ifrån vad hälsa är enligt kursplanen i skolan. Till exempel kommer vi i forskningsläget endast
ta med sådan litteratur som hör vårt syfte och våra frågeställningar till. De forskningsområden
vi anser vara relevanta för vår studie är olika sätt att tolka hälsodelen i ämnet idrott och hälsa,
elevers uppfattning om hälsa på idrottslektioner samt lärares syn på ämnet idrott och hälsa ur
ett hälsoperspektiv. Vi kommer att utgå från Lpo 94 samt Lpf 94 och dess beskrivning av
hälsodelen i ämnet idrott och hälsa (Se Bilaga 1).
Varför vi intresserat oss för detta ämne är för att vi anser det vara mycket viktigt
både för individen och för samhället att dagens ungdomar får ett intresse att ha en
hälsofrämjande livsstil. Detta innebär framför allt ett bestående intresse för fysisk aktivitet
och en bra kosthållning. Att fysisk aktivitet i ungdomsåren kan minska risken för fetma, hjärt5

kärlsjukdomar och benskörhet (Biddle, Gorely, Stensel, 2004) är allmänt känt. Det metabola
syndromet (bukfetma, högt blodtryck, nedsatt insulinresistans med mera) är en annan
oroväckande hälsofara som ökar i alla befolkningar. Detta beror framför allt på fysisk
inaktivitet, högt energiintag, felaktiga matvanor, stress samt psykosociala faktorer. Man
behandlar det bäst via att minska den stillasittande tiden, få in regelbundna träningsvanor samt
att ha en god kosthållning. Ofta är det just förändringar i livsstilen, så som minskad fysisk
aktivitet och ohälsosamma matvanor som orsakar det metabola syndromet (FYSS, 2008, s.
407ff). De som har det metabola syndromet löper 1,5 – 3 gånger större risk att drabbas av
hjärt- kärlsjukdomar och stroke än en individ som inte har det (de Flines, Scheen, 2010).
Även typ-2 diabetes, som idag är ett utbrett hälsoproblem i världen, har en relation till det
metabola syndromet och 24 procent av amerikanerna uppfyller idag kriterierna för det
metabola syndromet (Horton, 2009). För att få bukt med hälsoproblemen har Yrkesföreningar
för fysisk aktivitet (YFA), på uppdrag av Statens folkhälsoinstitut, tagit fram
rekommendationer för en av de åtgärder som kan vidtas av metabola syndrompatienter –
fysisk aktivitet. De lyder: ”Alla individer bör, helst varje dag, vara fysiskt aktiva i
sammanlagt minst 30 minuter. Intensiteten bör vara åtminstone måttlig, till exempel rask
promenad. Ytterligare hälsoeffekt kan erhållas om man utöver detta ökar den dagliga
mängden eller intensiteten” (FYSS 2008, 2008, s. 38).
Vad gäller hälsodelens historia berättar Meckbach och Söderström (2002, s.
215-223) hur ämnet Gymnastik redan år 1820 skrevs in som ett obligatoriskt ämne i
skolordningen. Man hade inga utbildade lärare utan det var först i början av 1900-talet som
gymnastik på allvar blev ett ämne. Undervisningens form, innehåll och mål debatterades fram
och tillbaka och alla var inte nöjda med den dåtida utbildningen. År 1919 döptes ämnet om till
”Gymnastik med lek och idrott” och just lek och idrott tillsammans med bland annat
ergonomi var delar som ingick i ämnet. År 1928 kom en ny läroverksstadga som betonade att
ämnet skulle ge eleverna en insikt i värdet av god hälsa. Via 1955 års utbildningsplan, där
man återigen betonade ämnets hälsomål, ändrade man vid 1969 års läroplansreform (Lgr 69)
tillbaka ämnets namn till Gymnastik. Den då världsledande fysiologiska forskningen vid
Gymnastik- och idrottshögskolan formade en hel del av ämnets läroplanstext. Gymnastik som
idrott var nu inte längre den ledande aktiviteten i ämnet Gymnastik utan bollsporter,
friluftsliv, konditions- och styrketräning med mera var också en del av ämnet. Detta och andra
studier, till exempel om elevers uppfattning om ämnet, gjorde att man i den nya kursplanen
1980 (Lgr 80) ändrade namnet på ämnet till Idrott. En annan nyhet var att området ”hälsa,
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hygien och ergonomi” blev ett av huvudmomenten i den nya läroplanen. När sedan den mer
fria och tolkningsbara Lpo 94 kom fick hälsodelen vara med i namnet – idrott och hälsa.
Meckbach och Söderström (2002, s. 233) liknar detta vid en förskjutning av ansvaret för
folkhälsan mer än en förnyelse. Ord som hälsa, sundhet och hälsofostran har funnits med
väldigt länge i läroplanen men numer är hälsan inte ett samhällsansvar utan ett individansvar.

Centrala begrepp

Hälsodelen: Detta är ett begrepp vi använder oss av genom hela uppsatsen. Här har vi tagit
hjälp av studierna i forskningsläget samt kursplanen för att komma fram till vad som menas
med hälsa inom ämnet idrott och hälsa. Dessa moment är även de som enkätrespondenterna
svarar på. Hälsodelen består av 13 moment som är; anatomi, fysiologi, hygien, näringslära,
skador, rehabilitering, stresshantering, friluftsliv, ergonomi, hållbar utveckling, droger,
psykisk ohälsa samt social kompetens.

Salutogent: Det salutogena perspektivet på hälsa fokuserar på vilka faktorer som orsakar och
vidmakthåller hälsa mer än vad som orsakar sjukdom (Antonovsky, 2005).

Patogent: är beskrivningen av uppkomst och utveckling av sjukdom och syftar ur en
hälsoaspekt på att hälsa är frånvaro av skada och sjukdom (Antonovsky, 2005).

1.3 Forskningsläge
1.3.1 Hälsodelen idag
Hälsa har alltså varit med väldigt länge i läroverkets kursplaner. Men hur kan man tolka
hälsobegreppet utifrån dagens kursplan? Enligt Statens offentliga utredningar (SOU) från
regeringskansliets utbildningsdepartement Från dubbla spår till elevhälsa (2000, s. 164ff) är
det hela skolans miljö som ansvarar för att elevernas hälsa bibehålls och utvecklas. Man ska
jobba utifrån ett salutogent hälsobegrepp där aspekter som begriplighet, meningsfullhet och
hanterbarhet är nyckelord. För att uppnå detta utgår man ifrån barns egna kunskaper och
erfarenheter samt deras olika sätt att ta till sig ny kunskap. Vad gäller ämnet idrott och hälsa
har det gått från att vara ett prestationsbaserat ämne till ett mer bildnings- och kunskapsämne.
Det ska ge kunskaper om livsmiljö, livsstil, och hälsa samt framhäva vikten av motion, rörelse
7

och friluftsliv. Kursplanen berättar också om att eleverna ska få ta del av att vår kropp är
byggd för rörelser. Ett av ämnets huvuduppgifter är att stimulera eleverna till egna motionsoch idrottsaktiviteter och skapa ett intresse för fysisk aktivitet i allmänhet som varar långt
efter skolans slut. Att veta hur den egna kroppen fungerar, livsstilens påverkan på hälsan samt
förstå vikten av att regelbundet träna fysiskt är även det delar som tas upp i kursplanen.
Även Quennerstedt (2006, s. 111f) och Annerstedt (2004, s. 30) håller med om
att ämnet idrott och hälsa idag mer syftar till att hälsa uppkommer i en relation mellan individ
och den samhällsmiljö individen befinner sig i. Att ha en kompetens att påverka både
folkhälsan och den gemensamma miljön ger inte bara eleven chansen att ta hand om sig själv
utan även ett växande ansvar där personliga ställningstaganden gynnar hälsan i allmänhet.
Quennerstedt (2008, s. 274ff) menar att den huvudsakliga delen innefattar frågan om fysisk
aktivitet vilket menas med att en hälsosam elev håller sig fysiskt aktiv, vet vad det är för
något och är positivt inställd till träning. Detta gör hälsodelen i idrott och hälsa till en
individuell och känslig fråga som Lupton (1995, s. 146) anser kan göra att hälsa i skolan blir
ett individuellt problem vilket gör att en tränad och muskulär kropp eftersträvas; och kanske
privilegieras framför en otränad. Annerstedt (2004, s. 30ff) menar att via kursplanens
individuella perspektiv har elever bara sig själva att skylla för att de är ”ohälsosamma”. Ser
man till dessa aspekter skriver Quennerstedt (2008, s. 275) att det är fysiologiska och
anatomiska kunskaper som är utgångspunkten i ämnesinnehållet idag men fokus ligger på att
inte bli sjuk eller fet; alltså mer på hälsa än hälsofrämjande.
Quennerstedt (2006, s. 112ff) berättar vidare hur ämnet fått ett allt tydligare
hälsofokus med Lpo94 via beskrivningar av hur elever ska utveckla kunskaper om hälsa och
hälsofrämjande. Det ska ske både fysiskt, psykiskt och socialt och på så sätt utveckla en
positiv självbild. Tolkningsbarheten har ökat med det nya styrdokumentet och idrottslärarna
får ta ett större ansvar vad gäller undervisningen. Till exempel finns det utgångspunkter och
samband mellan mat, motion och hälsa samt fysisk aktivitet, hälsa och livsstil med flera som
verkar tagna för givet. Författaren ställer sig frågan om dessa samband verkligen är så
självklara och menar att det ger ett stort tolkningsutrymme att jobba inom så breda
utgångspunkter. Fler bitar som kursplanen tar upp är att elever ska kunna ta ansvar för sin
hälsa samt planera och värdera olika aktiviteter ur ett brett hälsoperspektiv. Medel för att nå
dit är att ge eleverna kunskap, medvetenhet och upplevelser av olika faktorer (exempelvis
livsstil, livsmiljö, fysisk aktivitet, friluftsliv) som påverkar hälsa. Med dessa fakta samt en
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historisk återblick på vad hälsodelen inom ämnet idrott och hälsa inneburit delar Quennerstedt
(2006, s. 118ff) in ämnet i olika diskurser;








Aktivitetsdiskurs (aktivt deltagande i aktiviteter, väcka intresse för rörelseaktivitet).
o Fysiologidiskurs (få kunskap om träning och kroppens fysiska kvalitéer).
o Idrottsdiskurs (idrotters teknik, taktik och färdigheter samt tävlingsmoment).
o Motorikdiskurs (träning av motoriska egenskaper och grundformer).
o Kroppsupplevelsediskurs (estetiska lärprocesser och rörelseprocesser).
Social fostransdiskurs (samarbete, social förmåga, empati och hänsynstagande).
Naturmötesdiskurs (naturmöten och positiva upplevelser av vistelse i natur).
Riskdiskurs (identifiera, förebygga och hantera olika risker och skador).
Hygiendiskurs (god personlig hygien och renlighet i allmänhet)
Moraliseringsdiskurs (beteendemål så som passa tider, rätt klädsel etcetera).

Vad gäller utrymmet i kursplanen så dominerar aktivitetsdiskursen och social
fostransdiskursen, vilket innebär ett brett utbud av aktiviteter, aktivt deltagande och att ha
roligt när man utövar fysisk aktivitet. Undergrupperna i form av fysiologidiskursen och
idrottsdiskursen får stor plats medan kroppsupplevelsediskursen inte uttrycks så mycket. Allt
handlar om hur man som idrottslärare tolkar läroplanen och sen lägger upp sin egen
undervisning.
Sett ur hälsodelens synvinkel menar Quennerstedt (2006, s. 244ff) att det är tre
diskurser som sticker ut från mängden – fysiologi-, risk- och hygiendiskurserna. De övriga
diskurserna tar alla på sitt sätt upp hälsa men i mindre utsträckning än de tre nämnda. I
huvudsak är det så att begreppet hälsa figurerar i mindre utsträckning än begrepp som idrott,
fysisk aktivitet och motion i kursplanen. Att dessa tre diskurser är de mest framträdande inom
den hälsoinriktade delen leder till att ett patogent synsätt dominerar styrdokumentet. Ämnet
styrs då mot att den hälsorelaterade undervisningen främst ska handla om att stimulera till och
utöka kunskapen om fysisk aktivitet och rätt kosthållning. Aktiviteter som har en hög
aktivitetsnivå och ger en god träningseffekt är att föredra, vilket leder till ett patogent synsätt
eftersom det är för givet taget att fysisk aktivitet leder till hälsa då det reducerar risken för
sjukdom och motverkar effekterna av en stillasittande livsstil. Detta får till följd att fokus i
undervisningen läggs på den biologiska kroppen och hur den ska se ut och må, vilket enligt
Evans och Davies (2004, s. 214) kan leda till att elever känner sig ofärdiga, bristfälliga och
utsatta för en risk om de inte tar hand om sig själva och ändrar sin livsstil vad gäller fysisk
aktivitet och kost. Av de tre beståndsdelarna fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, som
enligt skolverket ska vara utgångspunkten för hälsodelen i ämnet idrott och hälsa, berättar
Quennerstedt (2006, s. 245ff) att väldigt mycket fokus ligger på den fysiska delen och de
9

psykiska och sociala bitarna endast kan ses i en liten utsträckning. Hälsa i skolan blir således
en fysiologisk och medicinsk fråga mer än ett begrepp som behandlar både individen och dess
livsmiljö.
Som berättades i början av detta avsnitt visar SOU från regeringskansliets
utbildningsdepartement Från dubbla spår till elevhälsa (2000, s. 164ff) att hälsodelen i idrott
och hälsa ska behandlas utifrån ett salutogent perspektiv. Quennerstedt (2006, s. 248ff) menar
att ett salutogent perspektiv på hälsa innebär att många delar i idrottsundervisningen kan
betraktas som hälsa – alltså inte enbart när begreppet hälsa används. Quennerstedt, (2006, s.
248) refererar till kursplanen när han beskriver att deltagandet är en betydelsefull del i det
salutogena synsättet – att man deltar i rörelse och fritidsaktiviteter, tar del av kunskap om
fysisk träning och kost samt utvecklar sociala relationer och ett livslångt engagemang för
fysisk aktivitet. Även att hantera olika situationer och ha ett inflytande i undervisningen är
viktiga beståndsdelar. Det salutogena perspektivet öppnar för en mer positiv syn på hälsa även
om det, via att mycket bygger på hur aktiviteterna genomförs, kan finnas hinder i vägen som
utanförskap, minskat självförtroende samt en negativ syn på sin egen kropp. Det gäller att
undanröja dessa hinder för att få en positiv hälsoutveckling bland eleverna. Quennerstedt
(2006, s. 50) menar att ur ett salutogent synsätt samspelar den fysiska, psykiska och sociala
hälsan vilket innebär att om den fysiska hälsan påverkas går inte den psykiska eller sociala
hälsan oberörda.

1.3.2 Hälsa – vad kan det vara inom idrott och hälsa?
Nu när vi vet vad kursplanen innehåller och hur hälsodelen ser ut i de olika momenten kan vi
börja se på vad som bör läras ut inom området. Vi kommer att fortsätta utgå från de tolkningar
som, enligt Quennerstedt (2006, s. 118), går att utläsa av styrdokumentet. Inom diskursen
aktiviteter med sina undergrupper i form av fysiologi, idrott, motorik och kroppsupplevelse är
det den fysiska aktiviteten och att skolan skapar ett intresse för fysisk aktivitet som är det
viktiga sett ur hälsodelens perspektiv. Medin och Alexandersson (2000, s. 136f) skriver om
skolan som en stödjande miljö där individen själv ska kunna ta ansvar över de faktorer som är
viktiga för hennes hälsa. Seghers, de Martelaer och Cardon (2008, s. 407ff) menar att det är
ett faktum att skolan och speciellt ämnet idrott och hälsa har en nyckelroll i att lindra oron
angående det generella problem som övervikt och fetma idag är i samhället. Eftersom många
unga människor spenderar en stor del av sin tid i skolan är det därför en skyldighet från
skolans sida att förespråka en god hälsa och ett hälsofrämjande levnadssätt. Idrottslärarnas roll
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och huvuduppgift borde vara att få elever intresserade av fysisk aktivitet både i och utanför
skolan. Via diskursen aktiviteter ser Quennerstedt (2006, s. 118ff) hur elever, via en stor
aktivitetsbank, skapar ett intresse för fysisk aktivitet och samtidigt lär sig hur kroppen är
uppbyggd, kroppens reaktion vid träning samt vikten av sambandet mellan mat, motion och
hälsa. Vetskapen om att kroppen är byggd för rörelse och hur kroppen ska behandlas ger
eleverna ett hälsofrämjande perspektiv.
Den fysiska aktiviteten har även en baksida i form av skador, vilka idag både
kan förebyggas och behandlas med framgång (Karlsson, Renström, Holmström, Forsberg,
2007, s. 3). Quennerstedt (2006, s. 134) pratar om skadeprevention och -rehabilitering samt
identifikation av risker inom den fysiska aktiviteten. Söderman (2007, s. 331f) menar att
kunna identifiera dessa risker och förebygga skador gör att man löper mindre risk att få en
negativ konsekvens av sitt idrottande, vilket är viktigt både för en själv och för samhället. Att
kunna omhänderta en skadad individ och veta hur man rehabiliterar olika skador ingår också i
riskdiskursen. Thomeé (2007, s. 327f) menar att även den mentala biten är viktig vid
rehabiliteringen av en skada. Inte bara den fysiska kroppen tar skada utan även individens
tilltro till sin förmåga får sig ofta en törn.
Vidare menar Quennerstedt (2006, s. 135) att ergonomi, där korrekt lyft- och
bärteknik samt arbetsmiljö ingår, är en central punkt i riskdiskursen. Inom denna diskurs tas
även droger och tobak upp. Pellmer och Wramner (2007, s. 52ff) berättar att när det gäller
vanor för tobak, alkohol, droger, matvanor och fysisk aktivitet har detta stor betydelse för hur
folkhälsan utvecklas. Doping är förknippat med idrotten och inverkar, precis som övriga
droger och tobak, negativt på folkhälsan i stort. Även hygien påtalas i diskursen och som
nämnts ovan i Hälsodelens historia (1.3.1) har hygien stått med i kursplaner sedan många år
tillbaka. Det handlar om att förstå sambandet mellan fysisk aktivitet och att hålla sig ren.
Naturmötesdiskursen handlar om positiva möten av vistelse i natur och har länge
ansetts hälsosamt för barn och ungdomar. Det är inte bara den fysiska hälsan som påverkas
utan även den själsliga hälsan som är i fokus. Att komma bort från en stressig och kravfylld
stadsmiljö och ut i den äkta och okonstlade naturmiljön ger sinnesfrid, ro och vila, men
naturen kopplas också samman med det äventyrliga, känslosamma och passionerade. Naturen
är vårt ursprungshem och en samverkan mellan de kulturella mönster vi har och våra
biologiska förutsättningar ger oss unika upplevelser av naturen. Vistelse i en naturmiljö kan
hjälpa barn och ungdomar att känna frihet och förstå, hantera och skapa en balans i livet vilket
ger tillvaron en meningsfullhet. Relationen mellan friluftsliv och hälsa kan betraktas på två
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sätt – att se friluftslivet som metod eller som mål. Har man det som metod utgår man från ett
syfte och att naturen på ett bra sätt kan uppfylla detta. Ur ett hälsoperspektiv kan det vara att
stärka den fysiska hälsan, via kajakpaddling, orientering, skidåkning, promenad,
terränglöpning etcetera. Att ha vistelsen i naturen som ett mål innebär att man går djupare in i
hälsoaspekten och då speciellt den psykiska, men även den sociala. Friluftslivets unika
upplevelser, som inte kontrolleras av människan, blir betydelsefullt då man ska lära känna sig
själv och känna en hanterbarhet och meningsfullhet med livet. Samvaro och gemenskap blir
också en viktig ingrediens. Med tanke på barns och ungdomars uppväxtvillkor idag menar
författarna att denna djupare del av friluftslivets hälsa är den mest väsentliga för unga
människor idag (Quennerstedt, Öhman & Öhman, 2007, s. 195ff).
Quennerstedt (2006, s. 132) tar även upp den hållbara utvecklingen som en del i
denna naturmötesgrupp. Pellmer och Wramner (2007, s. 146ff) skriver att det som händer i
vår omgivning också påverkar vår hälsa. I och med att världen är så snabbt föränderlig är även
villkoren för vår hälsa det. Hela samhället har därför ett ansvar för att både vi och kommande
generationer ska kunna ta hand om sig och sin hälsa på bästa sätt. Sandell (2007, s. 78f) frågar
sig hur länge vi människor kan klara oss med de försörjningssystem vi har idag och inte hittar
något alternativ till de icke förnyelsebara naturresurserna, överbefolkningen, klyftorna i
resursutnyttjandet och så vidare.
De två sista diskurserna är social fostrans- och moraliseringsdiskurserna. Dessa
två kompletterar varandra vad gäller det sociala välbefinnandet hos eleverna. Lars-Magnus
Engström (2005, s. 135ff) skriver att den fysiska aktiviteten idag är förlagd till fritiden.
Fritiden innebär val av aktivitet och det är här möjligheterna till fysisk aktivitet finns. Larsson
(2005, s. 74ff) fortsätter och menar att fritidsarenan är en betydelsefull plats för dagens
ungdomar där de genomgår olika identitetsskapande processer. Dryga 50 procent av
ungdomarna i åldern 13-25 är verksamma i någon idrottsförening. Identitetsskapandet finns
även inom skolan. Hultgren (2008, s. 55ff) beskriver hur barn och ungdomar vill lära känna
sig själv och då blir upplevelsen av en själv och hur andra ser på mig intressanta faktorer för
utvecklingen. För att uppnå beteendemål inom fysisk aktivitet, så som ett bestående intresse
för träning, kan man arbeta med andra verktyg än just fysisk aktivitet för att skapa detta
intresse. Genom att genomföra sociala moment utvecklas barn i grupp. Inte bara det sociala
välbefinnandet påverkas vid deltagande i en idrottslig organiserad verksamhet. Enligt Street,
James och Cutt (2007, s. 236ff) ökar även det psykiska välbefinnandet. Medlemmar i en
idrottsklubb har en bättre psykisk hälsa, är mer alerta och kan stå emot samhällsstressen på ett
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bättre sätt än de som inte är medlemmar. Att delta i en social fysisk aktivitet minskar också
ångest, depression samt symtom för Alzheimers. I övrigt tar Quennerstedt (2006, s. 130ff) upp
hänsynstagande, samarbetsförmåga, sociala kvalitéer och värderingar i denna grupp. Carlgren
och Marton (2005, s. 78f) menar att skolan inte kan förstås genom sig själv utan den är en del
av den moderna samhällsutvecklingen. I och med att skolan till stor del är självständig innebär
det att man antingen ligger före eller efter samhället i utvecklingsprocessen. Ett sådant
exempel finns inom moraliseringen och utvecklandet av elevers beteende. Skolan leder ofta
elever mot att göra på rätt sätt – det finns ofta ett rätt svar och ett rätt beteende i skolan. I det
moderna samhället handlar det istället om att lära sig leva med att det inte finns något rätt
eller fel, och man lär sig där att förhålla sig till detta via argumentation, analysering, reflektion
med mera. Att kunna vara en del av en grupp eller ett socialt sammanhang är en av skolans
viktigare uppgifter enligt styrdokumenten. Då krävs det också att skolan utvecklar elevers
moralisering efter hur samhället ser ut.

1.3.3 Synen på hälsodelen i idrott och hälsa
Thedin Jakobsson (2004, s. 99ff) tar i sin studie upp hur lärare uppfattar begreppet hälsa i
ämnet idrott och hälsa. Hennes huvudsakliga resultat är att lärarna anser att det främsta målet
med deras undervisning är att eleverna ska ha roligt och att de ska få röra på sig, men även att
ämnet har en viktig social aspekt och att man ska lära sig att vara en bra kompis. Författaren
kommer fram till att aktiviteten verkar vara viktigare än att lära sig övningarna. Hon ser också
att lärarna inte verkar ha reflekterat över vad hälsa innebär eller hur det ska gestaltas inom
ämnet idrott och hälsa. Lärarna verkar i en hög grad ha en fysiologisk och patogen syn på vad
hälsa är. De nämner att kost, vila, motion och stretching är de områden som de oftast belyser
när det gäller hälsa. För dem är att ”idrotta” samma sak som att vara hälsosam och Thedin
Jakobsson lyfter problemet med att hälsa i läroplanen är ett svårdefinierat och tolkningsbart
begrepp. Hon finner tre grupperingar om hälsa på idrotten som framträder efter intervjuerna
vilka är; att hälsa är något teoretiskt man förknippar med traditionell klassrumsundervisning,
hälsa har man i andra ämnen såsom kost i hemkunskap eller människokroppen i biologin samt
att hälsa kan vara de aktiviteter man genomför i ämnet idrott och hälsa. Genom att vara fysiskt
aktiv främjar man hälsan på kort och lång sikt.
Vad gäller elevers syn på hälsodelen i idrott och hälsa har Peterson och Stanne
(2007) undersökt vad hälsa är för sju stycken sjundeklassare. Denna studie grundar sig på
hälsa i allmänhet i skolan men är relaterbar till ämnet idrott och hälsa. Peterson och Stanne
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(2007, s. 22ff) finner fyra olika beskrivningsteorier i sina samtal med ungdomarna och den
första är hälsa för att ta hand om sin kropp där eleverna nämner att hälsa är att inte vara sjuk
och betonar vikten av att ta hand om sin kropp. Nästa beskrivning är hälsa som en positiv
upplevelse och då framförallt psykiskt. Eleverna vill må bra inombords och känna
välbefinnande. Den tredje teorin handlar om hur hälsa är att ingå i positivt socialt samspel och
inte vara ensam. I beskrivning fyra nämner eleverna hälsa som ett positivt sampel mellan
människa och natur och det kretslopp som finns däremellan. Författarna kommer fram till att
hälsa är olika saker för olika individer och då även för lärare, som måste tänka på hur deras
egen uppfattning om hälsa är. De anser att det är viktigt att lärarna är insatta i den
hälsopolitiska diskussion som pågår i Sverige, samt har kunskaper och såväl biomedicinska
som humanistiska synsätt om hälsa.
Nilsson (2010) har gjort en studie på 78 gymnasieelever som svarat på två frågor
– en om vad de anser vara viktigast i idrott och hälsa samt hur de vill att ämnet utvecklas de
närmsta tio åren. Svaren delade Nilsson (2010, s. 15ff) in i olika kategorier för att få en
struktur på studien. Sett till det som kan tolkas som hälsodelen i idrott och hälsa (1.3.2 och
1.3.3) svarade 38 av de tillfrågade att ”fysisk träning” var det viktigaste. 18 av dessa 38
nämnde ”sambandet mellan välmående, hälsa och livsstil” som huvudmoment i idrott och
hälsa. Andra noterbara resultat var att åtta elever tyckte det sociala var viktigast medan fem
elever tyckte det var skönt att ”komma bort” från de andra ämnena. Om tio år vill 15 av
eleverna att ämnet idrott och hälsa ska ha mer schemalagd tid, tre anser att ämnet borde bli
fysiskt mer krävande och sju elever tog upp att ”sambandet mellan välmående, hälsa och
livsstil” är den viktigaste utvecklingspunkten.
Nilsson (2002, s. 103ff) har intervjuat sju ungdomar i gymnasieåldern. Även
detta är en studie om hälsa i allmänhet som går att relatera till ämnet idrott och hälsa.
Eleverna får svara på frågor om hälsa och vad det innebär för dem. Ett svar blir: ”Om man
mår fysiskt dåligt, är det svårt att må bra i hela en själv. Men när man mår psykiskt dåligt
spelar det ingen roll hur frisk man är – även om man är jättefrisk och har världens bästa
kondition" (Nilsson, 2002, s. 104). Övriga respondenter pratar om en balans mellan
sunt/osunt, familjens betydelse, att få bekräftelse samt intressen och privatlivs betydelse för
att vara vid god hälsa. Nilsson konstaterar att när ungdomarna får reflektera över vad som är
hälsa för dem kommer framförallt deras psykologiska och sociala situation fram, ett citat
lyder till exempel ”Hälsa står ju enligt skolan för morötter, motion, kondomer och avstånd
från alkohol och tobak. Livet är bra mycket mer än så. Mår jag dåligt är det inte på grund av
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att jag ätit osunt /.../ När jag mår bra har jag lyckats med det jag tycker mest om - musiken.
Och när privatlivet flyter. Speciellt dåligt mår jag när det går dåligt i skolan” (Nilsson, 2002,
s. 105). När Nilsson frågar vad hälsoundervisning är, får hon andra svar. Ungdomarna säger
att undervisningen i hälsa verkar syfta till att ge skuldkänslor, och att elevernas åsikter inte
värderas tillräckligt. En elev säger att man ska bli avskräckt från ohälsosamma saker. När
respondenterna sedan kommer in på hur de vill att undervisningen ska se ut nämns istället
saker som att det borde vara en dialog mellan elever och lärare där man framförallt pratar om
vad eleverna känner, uppfattar och hur deras synsätt är på saker och ting är. Faktakunskap om
till exempel kroppens uppbyggnad och funktion uppskattas inte av eleverna. De anser också
att det i dagsläget är för mycket pekpinnar och förbud. Nilsson oroas över att skillnaderna är
så stora mellan vad eleverna uppfattar att de mår bra av, och vad de upplever att de får i
hälsoundervisningen i skolan och att skolan inte är den stödjande miljön den borde vara.

1.3.4 Koppling till vår studie
Vi som författare till denna studie har i punkt 1.3.3 utvecklat de hälsogrupper som
Quennerstedt med flera anser vara med i styrdokumenten. Detta gjordes dels för att vi skulle
få en förståelse för vad som kan läras ut inom hälsodelen i idrott och hälsa idag samt en grund
till den enkät som delats ut och dels för att ni läsare av denna studie ska få en bild av vad vi
utgått ifrån. Lärares och elevers syn på och uppfattningar om hälsodelen i ämnet idrott och
hälsa är ett relativt outforskat område. Vi fann ett fåtal studier om detta och det var också
därför denna fråga blev mer intressant för oss. Som visats i den tidigare forskningen är
hälsodelen i ämnet idrott och hälsa idag en diffus men ack så väsentlig del av ämnet. Därför
frågar vi oss om lärare och elever kan ha olika uppfattning om vad är hälsa och hur det
undervisas.
Vi har en utgångspunkt som bygger på vi anser att det som lärarna lär ut borde
vara detsamma som eleverna uppfattar. På så sätt bör elevernas och lärarnas svar
överrensstämma i de frågor som behandlar vad som lärs ut och hur mycket som lärs ut av de
olika momenten. Vad de båda grupperna anser vara väsentligt är en individuell fråga och kan
på så sätt inte påverkas här. Däremot kan det läraren förespråkar mest få en högre status bland
eleverna då deras lärare är en auktoritär person. Sett till syftet med denna studie är alltså vår
utgångspunkt att elevernas och lärarnas syn bör överrensstämma i alla frågor som inte berör
vad man som individ anser vara väsentligt. Dessa frågor blir mer diffusa då ett personligt
ställningstagande ska tas och inte någon uppfattning om vad som sker.
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1.4 Syfte och frågeställningar
Vårt syfte med denna studie är att jämföra idrottslärares och elevers uppfattningar om
hälsodelen i ämnet idrott och hälsa. De frågeställningar vi använt oss av för att uppfylla detta
är:


Vilka moment anser elever och lärare är de mest väsentliga inom hälsodelen i idrott
och hälsa?



Hur stor del av undervisningstiden, menar elever och lärare, används till att behandla
hälsodelen i ämnet idrott och hälsa?



Vilken typ av undervisning anser elever och lärare används för att belysa hälsodelen i
ämnet idrott och hälsa?

2. Metod
2.1 Val av studie och metod
Den undersökning vi har gjort kan beskrivas som en tvärsnittsstudie. Tvärsnittsstudier anger
hur något förhåller sig vid en viss tidpunkt. Som vi berättat ovan i 1.3.5 är jämförelser mellan
elever och lärare ett relativt outforskat område inom hälsodelens uppfattningar. Ett första steg
är därför att få en övergripande bild av vilka åsikter och uppfattningar som finns i denna
fråga. Vi väljer därför att arbeta med en enkätmetod eftersom detta är den metod man får in
flest svar från vilket ger oss den omfattande studie vi vill åt. Designen utgår ifrån
kvantifierbara empiriska data eftersom vårt syfte inbjuder till en kvantifierbar
datainsamlingsmetod.

2.2 Urval
Den studie vi genomför är inte statistiskt representativ och därför var det möjligt att styra vårt
urval. Vi har haft två utgångspunkter i vårt sökande efter vår målpopulation. Vi ville hitta
jämnt könsfördelade klasser som låg inom ett bekvämligt räckhåll rent geografiskt. Vi kunde
på så vis även komma ut snabbt till de klasser vi valt och komplettera datainsamlingen. En
annan aspekt i vårt urval av klasser var att eleverna skulle gå i mellan årskurs nio och år 3 på
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gymnasiet. Detta för att eleverna då känt på ämnet i minst ett år på högstadiet och kommer att
få betyg. Vår pilotstudie gjorde vi på en åttondeklass och de svar vi fick från dem ansåg vi
inte var seriösa nog för att genomföra denna studie och därför väljer vi äldre elever. Vi anser
att detta ökar trovärdigheten för att de fått en uppfattning av ämnet – vilket ger oss bättre svar
på våra frågeställningar. Lärarna, som svarat på samma enkätfrågor, har alla en
lärarutbildning bakom sig och är idrottslärare för de klasser som valts ut för att det skall vara
möjligt att jämföra lärarna och elevernas svar med varandra. Detta innebär dock att skillnader
i antal respondenter i respektive grupp blir stora och därför går det ej att analysera resultaten
statistiskt.

2.3 Procedur
2.3.1 Undersökningens utförande
Genomförandet av enkätstudien inleddes med att hitta skolor som passade in i vår kravbild.
Efter detta kontaktade vi, via mail, både skolornas rektorer samt de idrottslärare som hade den
schemalagda undervisningen med de berörda elevgrupperna. Detta för att dels få tillstånd att
komma till deras lektioner och informera och dels för att få tid att genomföra
enkätinsamlingen i samband med en av elevernas lektion. Efter att ha fått skolans tillåtelse
skickades ett brev ut till de deltagande elevernas målsman för att få ett accepterande därifrån.
I brevet stod all nödvändig information om både studien och de etiska föreskrifter som finns i
samband med en studie.
Efter att ha fått de tillstånd som krävs samt planerat ett möte med klasserna
besökte vi själva samtliga elevgrupper och informerade alla elever om att deltagandet var
frivilligt och att enkäterna skulle behandlas konfidentiellt. På enkäterna fanns också skriftlig
information om studiens upplägg och syfte samt de etiska aspekter som ansågs relevanta. Ett
bekymmer med enkätundersökningar är bortfallet som kan göra att resultaten blir missvisande
och svårtolkade. Bortfallet kan vara externt (till exempel elever som inte närvarar eller inte
vill vara med i studien) och internt (till exempel enstaka obesvarade frågor i enkäten eller
felaktig besvarade frågor). För att minimera båda dessa var vi närvarande vid alla tillfällen
som eleverna besvarade enkäterna. Detta för att de skulle ha möjlighet att ställa frågor, men
också för att samtliga elever som deltog skulle få samma information. Med tanke på de
tidsramar som fanns för studien kompletterades inte de frånvarande eleverna utan de ingår i
det externa bortfallet.
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All data är bearbetad och analyserad i programmet SPSS 17.0. För att underlätta
genomförandet av databearbetningen har enkäterna individkodats och sedan lagts in i
programmet. De slutna frågorna har kategoriserats och är presenterade i olika figurer och
tabeller. Dessa har vi även, via ett Mann-Whitney U-test, testat signifikansvärdet på för att se
hur slumpmässiga svaren varit. Som det nämnts tidigare i 2.2 Urval så har stora skillnader i
antalet respondenter ställt till det i den statistiska analysen. Då lärargruppen endast innehåller
nio respondenter samtidigt som eleverna är 205 blir resultaten av Mann-Whitney U-testet
missvisande. I och med detta väljer vi att inte presentera signifikansvärden. De öppna
frågorna har vi inte bearbetat statistiskt utan istället läst igenom, analyserat och skrivit ner en
sammanfattning av plus tagit med en del citat i vår resultatdel.

2.3.2 Enkätundersökningen
Enkäten är uppbyggd i tre delar (se Bilaga 5). Den första delen är en kort bakgrundsdel där vi
berättar på vilka villkor respondenten deltar. Här tas bland annat anonymitet och att enkäten
är frivillig upp. Även våra kontaktuppgifter är tydligt utsatta så att de svarande kan ta reda på
mer information om de skulle vilja. Utöver detta finns det frågor om vilken årskurs
respondenten går i samt kön och om respondenten kände till idrottsämnets fulla namn och
innebörd. Anledningen till att vi tar med dessa frågor är att vi dels kan se om det skiljer sig
något mellan årskurser, kön eller mellan de elever som redan innan studien visste att idrotten i
skolan inte bara heter idrott utan idrott och Hälsa.
Den andra delen består av ett antal slutna frågor med fyra eller sex
svarsalternativ. Frågorna behandlar hur viktigt respondenten tycker att olika moment är i
hälsodelen av idrott och Hälsa. Dessa moment är baserade på Quennerstedts avhandling
(2006) om hälsodelen i idrott och hälsa samt på Britta Thedin Jakobssons studie (2004, s. 99122) om vad idrottslärare anser ska finnas med. Anledningen till att vi har ett jämnt antal
svarsalternativ är att vi vill få respondenten att tänka efter på varje fråga istället för att svara
det neutrala svarsalternativet. Vi har även tagit med en fråga där respondenten själv kan skriva
in sådant som vi kanske inte tänkt på. Dessa frågor syftar till att ge oss en bild av hur elever
uppfattar det som finns med i hälsodelen. Definitionen av varje område finns tillgänglig för
respondenten, då några av namnen på momenten kan vara svåra för eleverna att tyda. Vi har
även förenklat språket på enkäten för att anpassa den till de respondenter vi kommer att ha.
Den sista delen består av ett antal öppna frågor där respondenten ges möjlighet
att med egna ord ge sin syn på hälsodelen i idrott och hälsa. Syftet med dessa är att få djupare
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och mer uttömmande svar på våra frågeställningar. Att eleverna självständigt får skriva ner
svar på frågor som berör studien hoppas vi gör att de tänker till och inte bara monotomt
kryssar i enkäten.

2.3.3 Etiska överväganden
Vi har i samband med den empiriska datainsamlingen varit väldigt noga med de etiska
övervägandena. Speciellt när man gör sin studie på omyndiga personer är det synnerligen
viktigt att allt går rätt till enligt den vetenskapliga forskningsetikens alla regler. Det handlar
om att respektera de individer som ingår i studien vilket gör att man vinner i förtroende hos de
deltagande individerna och förhoppningsvis ökar deras motivation att genomföra studien. Vi
har utgått från de anvisningar som Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (1996)
har arbetat fram. Vi är även medvetna om att det syfte och de frågeställningar vi har är
känsliga och kan uppfattas som kritik mot lärarens arbete.

2.4 Tillförlitlighet
Att använda en enkätmetod anser vi vara bäst för vår studie. Vi vill med vårt kvantitativt
inriktade syfte få en tydlig överblick av den nisch av ämnet vi valt och vill därför få in mycket
material samt många svar. För att öka chansen att få in svar har vi arbetat med många öppna
frågor eller slutna frågor med en öppen del för kommentarer. För att öka validiteten på
enkäten har vi grundligt gått igenom våra frågeställningar och tidigare forskning för att arbeta
fram enkätfrågorna. Att se till vad som gjorts innan på området och sen sammanföra det med
vår nisch är en viktig del i validitetsarbetet. För att ytterligare öka validiteten och reliabiliteten
i enkätmetoden gjorde vi en pilotstudie av densamma för att på så sätt kunna analysera de svar
vi fick och se om vi hade gjort rätt. Denna förstudie gjordes på en åttondeklass som också fick
komma med synpunkter på frågorna. Detta ledde till att vi omarbetade enkäten efter att ha sett
brister med den. Vi insåg också att vi borde rikta oss mot äldre elever för att få in mer seriösa
svar. Under enkätgenomförandet var vi själva på plats och kontrollerade att allt gick rätt till,
svarade på frågor, vilket minskade det interna bortfallet, och såg till att eleverna hade gott om
tid på sig. Den jämna könsfördelningen i klasserna bidrog också till en ökad reliabilitet. Hade
en majoritet av eleverna varit av samma kön skulle detta bli en confounder till vårt resultat.
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3. Resultat
Det empiriska materialet i vår studie kommer ifrån sammanlagt 205 elever och nio lärare.
Dessa är utspridda i tolv klasser på fyra olika skolor, varav två är gymnasieskolor och två är
högstadieskolor. I tabell 1 redovisas dels antal deltagande elever och lärare, dels det externa
bortfallet.

Studenter

Antal
tillfrågade
227

Antal
svarande
205

Externt
bortfall (n)
22

Externt
bortfall (%)
9,7

Lärare

10

9

1

10,0

Totalt

237

223

23

9,7

Tabell 1. Antal tillfrågade, antal svarande samt det externa bortfallet.
Det externa bortfallet beror i största del på att eleverna inte tagit med lappen om tillstånd
hemifrån samt frånvaro från lektionen. Den lärare som inte svarade på enkäten var sjuk och på
så sätt kunde vi inte få in den personens åsikter. Det totala externa bortfallet låg under tio
procent. Det interna bortfallet skiljde sig beroende på vilken fråga i enkäten man tittar på.
Slarvigt ifyllda svar, flera ifyllda svarsalternativ samt överhoppade frågor är alla faktorer till
detta. Det interna bortfallet för varje fråga redovisas i Bilaga 5.

3.1 Väsentliga moment inom hälsodelen i idrott och hälsa
Resultat av enkätfrågor som syftar till frågeställningen: Vilka moment anser elever och lärare
är de mest väsentliga inom hälsodelen i idrott och hälsa?

Vi använde oss av svaren på enkätfråga tre för att besvara ovanstående frågeställning. De
olika momenten frågan innefattar har tagits fram via tidigare forskning och är de som bedöms
vara vad hälsa innebär inom ämnet idrott och hälsa. Det man kan utläsa av resultaten är att
lärarna har ett högre medelvärde inom varje moment än vad eleverna har och bedömer på så
vis att hälsodelens olika aspekter är mer väsentliga än vad eleverna tycker. Vad gäller lärarnas
bedömning av vad som är viktigast inom hälsodelen i idrott och hälsa ligger näringslära,
social kompetens och hygien i topp medan anatomi, stresshantering och hållbar utveckling
inte får samma förtroende och placerar sig på de tre sista platserna.
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Figur 2. Visar medelvärdet på de svar lärarna gav på enkätfråga nummer tre som handlar om
hur viktiga de olika momenten är för respondenten. Frågan har en fyrgradig svarskala där 1
är ”inte alls”, 2 är ”lite”, 3 är ”ganska mycket” och 4 är ”mycket”.
Eleverna menar att skador, näringslära och rehabilitering är de tre viktigaste aspekterna
medan friluftsliv, anatomi och droger inte tilltalar dessa individer på samma sätt.

Figur 1. Visar medelvärdet på de svar eleverna gav på enkätfråga nummer tre som handlar
om hur viktiga de olika momenten är för respondenten. Frågan har en fyrgradig svarskala
där 1 är ”inte alls”, 2 är ”lite”, 3 är ”ganska mycket” och 4 är ”mycket”.
Gemensamma komponenter här ser man i näringslära, som båda grupperna har i toppskiktet,
och anatomi, som ligger i botten hos både elever och lärare. Ett par områden har även större
platsskillnader mellan de båda grupperna. Framför allt är det stresshantering och friluftsliv
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som sticker ut då stresshanteringen ligger på en fjärdeplats hos eleverna (notera dock att det
är väldigt tätt mellan medelvärdestalen) och en tolfteplats hos lärarna medan friluftsliv ligger
på en fjärdeplats hos lärarna men en elfteplats hos eleverna. Andra områden som har fyra till
fem platsers differens mellan de båda grupperna är skador, hygien, droger samt hållbar
utveckling. Noterbart i övrigt är att alla områdens medelvärden, både bland lärare och bland
elever, överstiger 2,5 på en fyragradig skala, vilket är över medel i samtliga fall. En mer
överskådlig syn och sammanfattande beskrivning ges i figur 3. I denna fråga låg det interna
bortfallet under 2,5 procent inom alla områden, vilket visas i Bilaga 5 tabell 1.

Sammanfattning av väsentlighetsgrad

Figu
r 3. Visar en jämförelse av medelvärdet mellan de svar eleverna (figur 1) och lärarna (figur
2) gav på enkätfråga nummer tre som har en fyrgradig skala och handlar om väsentligheten
hos hälsodelens olika områden.

3.2 Hälsodelens undervisningstid
Resultat av enkätfrågor som syftar till frågeställningen: Hur stor del av undervisningstiden,
menar elever och lärare, används till att behandla hälsodelen i ämnet idrott och hälsa?
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För att besvara ovanstående frågeställning använde vi oss av enkätfrågorna nummer två och
fyra. De olika moment fråga nummer två innefattar har tagits fram via den tidigare forskning
som gjorts och är de områden som bedöms vara vad hälsa innebär inom ämnet idrott och
hälsa. Fråga nummer fyra innehåller två stycken delar och ger svar på hur stor del av
undervisningstiden som går åt till att rent teoretiskt lära ut hälsodelen samt hur mycket av den
praktiska undervisningen som kopplas till hälsa. Om vi börjar med att presentera svaren på
fråga nummer två ser vi hur eleverna tycker att friluftsliv är det som används mest för att
motsvara målen inom hälsodelen i ämnet idrott och hälsa. Därefter följer fyra områden,
fysiologi, näringslära, skador och social kompetens, innan det blir ett hopp ner till
mittenpartiet. Det som berörs minst enligt eleverna är stresshantering och ovanför denna
kategori ligger psykisk ohälsa och droger.

Figur 4. Visar medelvärdet av de svar eleverna gav på enkätfråga nummer två som handlar
om hur mycket tid som ägnas åt de olika momenten på idrotten. Frågan har en fyrgradig
svarskala där 1 är ”ingen alls”, 2 är ”lite”, 3 är ”ganska mycket” och 4 är ”mycket”.

I topp hos lärarna är social kompetens, vilket respondenterna anser vara med i princip hela
tiden. Därefter följer hygien, friluftsliv och skador innan det blir ett hopp ner till mittenskiktet.
I botten hos denna grupp av svarande finner vi hållbar utveckling. Droger och ergonomi är
även det två saker som, enligt lärarna, inte tas upp i någon stor utsträckning under
idrottstimmarna.
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Figur 5. Visar medelvärdet av de svar lärarna gav på enkätfråga nummer två som handlar
om hur mycket tid som ägnas åt de olika momenten på idrotten. Frågan har en fyrgradig
svarskala där 1 är ”ingen alls”, 2 är ”lite”, 3 är ”ganska mycket” och 4 är ”mycket”.
De båda grupperna är mer överrens i denna fråga än förra vilket syns då hållbar utveckling,
stresshantering och droger alla ligger bland de fyra områden som får minst tid under
idrottstimmarna hos både lärare och elever. Anmärkningsvärt är dock att eleverna anser att
hygien och psykisk ohälsa är två områden som inte gås igenom ofta medan lärarna anser att
de kategorierna ligger bland de fem saker som tas upp mest inom hälsodelen i ämnet idrott
och hälsa. I övrigt kan man se att lärarna har en helt klart högre medeltalssiffra i genomsnitt
inom de flesta momenten.

Sammanfattning undervisningstid
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Figur 6. Visar en jämförelse av medelvärdet mellan de svar eleverna (figur 4) och lärarna
(figur 5) gav på enkätfråga nummer två som har en fyrgradig skala och handlar om hur
mycket lektionstid som läggs på hälsodelens olika områden.
I denna fråga låg det interna bortfallet på 1,5 procent eller lägre inom alla områden, vilket
visas i Bilaga 5 tabell 2.
Vad gäller fråga fyra a) ville vi med den få svar på hur den hälsorelaterade
undervisningen visar sig under en idrottslektion. Vi bakade därför in svarsalternativet
hälsorelaterad undervisning (teoretisk), vilket skulle kunna vara föreläsningar, arbeten, tentor
med mera, i frågan för att se hur den stod sig gentemot nio andra aktiviteter som sker under
idrottstimmarna. Bollspel och övriga lekar fick mest utrymme både enligt lärare och enligt
elever. Därefter kom, enligt båda grupperna, orientering, friluftsliv och gymnastik. Vad gäller
den teoretiskt hälsorelaterade undervisningen så utgör den ungefär lika stor del som dans.
Dessa två kommer på plats sex och sju bland lärarna respektive sju och åtta enligt eleverna.
Friidrott, simning och vinteridrotter var de tre övriga svarsalternativen. Det man i övrigt kan
säga är att minst tid ägnas åt vinteridrotter och att det fanns en meningsskiljaktighet mellan
grupperna om hur mycket friidrott som egentligen utövades under idrottstimmarna. I övrigt
kan man lägga märke till att skillnaden mellan det högsta (4,0) och lägsta (2,3) totala
medelvärdet är 1,7 enheter på en sexgradig skala. Allt detta visas sammanfattande i figur 7.
Det fanns inga interna bortfall bland lärarna medan det fanns ett internt bortfall bland eleverna
på svaret hälsorelaterad undervisning (teoretisk) (1 procent) samt på friluftsliv (0,5 procent).
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Figur 7. Visar en jämförelse av medelvärdet mellan de svar eleverna och lärarna gav på
enkätfråga nummer fyra a) som har en sexgradig skala och handlar om hur mycket lektionstid
som läggs på olika delar inom ämnet idrott och hälsa. Denna studies frågeställning syftar till
att se hur ”hälsoteori” står sig i jämförelse med de övriga svarsalternativen.
Att baka in hälsodelens olika moment i den praktiska undervisningen var även
det något vi ville ta reda på (figur 8). Detta som en liten kontrast till den teoretiska biten som
föregående fråga tagit upp. I enkätfråga fyra b) fick respondenterna uppskatta hur många
procent av praktiska undervisningen som hade inslag av de hälsodelar vi tagit upp i denna
studie. Svaren delades sedan upp i olika kategorier som såg ut på följande sätt: 0–19 % =
väldigt sällan, 20–39 % = sällan, 40–59 % = ibland, 60–79 % = ofta och 80–100 % = väldigt
ofta. Över hälften av lärarna ansåg sig ibland förmedla hälsobudskapet via det praktiska
utövandet. Övriga lärarrespondenter svarade ofta eller väldigt ofta. Eleverna var mer kluvna i
frågan och svaren spreds ut även om de två största kolumnerna säger att deras lärare ibland
eller väldigt ofta påpekar hälsodelarna. Noterbart är att en knapp tredjedel av eleverna sällan
eller väldigt sällan upplever att lärarna nämner något om hälsa i samband med det praktiska
idrottsutövandet. Det interna bortfallet i denna fråga var 5,9 procent bland eleverna och inget
bland lärarna.
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Figur 8. Visar i procent hur ofta den praktiska idrottsundervisningen innehåller en koppling
till de hälsodelar vi i denna studie tagit upp. Det är svar på fråga fyra b) och respondenterna
svarade i procent och efter det delade vi in svaren i fem olika grupper enligt ovan.

3.3 Hälsodelens undervisningstyper
Resultat av enkätfrågor som syftar till frågeställningen: Vilken typ av undervisning anser
elever och lärare, används för att täcka in hälsodelen i ämnet idrott och hälsa?

De olika moment denna fråga innefattar har tagits fram via den tidigare forskning som gjorts
och är de områden som bedöms vara på vilket sätt och i viss mån vart hälsoundervisningen
kan bedrivas. Vid denna fråga klargjordes att man kunde välja fler än ett alternativ, då
hälsoundervisningen kan ske i flera olika former vid skilda tidpunkter. Således kunde alltså
totalsumman bli större än antalet respondenter. Elevernas svar (figur 9) var tydliga, 170 elever
anser att hälsa bland annat bedrivs i idrottssal. Därefter var det jämnt mellan temadagar samt
att lärare i andra ämnen lär ut hälsa. Båda dessa alternativ valdes av ungefär hälften så många
respondenter som idrottssalen, 90 respektive 82. Hälsoundervisningen i ämnet Idrott och
hälsa bedrivs enligt eleverna mest sällan av idrottsläraren i ett klassrum. 62 respondenter
svarar att undervisningen bedrivs på detta sätt. Enkätfråga fem hade inga interna bortfall.
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Figur 9. Visar hur många elever som anser att hälsoundervisningen bedrivs på de olika sätt
som svarsalternativen ger. Detta gav svar på enkätfråga nummer fem som handlar om på
vilket sätt hälsodelen undervisas. Frågan innehöll fyra alternativ och flera kryss var tillåtna.
Lärarnas svar (figur 10) skiljer sig något. Samtliga lärare (9) anser att hälsodelen bedrivs i
idrottssalen, men även 7 av 9 möjliga anser också att den bedrivs som temadagar och av andra
lärare. En lärare anser att hälsodelen också bedrivs i klassrum.

Figur 10. Visar hur många lärare som anser att hälsoundervisningen bedrivs på de olika sätt
som svarsalternativen ger. Detta gav svar på enkätfråga nummer fem som handlar om på
vilket sätt hälsodelen undervisas. Frågan innehöll fyra alternativ och flera kryss var tillåtna.

3.4 Jämförelse av resultatet
Vad gäller att besvara frågeställningarna om hur väsentliga (enkätfråga tre) lärare och elever
tycker de olika hälsomomenten är och hur mycket tid (enkätfråga 2) som ägnas åt dessa
presenterar vi här i en jämförelse mellan dessa. Frågeställningarna har behandlats i 3.2
respektive i den inledande delen av 3.3. Vi visar i tabell 2 de platser och medelvärden de olika
momenten fick av elever och lärare vad gäller väsentlighetsgrad samt undervisningstid.
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Platsen är alltså att den som fått högst medelvärde har en etta, näst högst medelvärde en tvåa
och så vidare. De mest intressanta resultaten är fetmarkerade.

Anatomi
Fysiologi
Hygien
Näringslära
Stresshantering
Hållbar utveckling
Skador
Rehabilitering
Social kompetens
Friluftsliv
Psykisk ohälsa
Ergonomi
Droger

Väsentlighetsgrad
lärare
Plats (medelvärde)
11 (3,22)
7 (3,67)
3 (3,89)
2 (4,00)
12 (3,11)
13 (2,78)
6 (3,67)
5 (3,67)
1 (4,00)
4 (3,78)
10 (3,56)
9 (3,56)
8 (3,56)

Undervisningstid
lärare
Plats (medelvärde)
9 (2,68)
7 (2,89)
2 (3,44)
6 (2,89)
10 (2,67)
13 (1,44)
4 (3,22)
8 (2,78)
1 (3,78)
3 (3,33)
5 (3,00)
12 (2,44)
11 (2,44)

Väsentlighetsgrad
elever
Plats (medelvärde)
12 (2,56)
5 (2,96)
8 (2,91)
2 (3,18)
4 (2,96)
9 (2,63)
1 (3,32)
3 (3,09)
6 (2,94)
11 (2,56)
7 (2,92)
10 (2,59)
13 (2,53)

Undervisningstid
elever
Plats (medelvärde)
8 (2,22)
2 (2,66)
9 (2,17)
3 (2,60)
13 (1,79)
10 (2,12)
4 (2,57)
6 (2,34)
5 (2,53)
1 (2,94)
12 (2,00)
7 (2,27)
11 (2,06)

Tabell 2. Visar den plats och det medelvärde (svarsalternativ 1-4) de olika momenten fick i
samband med enkätundersökningen. Se även figur 1-6 för en större överblick.

3.5 Uppfattningar om hälsodelen i idrott och hälsa
Några öppna frågor ställdes i enkäten för att eleverna och lärarna med egna ord skulle kunna
berätta hur de såg på hälsodelen i idrott och hälsa. I fråga 4b bad vi eleverna motivera och ge
exempel på om lärarna inkluderat hälsodelen i den praktiska undervisningen men få elever
valde att skriva någon motivering. Även fråga sex och sju på enkäten var öppna frågor där vi
ville att respondenterna skulle berätta hur undervisningen om hälsodelen i idrott och hälsa har
påverkat dem på olika sätt samt deras allmänna uppfattningar om hälsodelen i idrott och hälsa.
Även här blev resultatet att många lät bli att skriva eller endast skrev vad vi författare anser
vara oseriösa svar. En del tankar har vi dock fått in och dessa presenteras nedan och
struktureras upp efter Quennerstedts diskurser (se 1.3.1, sida 9). De citat vi inte kunnat lägga
in under dessa rubriker hittas under övriga citat.

Lärare
De lärare som svarade riktar in sig mot den fysiska delen. Tre av fyra citat handlar om att
eleverna ska vara aktiva, hitta sin träningsform och sköta sin fysiska hälsa. Vi ser att
aktivitetsdiskursen med dess undergrupper är framträdande och inget fokus läggs på de
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psykiska och sociala delarna. En lärare menar att hälsodelens riktlinjer är diffusa och att man
kanske borde göra ett eget ämne av ”Hälsa”.

Aktivitetsdiskurs:
”Teoretisk bakgrund, regelbundenhet i träning, hjälp att hitta sin träningsform.”, lärare,
gymnasiet.

Fysiologidiskurs:
”I samband med att vi har styrka och kondition tar jag alltid upp t.ex. maxpuls och vilken
effekt träningen har på vilopuls och liknande.”, lärare, gymnasiet.

Hygiendiskurs och fysiologidiskurs:
”Jag försöker ofta säga till mina elever hur viktigt det är för hälsan att duscha, äta rätt och
sova tillräckligt.”, lärare, högstadiet.

Övriga citat:
”Viktigt, men kursplanen är dessvärre tämligen rörig utan tydliga linjer. Ett helhetsbegrepp
på ämnet som uttrycks bättre, annars får man lov att dela upp ämnet (och betyget) i två.”,
lärare, gymnasiet.

Elever
Eleverna anger, precis som lärarna, att det är den fysiska delen som prioriteras på
idrottslektionerna. Den mest dominanta diskursen är fysiologidiskursen som berörs i sju av de
20 presenterade svaren. Fyra svar berör de uppdateringar elever vill göra och tre svar handlar
om hälsodelens teori. I övrigt sprids svaren ut på de olika fysiska diskurserna. Vi ser ett citat
under social fostransdiskursen och ett svar under rubriken ”uppdateringar” berör den psykiska
delen i idrottsundervisningen.

Aktivitetsdiskurs:
”Det (idrott och hälsa, förf. anm.) är mer inriktat på att man ska göra olika saker än varför
man gör dem. Det är dock en ganska god balans mellan de två.”, flicka, årskurs nio.
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”Jag har provat på olika sporter som jag inte skulle ha provat på utanför skolan”, pojke, år
tre på gymnasiet.

Fysiologidiskurs:
”Läraren brukar ge exempel på vad aktiviteten förbättrar och vad den är till för rätt ofta.”,
flicka, årskurs nio.
”När vi hade coopertest och liknande så tog vi puls och pratade om hur kroppen fungerar vid
ansträngning.”, pojke, årskurs nio.
”Min syn på min kropp och mina egna förmågor.”, flicka, år tre på gymnasiet.
”Jag tycker att den är bra då man lär sig mycket om kroppen och hur man påverkas av
idrott”, pojke, år två på gymnasiet.
”Hälsodelen ger en bra bild av hur man ska ta hand om sig själv för att må bra”, flicka, år
två på gymnasiet.
”Jag tycker att den (hälsodelen i ämnet idrott och hälsa, förf. anm.) är bra, min lärare tar upp
en hälsodel efter lektionen och frågar sen vad vi gjort och vad vi tränar. Det är jobbigt att
höra det men ändå bra så har man någon uppfattning om vad och varför man tränar.”, pojke,
årskurs nio.
”Det påverkar mig på så sätt att jag orkar med att koncentrera mig på andra ämnena
bättre.”, flicka, år två på gymnasiet.

Idrottsdiskurs:
”Vi har inte pratat speciellt mycket om hälsa i kroppen utan mer om olika sporter.”, pojke,
årskurs nio

Social fostransdiskurs:
”Det som påverkat mig är min sociala kompetens, tankebanor kring ämnet idrott och hälsa,
samt förmågan att ta in och utföra instruktioner.”, pojke, årskurs nio.
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Riskdiskurs:
”Jag vet hur jag ska lyfta till exempel, så att jag inte skadar mig.”, pojke, år tre på gymnasiet.

Övriga citat:
”Den (hälsodelen i ämnet idrott och hälsa, förf. anm.) är inte alltid lika rolig men definitivt
nödvändig”, flicka, årskurs nio.

Hälsodelens teoretiska bit:
”Vi har mindre teorigenomgångar innan och efter lektionen vilket är bra. Annars är vår teori
uppdelad i andra ämnen.”, flicka, årskurs nio.
”Tycker att det är roligare om man kombinerade teorin i gymnastiksalen istället för att ha en
lektion med bara teori.”, pojke, årskurs nio.
”Teorin inom hälsodelen är sådär. Undervisningen utanför klassrum och i gympasal kan bli
bättre – varför vi gör vad.”, flicka, år tre på gymnasiet

Uppdateringar:
”Den (hälsodelen i ämnet idrott och hälsa, förf. anm.) måste uppdateras. Eleverna måste få
vara med och bestämma mer.”, flicka, år tre på gymnasiet.
”Borde ta upp mer saker om hur man går upp i vikt.”, flicka, årskurs nio.
”Vi borde få lära oss lite mer om stresshantering, då jag tror att många upplever det nu i
nian.”, pojke, årskurs nio
”Det bör vara ett ämne där man bara kan få G eller IG.”, pojke, årskurs nio.
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4. Diskussion och analys
4.1 Sammanfattning av resultat och diskussion
Vårt syfte med denna studie är: att jämföra idrottslärares och elevers uppfattningar om
hälsodelen i ämnet idrott och hälsa.
Frågeställningarna vi använde för att uppfylla detta var: Vilka moment anser elever och lärare
är de mest väsentliga inom hälsodelen i idrott och hälsa? Hur stor del av undervisningstiden
används till att behandla hälsodelen i ämnet idrott och hälsa? Vilken typ av undervisning
anser elever och lärare används för att belysa hälsodelen i ämnet idrott och hälsa?

Sammanfattning av resultaten:
Lärare
Lärarna anger i enkäten om arbeten, tentor och föreläsningar som olika metoder för att täcka
in hälsodelen. Det som prioriteras mest under lektionerna är bollspel, övriga lekar och
friluftsliv medan vinteridrotter och simning inte får lika mycket utrymme. Där emellan hittar
man vår studies inriktningsområde, den teoretiskt hälsorelaterade undervisningen. Då
undrade vi om idrottslärarna tryckte på hälsodelen i samband de mer praktiska momenten i
frågan. Svaren blev att majoriteten (drygt 75 procent) av idrottslärarna ansåg sig förmedla en
hälsorelaterad inriktning mellan 40 och 80 procent av tillfällena. Alla idrottslärarna ansåg att
man använde idrottssalen som arena för den hälsorelaterade undervisningen. I övrigt ansåg
lärarna att temadagar och andra ämneslärare också användes för att täcka in den berörda
delen. Studien visar också att det idrottslärarna tycker är viktigast är även det som lärs ut. Fem
moment (skador, näringslära, rehabilitering, fysiologi och social kompetens) av de sex som
lärarna tycker är mest väsentliga rankas också högst när de klassificerar de moment de anser
får mest undervisningstid. Anmärkningsvärt här var friluftsliv som lärarna tyckte var mycket
mer viktigt än vad eleverna ansåg. I övrigt anser idrottslärarna att läroplanen i idrott och hälsa
är diffus. Det finns även för lite tid för att hinna med den praktiska idrotten samt den mer
teoretiska hälsan så att båda delarna får den kvalité som eftersträvas. Att göra två ämnen av
det hela är också ett förslag som tas upp.

Elever
Bland eleverna fanns en stor spridning i uppfattningen om en hälsoinriktning figurerade i
samband med de praktiska momenten på idrotten. En knapp tredjedel svarade sällan eller
33

väldigt sällan medan drygt 40 procent menade att det ofta eller väldigt ofta förekom. Eleverna
anser att skador, näringslära och rehabilitering är de mest väsentliga momenten inom
hälsodelen medan friluftsliv, fysiologi och näringslära är de som prioriteras i undervisningen.
Ett anmärkningsvärt resultat vad gäller väsentlighetsgraden var stresshantering, som eleverna
ansåg klart mer viktigt än lärarna. Hälsodelen i idrott och hälsa har påverkat eleverna på så
sätt att de fått en bättre uppfattning om vad god hälsa innebär. 83 procent av eleverna ansåg
att hälsodelens undervisning genomförs i idrottssalen medan nej-alternativet hade övertaget
på de tre övriga svarsalternativen ”undervisning i klassrum”, ”temadagar” och ”andra lärare”.
De flesta elever anser att läraren bedriver sin praktiska verksamhet och samtidigt visar på ett
hälsosamband via korta teoretiska genomgångar före och efter lektionerna. Framförallt de
fysiologiska effekterna av lektionen diskuteras då. Eleverna tror att deras intresse för hälsa
påverkas positivt av den undervisning de nu har.

Diskussion
På grund av att kursplanen idag är så diffus gör Quennerstedt (2006, s. 118ff) ett försök att
strukturera upp vad som verkligen tas upp vad gäller hälsodelen och kommer fram till att mest
fokus ligger på att skapa ett intresse för fysisk aktivitet bland eleverna. Lärarna vill att
eleverna ska få ta del av aktiva lektioner där många olika saker testas och att eleverna via en
stor aktivitetsbank skapar ett bestående intresse för fysisk aktivitet. Ser man till våra resultat
på fråga 4a är det 1,7 enheters skillnad mellan det högsta och lägsta totala värdet vilket vi
tolkar som att det är en stor variation på momenten och eleverna får ta del av många olika
saker. Att skapa ett intresse för aktivitet och hitta sin fysiska aktivitet är något som lärarna
trycker på i fråga sex. Bland annat säger en lärare att den vill påverka eleverna via ”teoretisk
bakgrund, regelbundenhet i träning, hjälp att hitta sin träningsform”. En elev fyller på och
berättar att ”det (idrott och hälsa, förf. anm.) är mer inriktat på att man ska göra olika saker
än varför man gör dem. Det är dock en ganska god balans mellan de två”. Lärarna i Thedin
Jakobssons (2004, s. 99ff) studie menar också att aktiviteten är det viktigaste och speciellt att
eleverna får röra på sig. En av tre saker som framträder i hennes intervjuer är att hälsa kan
innebära de aktiviteter man genomför i ämnet och främjar då hälsan på lång sikt.
Om vi översätter Quennerstedts (2006, s.118ff) diskurser till de hälsomoment vi
använder i enkäten menar han att ur en hälsosynpunkt får social kompetens, fysiologi,
anatomi, näringslära, skador, rehabilitering och hygien mest utrymme i kursplanerna. Vi
ställer oss då frågan om detta stämmer överrens med vad lärare och elever anser lärs ut. Dessa
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sju moment rankar lärarna som nummer ett, två, fyra, sex, sju, åtta och nio av de tretton
hälsomoment vi använder i vår enkät. Eleverna anser att dessa moment kommer på plats två,
tre, fyra, fem, sex, åtta och nio. Quennerstedts studie om vad som tas upp mest i kursplanen
stämmer alltså bra överrens med det elever och lärare anser ägnas mest tid på lektionerna. Vi
tror att eftersom hälsa är ett diffust begrepp och läroplanen är vagt skriven griper lärarna de
halmstrån som faktiskt går att utläsa. Kan det vara så i detta fall att det som går att utläsa i
läroplanen är det som lärarna tycker är väsentligt? Vi anser att så är fallet och att det är
Skolverket, som skriver läroplanerna, som i grund och botten bestämmer vad som är
väsentligt för eleverna. De fysiologiska delarna styr och grunden i det som lärs ut är patogent
inriktat. Idrottslärarna har dock en stor möjlighet att påverka på grund av att läroplanen är så
tolkningsbar som den är och de får styra sin kursplan lite som de vill. Vi återkommer till
lärarnas påverkan men kan konstatera att den hälsoundervisning som bedrivs grundar sig på
skolverkets och idrottslärarnas åsikter.
Ett bevis på detta är de stora differenser mellan högsta och lägsta medelvärde i
båda grupperna vad gäller undervisningstid. Detta innebär att alla moment inom hälsodelen
inte får lika mycket tid utan idrottslärarna väljer att specialisera sig. Ska vi tro vårt resultat är
det då de moment som idrottslärarna anser vara mest väsentliga som de inriktar sig på. Vi tror
detta beror mycket på hur lärarna väljer att tolka kursplanen. Att läroplanen är diffus är ingen
nyhet. Även den tidigare forskning vi använt oss av instämmer i det som lärarna i vår studie
berättar. Thedin Jakobsson (2004, s. 103) menar att styrdokumenten är svårdefinierade och de
ger ingen tydlig bild av vad begreppet hälsa ska innefatta. Även Quennerstedt (2006, s. 112)
frågar sig om de samband som läroplanen tar för givet är så klara. Är verkligen relationen
mellan fysisk aktivitet, hälsa och livsstil så tydlig? Att som idrottslärare endast få detta som
restriktion, att kunna förklara sambandet, leder till en tolkningsbarhet som inte känns bra för
yrket. Meckbach och Söderström (2002, s. 233) menar på att den ökade tolkningsbarheten
som Lpo 94 ger innebär att ansvaret för hälsan i allmänhet har förskjutits från samhället till
individen.
Quennerstedt (2006, s. 111f) och Annerstedt (2004, s. 30) följer upp detta och
berättar om hur det mer individuella synsättet gör att varje individ har en möjlighet att
påverka folkhälsan i stort. Den individanpassade styrningen ser vi i resultatet av fråga sex och
sju där många elever berättar hur de lärt sig ta hand om sin kropp. En elev i år tre på
gymnasiet säger: ”Hälsodelen ger en bra bild av hur man ska ta hand om sig själv för att må
bra”. En annan elev i årskurs nio berättar att ”min syn på min kropp och mina egna
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förmågor” är det som påverkats mest via hälsoundervisningen. Detta för våra tankar till
Quennerstedts (2008, s. 274ff) och Luptons (1995, s. 146) resonemang kring den egna
kroppen. Lupton har en teori om att den tränade och muskulära kroppen blir eftersträvansvärd
med den hälsoinriktning som finns. Detta är något som vi tycker är aktuellt idag med de
kropps- och hälsoideal som råder.
Enligt Thedin Jakobssons (2004, s. 99ff) studie var lärarna överrens om att hälsa
var något som är förknippat med en klassrumsmiljö alternativt med andra ämnen. Den hälsa
som bedrevs i gymnastiksalen gicks inte igenom rent teoretiskt utan ”att röra sig” var
hälsofrämjande enligt lärarna. Detta synsätt överrensstämmer inte med de resultat vi fått i vår
studie. Vi ser i svaren på enkätfråga 4a att hälsoteori inte används i samma utsträckning som
de praktiska ämnena men är en klart integrerad del i den idrottsundervisning som bedrivs på
skolorna. En meningsskiljaktighet finns dock fortfarande i frågan om hur mycket hälsoteori
som integreras i den praktiska undervisningen. Här menade lärarna på att de ganska ofta tog
upp hälsodelarna med fysisk aktivitet, vilket majoriteten av eleverna håller med om. Tyvärr är
det dock en tredjedel av eleverna som inte uppfattade det i samma utsträckning. Hur förklarar
man detta? Att kommunikationen brister mellan elev och lärare blir tydligt i denna fråga.
Oklara begrepp och en otydlighet från lärarna bidrar förmodligen. Det kan också vara så att
lärarna, precis som Thedin Jakobssons (2004, s. 99ff) studie tar upp, endast utövar en aktivitet
och tror att eleverna förstår att detta är bra för dem. Att kunna nå ut med sitt budskap till alla
elever är något man som lärare bör tänka på. En större tydlighet och förklaring, både från
skolverket till lärarna och från lärarna till eleverna, kring momenten gör att alla får en chans
att uppfatta vad undervisningen handlar om.
Lärarnas medelvärdesresultat var i allmänhet högre än elevernas både vad det
gäller väsentlighetsgrad och undervisningstid. Detta tror vi beror på att idrottslärarna inte varit
idrottslärare om de inte brunnit för ämnet eller kanske de känner att de ”måste” tycka att allt
är relevant på grund av att det är något de anser borde tillhöra ämnet. Att väsentlighetsvärdena
även var jämna inom lärargruppen ger en indikation på att det mesta är viktigt inom
hälsodelen. Detta i samband med den höga skattningen från idrottslärarna tror vi leder till en
känsla av tidsbrist då lärarna inte hinner med att lära ut allt som läroplanen tar upp. Man ser
tecken på detta i skattningen av undervisningstiden då lärarnas medelvärden var högre än
elevernas men lägre än de egna väsentlighetsgradsvärdena i varje moment. Här tror vi att den
nämnda kommunikationsbristen samt viljan att allt ska finnas med samverkar. När man som
idrottslärare inser att allt man vill ska finnas med inte får plats kommer känslan av tidsbrist in
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igen. När vi kopplar den tidsbristen till vårt resultat ser vi att lärarna väljer att undervisa i det
de själva anser viktigt. Är det då så att eleverna påverkas av det som lärs ut? Det kan utläsas i
form av att jämföra de moment eleverna anser viktigast med de lärarna menar vara mest
väsentliga. Här är det fyra moment av de sex i topp samt fyra moment av de sex lägst rankade
som överrensstämmer mellan grupperna. Detsamma gäller angående undervisningstiden. Att
majoriteten av eleverna anser att lärarna ofta eller väldigt ofta integrerar hälsoundervisningen
i det praktiska tror vi är en anledning till de samstämmiga åsikterna om väsentlighetsgrad och
undervisningstid. Detta i sin tur gör att eleverna blir påverkade av undervisningen och det som
lärarna undervisar i blir även det eleverna anser viktigt.
Statens offentliga utredningar från utbildningsdepartementet (2000) skriver om
att eleverna ska utveckla sitt fysiska, psykiska och sociala välbefinnande samt att
undervisningen ska utgå ifrån ett salutogent perspektiv. Som vi berättat tidigare menar
Quennerstedt (2006, s. 244) att absolut mest fokus i läroplanen ligger på den fysiska biten och
att de psykiska och sociala delarna hamnar i skymundan, vilket innebär att undervisningen
utförs utifrån ett patogent synsätt. Detta är intressant då vårt resultat pekar på att eleverna
anser att den psykiska delen är viktigare än den får utrymme i dagsläget samt att både lärare
och elever anser att social kompetens är något som finns i stor utsträckning i undervisningen.
Vi ser då ännu en gång hur skolverket lägger en grund som lärarna tar efter och sätter sin egen
prägel på via den tolkningsbarhet som finns. Att den sociala kompetensen får höga siffror av
lärarna och relativt höga siffror av eleverna är dock inget negativt för skolan. Kopplat till att
majoriteten av lärarna vill ha en hög aktivitet på sina lektioner och skapa ett bestående
intresse för fysisk aktivitet via att eleverna ska hitta sin aktivitet är just att vara en del av en
grupp eller ett lag något som bättrar på den psykiska hälsan enligt Street, James och Cutt
(2007, s. 236ff). Även Quennerstedt (2006, s. 112ff) menar att om den fysiska hälsan
förbättras påverkas även psykiska och sociala. Även Thedin Jakobssons (2004, s. 99ff) och
Petersson och Stannes (2007, s. 22ff) studier tyder på att den sociala aspekten är viktig för
hälsan och Carlgren och Martons (2005, s. 78f) resonemang om att eleverna är en del av en
grupp eller ett socialt sammanhang är en skolans viktigaste uppgifter styrker detta. Lärarnas
höga siffror i framför allt undervisningstid tror vi beror på att social kompetens är något som
lärs ut bara genom att vara och delta i undervisningen. Att placera eleverna i olika grupper
och sammanhang innebär en ökad förståelse för andra individer och därigenom en ökad social
kompetens.
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Enligt det resultat vi fått fram i vår studie finns både medhåll och meningsskiljaktigheter till
Quennerstedts (2006, s. 244) teori om att mest fokus ligger på den fysiska delen. Elevernas
svar på vår enkätfråga sju fokuserar på att ”lära sig mycket om kroppen och hur man
påverkas av idrott” samt ”hälsodelen ska ge en bra bild av hur man ska ta hand om sig
själv”. Detta menar även Peterson och Stannes (2007, s. 22ff) elever då deras huvudsyn på
hälsa är att ta hand om sin kropp, vilket för dem innebär att inte vara sjuk, ta hand om sin
hälsa, äta och sova rätt och så vidare. De tre av våra enkätmoment som berör den psykiska
och sociala biten är social kompetens, psykisk ohälsa och stresshantering. Vad gäller
väsentlighetsgrad anser eleverna att alla tre momenten är ”ganska viktiga” och de placerar sig
på den övre halvan när de rankar momenten. Lärarna håller den sociala kompetensen som
viktigast av alla moment medan psykisk ohälsa och stresshantering hamnar på plats tio och
tolv av tretton. Enligt eleverna är psykisk ohälsa och stresshantering de moment som får minst
tid på idrottslektionerna medan lärarna placerar psykisk ohälsa som femma och
stresshantering tia. Den sociala kompetensen rankas högst av lärarna vad gäller
undervisningstid och eleverna placerar detta moment på en femteplats. Kopplat till
Quennerstedts läroplanstolkning tror vi att den sociala kompetensen rankas högt på grund av
att lärarna tycker att allt de gör blir en social utveckling då nästan alla moment görs i grupp
eller lag. Här går alltså lärarna emot läroplanens utformning medan de i den psykiska
hälsoaspekten, och speciellt då stresshantering, undervisar så mycket som läroplanen tar upp.
Är detta ännu ett bevis på att lärarna kan tolka läroplanen efter deras egna prioriteringar? Vi
tror att så är fallet och tycker att läroplanen idag är alldeles för otydlig. Med en tydligare
läroplan, ordentliga mål samt en klar beskrivning på vad som ska läras ut, och inte hur det ska
läras ut, tror vi hälsoundervisningen i ämnet idrott och hälsa kommer att utvecklas och fler
viktiga moment plockas fram. Framför allt då de moment eleverna anser sig behöva, vilket i
detta fall är de psykiska delarna i hälsoundervisningen.
Den tidigare forskningen som Nilsson (2002, s. 103ff) gjort om elevers syn på
hälsa i skolan tar också upp den psykiska aspekten och en elev säger till exempel: ”Om man
mår fysiskt dåligt, är det svårt att må bra i hela en själv. Men när man mår psykiskt dåligt
spelar det ingen roll hur frisk man är – även om man är jättefrisk och har världens bästa
kondition" . Intressant är att stresshanteringen anses som fjärde mest viktig bland eleverna och
många kommentarer tyder på att den stressande skolmiljön är något som man vill ha hjälp att
hantera. Ett citat från en elev i årskurs nio lyder: ”vi borde få lära oss om stresshantering då
jag tror att många upplever det nu i nian”. Många elever anser också att deras röst borde bli
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mer hörd och en elev skriver att ”hälsodelen måste uppdateras. Eleverna måste få vara med
och bestämma mer”. Detta är något som tål att tänkas på. Att eleverna ska få vara med och
påverka läroplanens utformning låter inte helt främmande för oss. Det är ändå de som går i
skolan och vet vilka krav som ställs och hur de mår. Självklart ska de övriga momenten, som
tagits fram av skolverket, inte tas bort men en liten tidsmässig utjämning av varje moment
tycker vi är något som borde eftersträvas. Det är som Medin och Alexandersson (2000, s.
136f) skriver att skolan är en stödjande miljö där individen själv ska kunna ta ansvar över de
faktorer som är viktiga för hennes hälsa. Om det nu är så borde eleverna ha ett större
inflytande i undervisningen, speciellt vad gäller deras hälsa eftersom det är endast de som vet
hur de mår.
En del litteraturen tar upp som ett medel mot stress och krav är friluftsliv, som
också är ett hälsomoment i läroplanen. Quennerstedt, Öhman och Öhman (2007, s. 195ff)
skriver om hur friluftsliv länge ansetts hälsosamt för barn och ungdomar. Trots att eleverna
känner sig stressade finner vi friluftsliv långt ner på listan över vad de tycker är viktigt, men
högt upp på vad de anser ges tid åt på lektionerna. Lärarna anser det väldigt viktigt och har det
som nummer tre på listan över vad som undervisas. Quennerstedts (2006, s. 118ff)
naturmötesdiskurs får varken så mycket utrymme eller beskrivs innefatta hälsa i någon stor
utsträckning, vilket enligt vår teori borde innebära att det inte är så viktigt för lärarna, men så
är det inte. För att återgå till våra resultat tror vi att friluftsliv inte uppskattas av eleverna på
grund av att det överanvänds på idrottstimmarna då det får höga siffror av både lärare och
framför allt elever vad gäller undervisningstid, men framför allt för att friluftslivet används
som metod istället för som mål. Därför uppfattar inte eleverna att det är avstressande och
rogivande eftersom det är friluftslivets fysiska del som prioriteras.
Det vi som författare till denna studie ser är att det finns både likheter och
skillnader mellan lärare och elevers uppfattningar om hälsodelen i ämnet idrott och hälsa. Vår
hypotes före studien var att vi skulle se många likheter i de frågor som inte berörde
väsentlighetsgraden för individerna. I dessa fall såg vi väldigt många samband mellan svaren
men också fler skillnader än vi trott. Förmodligen beror detta på ett antal olika faktorer så som
brist i kommunikationen mellan lärare och elever, okunskap i begrepp, diffusa läroplaner
vilket gör att lärarna inte riktigt vet vad som ska läras ut, våra enkätfrågor med mera. Vad
gäller väsentlighetsgraden var svaren mer överrensstämmande än vi trott och vi tror detta har
att göra med lärarnas auktoritet och elevernas okunskap i ämnet. Det lärarna trycker på och är
passionerade för är även det som tas upp av och får betydelse för eleverna. Vi ser också att
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saker som överanvänds (friluftsliv), används på fel sätt då de är svårdefinierade (hållbar
utveckling) eller helt glöms bort (stresshantering) är sådant som berör eleverna mest i sina
svar. I svaren på de öppna frågorna blir detta mer tydligt där eleverna eftersträvar att få ett
större inflytande i undervisningen, vilket vi tror skulle vara en bra grej för ämnet. Det är ändå
deras hälsa som ska utvecklas. Vi anser att med tanke på det som skrivits hittills borde
framförallt hälsodelen, med dess otydliga begrepp, verkligen vara en del som är innehållsstyrd
med en viss frihets- och tolkningsgrad. Här är det viktigt att hitta en balans mellan det
Larsson (2004, s. 205f) och Carlgren och Marton (2000, s.26) tar upp. Larsson menar att
styrningen uppifrån är så vag att idrottslärarna inte vet vad de ska undervisa i medan Carlgren
och Marton anser att den tolkningsfriheten ämnet har i och med Lpo 94 gör lärarna till ett
professionellt objekt. En rejäl forskningsstudie om vad som borde ingå i läroplanen för
hälsodelen vore på sin plats så att alla idrottslärare vet vad man var ute efter, samtidigt som de
har utrymme att själva påverka deras undervisningsplan. Det kan också tänkas, precis som en
idrottslärare nämner i studien, att dela upp ämnet i två ämnen och plocka fram en egen
kursplan för ”Hälsa”. Hälsa är i dagens samhälle en viktig aspekt eftersom den mesta tekniken
ger oss en mer och mer stillasittande vardag (Engström 2005) och på så sätt ökar de
sjukdomar (det metabola syndromet, hjärt- och kärlsjukdomar, alzheimer, psykiska sjukdomar
med flera) man kan relatera till detta (Biddle, Gorely, Stensel, 2004; Street, James, Cutt,
2007; Seghers, de Martelaer, Cardon, 2008; Horton, 2009; de Flines, Scheen, 2010). Därför
kan det vara på sin plats att låta ämnet stå för sig själv och tilldelas en egen kursplan. I så fall
ser vi ett ämne framför oss med både praktisk undervisning i form av olika fysiska aktiviteter
så eleverna kan få hitta sin egen aktivitet sam ten teoretisk del där man undervisar i olika
moment som har med kroppen, dess uppbyggnad och vad den är ämnad för att göra. En sak är
i alla fall säker – hälsa berör på många sätt och är något vi bör ta hand om och se till utvecklas
på alla tänkbara plan i framtiden. Vi ser inget hinder med att börja så tidigt som möjligt för att
alla individer ska få en möjlighet till ett hälsosamt liv.

4.2 Vidare forskning
Vad gäller fortsatt forskning på detta område anser vi att det bör ske för att kunna ge eleverna
en bra grund att ta hand om sin hälsa i allmänhet. Vi har i denna studie använt oss av en
enkätmetod och tagit med sammanlagt 214 in’ädivider, men det vore intressant att se hur en
mer djupgående samt mer omfattande studie av samma sak. Kanske via en intervjumetod eller
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samma metod med fler respondenter. Det vi inte gjort i denna studie är att se till
könsskillnaderna. Detta kan vara intressant att se om det skiljer sig något mellan momenten
och sedan dra slutsatser därefter. Annars är elevpåverkan och elevers syn på vad hälsa är för
dem något vi tycker är viktigt för debatten om läroplanen. Hur tydlig eller tolkningsbar en
läroplan ska vara är också något vi funderat på. Finns det någon forskning som säger något
hur specifik en text ska vara för att en person ska uppfatta och förmedla den på bästa sätt?
Vilka moment (forskning, elevinflytande, lärares åsikter med mera) ska ingå när man lägger
upp en läroplan och i vilken utsträckning ska de olika momenten finnas med. Vi tror dock att
fokus framför allt ska ligga på mottagarna, alltså eleverna. Det är ändå dem informationen är
riktade mot och det är de som ska utbildas. Därför borde man först gå till dem och se vad de
verkligen uppfattar av det som lärs ut. Vi ansåg att få en övergripande syn på frågan var det
första steget. Nästa steg skulle kunna vara att jämföra skolor med varandra, göra kvalitativa
intervjuer med olika parter eller göra observationsstudier för att själv se vad som verkligen
lärs ut. Detta är saker att bygga vidare på.

4.3 Självkritik av studien
I vår studie har vi valt att inte testa signifikansvärdet mellan respondentgrupperna vilket gör
att den på så sätt inte kan ses som helt tillförlitlig. Vi har såhär i efterhand sett en del defekter
i vårt sätt att både genomföra studien samt utforma den enkät som ligger till grund för studien.
Vad gäller själva studien tror vi att det optimala vore att intervjua lärare och sedan ett
slumpmässigt urval av deras elever för att få ut bästa möjliga resultat. Då får man det djup
som behövs för att få en mer kvalitativ bild av ämnet. Med de tidsramar vi hade för denna
studie kände vi att detta inte skulle vara möjligt och att vi endast hunnit med att intervjua ett
fåtal personer. Istället blev enkätmetoden den vi använde. Vi vände oss till många skolor via
mejl men fick väldigt få svar. Ett tips till alla som gör undersökningar är att ringa eller, ännu
bättre, åka ut till de ställen man vill genomföra sin undersökning på. I vår lärargrupp i studien
finns endast nio respondenter vilket kan jämföras med elevgruppens 205. Detta gör att svaren
inte blir helt tillförlitliga i de jämförelsetester vi använt oss av. Varför vi gjorde så var för att
vi ville ha lärare till de elever som tillfrågades eftersom man då kan jämföra resultaten mellan
klasserna. Man jämför alltså de svar en idrottslärare ger med hans eller hennes klass. Nu
använde vi oss av svaren från fyra olika skolor och en del av lärarna jobbade tillsammans
vilket innebar att de hade samma mål med sin undervisning. Det vi kunde gjort, för att få
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svaren än mer tillförlitliga, är att jämföra en klass med deras lärare – men i och med att svaren
lärarna emellan var så lika bestämde vi oss för att slå ihop dem. Det finns två frågor i enkäten
där svaren inte alls stämde överrens. Detta var i fråga 4b och fråga 5. Dessa två är ganska
svårt ställda och det hade kunnat förfinas. Speciellt kunde alternativen på fråga fem
preciserats avsevärt. Annars består enkäten av begrepp som är tolkningsbara. Vi la därför till
en förklaring längst bak i enkäten men det kan trots detta funnits oklarheter om vad som
egentligen menas med ”hygien” eller ”psykisk ohälsa”. Vi tror till exempel att svarens
medelvärde kommit närmre varandra om vi haft ”att duscha för att hålla kroppen ren” som ett
svarsalternativ istället för ”hygien”. Även den lilla fyrgradiga skala som användes på fråga två
och tre kan ha gjort svaren mindre tillförlitliga. Att använda en bredare skala vore att föredra
men vi har gjort det bästa av svaren och anpassat oss till den skala vi använt oss av. I övrigt
anser vi oss nöjda med studien och hoppas den bidragit till en intressant och tankeställande
läsning.
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Bilaga 1 – Litteratursökning
Syfte
Vårt syfte med denna studie är att undersöka lärare och elevers uppfattningar om hälsodelen i
ämnet idrott och hälsa.
Frågeställningar
 Vilka skillnader finns mellan elevers uppfattning om hälsodelen i ämnet idrott och
hälsa och lärares syn på densamma?
 Vilka moment anser elever och lärare är de mest väsentliga inom hälsodelen i idrott
och hälsa?
 Hur stor del av undervisningstiden, menar elever och lärare, används till att behandla
hälsodelen i ämnet idrott och hälsa?
 Vilken typ av undervisning anser elever och lärare, används för att täcka in hälsodelen
i ämnet idrott och hälsa samt hur väl stämmer svaren överrens med lärares syn på
detsamma?

Vilka sökord har du använt?
Hälsa, skola, ungdomar, hälsodel, Idrott och hälsa, fysisk aktivitet, metabola syndromet,
lärare, åsikter, läroplan, elevers åsikter, hälsa i skolan, Lgr69, Lgr80, Lpo94, health,
adolescent, public health, metabolic syndrome, physical activity, physical education, mental
health, teacher, opinion, lifestyle, diabetes, young people, health behavior, cardiovascular
disease, physical recreation.

Var har du sökt?
GIH:s bibliotekskatalog, Google, PubMed, Eric/Ebsco, SportDiscus, SportLine, Eric/CSA,
Libris.

Sökningar som gav relevant resultat
PubMed: Metabolic syndrome cardiovascular disease
PubMed: Physical recreation mental health
Eric/Ebsco: Health school* and physical education
Eric/Ebsco: Physical education* and Health* and Physical activity
Google: Elevers åsikter om hälsa i skolan

Kommentarer
Efter att ha kontaktat Britta Thedin Jakobsson, som vi visste gjort en studie om lärares åsikter
om hälsodelen i idrott och hälsa, fick vi väldigt bra litteraturförslag. Mycket av den litteratur
vi använt oss av kommer från kurser vi gått tidigare och även då de förslag vi fått av Thedin
Jakobsson. Förstahandskällor har också varit en stor tillgång för oss vilket gjort att vi endast
behövt söka i kompletteringssyfte. Det vi valt att studera, elevers uppfattningar om hälsodelen
i idrott och hälsa, har varit väldigt svårt att hitta – i övrigt tycker vi att den forskning som
använts är relevant och stödjer studien på ett mycket bra sätt.
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Bilaga 2 – Läroplanen om ämnet idrott och hälsa
Idrott, friluftsliv och olika former av motion och rekreation har stor betydelse för hälsan. Barn
och ungdomar behöver därför utveckla kunskaper om hur kroppen fungerar och hur vanor,
regelbunden fysisk aktivitet och friluftsliv förhåller sig till fysiskt och psykiskt välbefinnande.
Ämnet idrott och hälsa syftar till att utveckla elevernas fysiska, psykiska och sociala förmåga
samt ge kunskaper om den egna livsstilens betydelse för hälsan”.(Lpo 94)
I kursplanen för Idrott och hälsa (Lpo 94) kan man även läsa om ämnets
karaktär och uppbyggnad. Där står det att det finns ett grundläggande hälsoperspektiv som
innefattar både fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Sambandet mellan livskvalité,
livsmiljö och livsstil är något är något som ämnet ska förmedla och då i samband med hur god
hälsa och god livs- och arbetsmiljö kan gynnas. Det kan till exempel vara att utveckla en
allsidig rörelserepertoar för att ge en bred grund till aktivt liv, svara på frågor om hälsa i alla
dess former och berätta för eleverna om kost och näringslära. Allt detta för att eleverna ska
kunna ta hand om sin egen hälsa i framtiden och få ett bestående intresse för ett aktivt och
hälsosamt liv.
De mål som idrottslärarna inom grundskolan ska arbeta mot ser ut på följande sätt:
Skolan skall i sin undervisning i idrott och hälsa sträva efter att eleven
– utvecklar sin fysiska, psykiska och sociala förmåga samt utvecklar en positiv självbild,
– utvecklar kunskap om vad som främjar hälsa,
– utvecklar en god kroppsuppfattning och kunskaper som gör det möjligt att se, välja och
värdera olika former av rörelse ur ett hälsoperspektiv, stimuleras till ett bestående intresse för
regelbunden fysisk aktivitet och tar ett ansvar för sin hälsa,
– utvecklar och fördjupar sin rörelseförmåga och lust att röra sig samt stimuleras att ge uttryck
för fantasi, känslor och gemenskap,
– utvecklar förmågan att leka, motionera och idrotta på egen hand och tillsammans med
andra,
– utvecklar kunskaper att kritiskt bemöta missförhållanden som kan förekomma i samband
med olika typer av fysiska aktiviteter samt ges förutsättningar till ett personligt
ställningstagande i idrotts- och hälsofrågor,
– utvecklar förmågan att organisera och leda aktiviteter,
– får inblickar i idrottens och friluftslivets historia samt lär känna olika former av lekar,
danser och idrottsformer i olika kulturer,
– utvecklar kunskaper om och beredskap för handlande i nöd- och katastrofsituationer både på
land, i och vid vatten.
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Vad gäller gymnasieskolans läroplan (Lpf 94) ser man att den går lite djupare men innehåller i
princip samma komponenter som Lpo 94 vad gäller hälsodelen i ämnet idrott och hälsa.
De mål som idrottslärarna på gymnasiet ska arbeta mot är:
Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs (Idrott och hälsa A)
Eleven skall
– ha kunskap om och erfarenhet av hur olika faktorer påverkar människors hälsa samt kunna
diskutera sambanden mellan hälsa, livsstil och miljö ur såväl ett individ- som ett
samhällsperspektiv
– ha förmåga att värdera olika fysiska aktiviteters betydelse för hälsa och välbefinnande
– kunna planera, genomföra och utvärdera ett personligt anpassat program för träning eller
andra hälsofrämjande åtgärder
– ha kunskap om hur den egna kroppen fungerar i arbete och vila
– ha kunskaper i vanliga rörelseaktiviteter och ha fördjupat sig i några självvalda aktiviteter
– ha kunskap om samt ha genomfört och upplevt olika former av friluftsliv
– kunna tillämpa några olika metoder för spänningsreglering och stresshantering
– ha utvecklat sin förmåga att kombinera rörelser till musik och vara förtrogen med några
danser
– kunna tillämpa ergonomiska kunskaper i olika arbetsmiljösammanhang
– ha kunskap om och kunna tillämpa livräddande första hjälp.
Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs (Idrott och hälsa B)
Eleven skall
– ha kunskap om och erfarenhet av fysiologiska och psykologiska effekter av olika former av
träning,
– kunna utföra och på egen hand eller i grupp leda, organisera, genomföra och utvärdera
någon idrottsaktivitet,
– ha fördjupat sina kunskaper om och i några idrottsaktiviteter och kunna tillämpa dessa med
betoning på sådana som är betydelsefulla för kulturarvet,
– ha fördjupat sina kunskaper i friluftsliv och kunna tillämpa dessa under olika årstider,
– känna till hur man hanterar och bearbetar skadlig stress samt kunna analysera olika
arbetsmiljöers påverkan på människors hälsa,
– kunna diskutera samband mellan miljö och människans hälsa i ett historiskt såväl som ett
nutidsperspektiv.
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Bilaga 3 – Mail till skolorna
Hej!
Vi är två idrottslärarkandidater som går fjärde året på GIH (gymnastik och idrottshögskolan).
Just nu skriver vi en C-uppsats om elevers förväntningar och uppfattningar om hälsodelen i
ämnet Idrott och Hälsa. Mycket forskning har tidigare gjorts på hur idrottslärare anser att
hälsa ska läras ut i skolämnet Idrott och Hälsa. Däremot har knappt någon forskning gjorts på
vad eleverna anser ska vara med i detta moment i ämnet, och inte heller vad de uppfattar att
de lär sig.
Tanken med uppsatsen är att lämna ut enkäter till framför allt elever, men det kan även vara
aktuellt med idrottslärare, och med denna enkät ta reda på hur elevernas uppfattning är.
Vår fråga är om Ni skulle vara villiga att delta i denna studie? Enkäten tar ca 10-15 minuter
att genomföra, och det är inte nödvändigt att göra den på en idrottslektion eller liknande.
Inriktningar/program spelar ingen större roll, men det bästa vore elever som läser många
kurser inom idrott och hälsa eller liknande, eller precis har gjort det.
Skolan och samtliga elever kommer att vara anonyma i uppsatsen. Om ni är villiga att delta i
studien kommer vi komma till Er skola och dela ut enkäter och samla in dem samma dag. Då
målsmans tillåtelse behövs för att delta i studier för elever under 18 år behövs även det innan
det datum vi kommer. Vi vet sedan tidigare att vissa skolor låter eleverna och föräldrarna
skriva på en sådan lapp i början av terminen, för att underlätta vid dessa tillfällen. Har ni
något sådant? Vi bifogar ett färdigställt dokument att dela ut för målsmans underskrift om ni
vill använda det.
Om Ni väljer att vidarebefordra detta mail till någon annan personal på skolan, vill vi gärna
att ni meddelar detta även till oss, då det underlättar för oss i kommunikationen.
MVH
Fredrik von Tell & Ted Bruzelius
Ted Bruzelius | Lärarkandidat
Edinsvägen 22A 131 47 Nacka
Mobil: 0739985408
Fredrik von Tell | Lärarkandidat
Stenbocksvägen 10B 132 45 Saltjsö-Boo
hemnr 08 715 58 34
Mobil: 070 747 55 99
Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH
Lidingövägen 1
Box 5626
114 86 Stockholm
Tel GIH 08 402 22 00
www.gih.se
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Bilaga 4 – Brev till målsman

Hej!
Vi är två lärarkandidater från GIH (Gymnastik och Idrottshögskolan i Stockholm) som för
närvarande skriver C-uppsats. Vår studie går ut på att undersöka vilka förväntningar och
uppfattningar elever har på hälsodelen i skolämnet Idrott och Hälsa. Tidigare forskning har
behandlat vad lärare anser att hälsodelen ska innefatta i ämnet, och hur de lär ut detta.
Vi har valt att göra en enkät för att få fram detta, som Ert barns skola har accepterat att vi
delar ut. Utöver att skolan accepterat detta behöver vi även Er underskrift för att få dela ut
enkäten till Ert barn. Studien är anonym, det skrivs inga namn på enkäterna och även skolans
namn förblir anonymt i studien. Resultaten presenteras inte på individnivå, så det går inte att
koppla några svar till en specifik person.

Har Ni några ytterligare frågor går det alldeles utmärkt att ringa eller maila oss på:
Fredrik von Tell, 070 747 55 99, gih2177@stud.gih.se
Ted Bruzelius, 073 998 54 08, gih2065@stud.gih.se
..............................................................................................
Jag ger härmed min tillåtelse att mitt barn får delta i denna studie av von Tell & Bruzelius
och att enkätresultaten får publiceras anonymt i uppsatsen.
Barnets namn och klass

___________________________________

Målsmans underskrift

Ort och datum

___________________________________

___________________
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Bilaga 5 – Enkäten

Tack för att Du tar Dig tid att fylla i denna enkät.

Innan du börjar vill vi informera om några saker. Enkäten är helt frivillig, och får dessutom
avbrytas om du av någon anledning inte vill fortsätta. Du har ingen skyldighet att berätta av
vilken anledning du inte vill fullfölja enkäten. Enkäten är anonym, varken ditt namn eller
skolans namn kommer att synas någonstans och resultaten kommer inte redovisas på
individnivå för att garantera att man inte kan koppla något svar till en enskild person.

Skriv gärna ner våra kontaktuppgifter, som finns längst ner på sista sidan, om Du kommer på
frågor om enkätundersökningen i efterhand.

Årskurs: _________

Kön:

Man

Kvinna

Info om studien;
Tänk på att denna studie är inriktad på hälsa inom skolämnet Idrott och Hälsa. Hälsa
definieras enligt världshälsoorganisation som följer; ”Ett tillstånd av fullständigt fysisk,
psykiskt och socialt välbefinnande”. I kursplanen som Din idrottslärare utgår från förklaras
hälsa bland annat som kunskap om hur kroppen fungerar vid fysisk aktivitet, kostvanor,
livsstil, arbetsmiljö, hygien, stresshantering med mera. Det är utifrån detta perspektiv vi vill
att du svarar på denna enkät.

KOM IHÅG! Detta är inte en utvärdering av din idrottslärare. Hon eller han kommer inte
kunna se dina svar.
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Enkätfrågor

1.

Känner du till att idrottsämnet i skolan heter ”Idrott och hälsa”?
Ja
Nej

2.

Hur mycket av undervisningen anser Du att Din idrottslärare ägnat åt följande moment?
(förklaringar/definitioner finns på sista sidan)
Mycket

Ganska mycket

Namn på kroppens
ben och muskler:

Hur kroppens organ
jobbar vid fysiskt aktivitet:

Hygien:

Kostlära/Näringslära:

Stresshantering:

Hållbar utveckling:

Behandling av skador
och första hjälpen:
(hjärt- och lungräddning)

Rehabilitering - hur man
tränar efter en skada:

Social kompetens:

Vistelse i natur:

Psykisk ohälsa:
(T.ex. nedstämdhet, ångest osv.)

Ergonomi:

Alkohol/droger/tobak:
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Lite

Inget

3.

Hur viktigt tycker Du det är att följande moment finns med i ämnet Idrott och hälsa?
(förklaringar/definitioner finns på sista sidan)

Mycket

Ganska mycket

Namn på kroppens
ben och muskler:

Hur kroppens organ
jobbar vid fysiskt aktivitet:

Hygien:

Kostlära/Näringslära:

Stresshantering:

Hållbar utveckling:

Behandling av skador
och första hjälpen:
(hjärt- och lungräddning)

Rehabilitering - hur man
tränar efter en skada:

Social kompetens:

Vistelse i natur:

Psykisk ohälsa:
(T.ex. nedstämdhet, ångest osv.)

Ergonomi:

Alkohol/Droger/Tobak:
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Lite

Inget

4.

a.) Uppskattningsvis, hur stor del av undervisningen har ägnats åt följande moment?
(skala 1-6, där 6 är mycket stor del och 1 är ingen.)
(ingen)
1

(mycket stor del)
2

3

4

5

6

Skidor/Skridskor:
Dans:
Bollspel:
Orientering:
Friluftsliv:
Simning:
Hälsorelaterad undervisning:
(teoretisk)
Gymnastik:
Friidrott:
Andra idrotter och lekar:
Övrigt:
_____________________:
_____________________:

b) Hur ofta händer det att din lärare har praktisk undervisning (t.ex. bollspel, dans, gymnastik osv.), och
samtidigt visar på ett samband med hälsa? Svara i procent.
(Exempel; Ni spelar fotboll, men läraren säger att ni inte endast lär er att spela fotboll, utan också
tränar upp er kondition, förmåga att umgås med andra i grupp osv.)
_______ %
Motivering, ge exempel på om detta har hänt:

54

5.

På vilket sätt har din lärare undervisat inom hälsodelen i idrott och hälsa?
(Flera kryss är okej)

Undervisning i klassrum:
(teoretiska föreläsningar)

Undervisning i Gymnastiksal:
(praktisk kunskap ihopkopplad med teori)

Temadagar:
(med en hälsoinriktning)

Andra lärare:
(överlåter undervisningen i hälsa till
Andra ämnen, t.ex. hemkunskap
Biologi och liknande)

Övrigt Du vill säga om hälsoundervisningen i Idrott och hälsa:

6.

Hur tror Du att undervisningen i Idrott och Hälsa har påverkat/påverkar/kommer att påverka Din hälsa i
allmänhet?

Har påverkat:

Påverkar:

Kommer att påverka:
(I framtiden)
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7.

Vad tycker du om hälsodelen i Idrott och Hälsa? Är den viktig?

Stort tack för ditt deltagande!
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Förklaringar och definitioner
Hur kroppens organ jobbar vid fysisk aktivitet: Varför det är bra att motionera och vara
fysiskt aktiv. Hur kroppen och dess organ fungerar. Vad som sker i kroppen vid fysisk
aktivitet (exempel är puls, minutvolym, syreupptagning, mjölksyra, lungkapacitet, hormoner,
adrenalin med mera).
Hygien: Rengöring av kroppen. Miljöfaktorers inverkan på människors hälsotillstånd. Även
hur man håller sig fri från sjukdomar och hur man behandlar dessa.
Kost/Näringslära: Kostvanor, näringsbehov. Samband mellan kost och hälsa. Förekomsten
av näringsämnen (kolhydrater, fett, protein, vitaminer, mineraler) och kroppens upptagning av
dessa.
Stresshantering: Hur man undviker att bli stressad, och hur man gör för att klara av stress.
Hållbar utveckling: Tillgodose våra behov utan att äventyra kommande generationers
möjligheter att tillgodose sina behov. Alltså att förbättra våra livsvillkor utan att försämra
förutsättningarna för kommande generationer.
Behandling av skador och första hjälpen: De vanligaste idrottsskadorna, hur man
förhindrar deras uppkomst och hur man behandlar dem efter uppkomst. Även HLR (hjärt- och
lungräddning)
Rehabilitering: Hur man ska träna efter en skada för att återfå funktion och styrka i de
skadade områdena.
Social kompetens: Hur en person samspelar med andra individer, samt att kunna fungera väl
i olika sociala situationer och grupper (kompisgäng, arbetsgrupper, möten osv.)
Psykisk ohälsa: Nedstämdhet, ångest, depression, sömnbrist och vad man kan göra för att
motverka dessa.
Vistelse i Natur: Vistelse i naturen med allt vad det innebär (kläder efter väder, kunskap om
eld, hur man slår läger osv.), samt begrepp som allemansrätten och naturens betydelse för
människan idag.
Ergonomi: Hur arbetsredskap och arbetsmiljö påverkar människan. Arbetsställningar, buller,
lyft och miljön runtomkring i övrigt.
Alkohol/Droger/Tobak: Vilken påverkan dessa har på människans kropp, psyke och hälsa.

Våra kontaktuppgifter:

Fredrik von Tell: 070-747 55 99

gih2177@stud.gih.se

Ted Bruzelius: 073-998 54 08

gih2065@stud.gih.se
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Bilaga 6 – Enkätresultat och interna bortfall

Enkätresultat
Fråga 1

N

Bortfall

Mean

Std. Deviation

Grupp

214

Kön

214

Årskurs

214

3,18

1,390

Idrotthälsa

214

1,00

,068

Fråga 2

N

Bortfall

Mean

Std. Deviation

Anatomi

213

1

2,24

,849

Fysiologi

213

1

2,67

,909

Hygien

213

1

2,22

,913

Näringslära

213

1

2,61

,837

stresshantering

213

1

1,83

,830

hållbarutveckling

211

3

2,09

,889

Skador

213

1

2,60

,955

rehabilitering

213

1

2,36

,959

socialkompetens

211

3

2,58

,934

Friluftsliv

211

3

2,96

,917

psykiskohälsa

213

1

2,04

,936

Ergonomi

213

1

2,28

,893

Drogertobak

213

1

2,08

,889
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Fråga 3

N

Bortfall

Mean

Std. Deviation

Anatomi

212

2

2,59

,847

Fysiologi

212

2

2,99

,794

Hygien

212

2

2,95

,861

Näringslära

212

2

3,22

,865

stresshantering

210

4

2,96

,874

hållbarutveckling

212

2

2,64

,895

Skador

212

2

3,33

,812

rehabilitering

212

2

3,12

,865

socialkompetens

210

4

2,99

,899

Friluftsliv

212

2

2,61

,950

psykiskohälsa

211

3

2,94

,969

Ergonomi

209

2,63

,912

Drogertobak

212

2,58

,948

Fråga 4 A

N

Bortfall

Mean

Std. Deviation

Vinteridrott

214

-

2,41

1,065

Dans

214

-

2,60

,992

Bollspel

214

-

4,00

1,409

Orientering

214

-

3,75

1,222

Friluftsliv

213

1

3,46

1,257

Simning

214

-

2,29

,948

Hälsoteori

212

2

2,90

1,103

Gymnastik

214

-

3,36

1,078

Friidrott

214

-

3,01

1,228

övrigaidrotterochlekar

214

-

3,80

1,263

Fråga 4 B
hälsapraktisk

N

Bortfall
202

Mean

12

Std. Deviation
3,29

59

1,326

4B

Frequency

Valid

0-19%

24

11,2

11,9

11,9

20-39%

34

15,9

16,8

28,7

40-59%

54

25,2

26,7

55,4

60-79%

40

18,7

19,8

75,2

80-100%

50

23,4

24,8

100,0

202

94,4

100,0

12

5,6

214

100,0

Total
Missing

Percent Valid Percent Cumulative Percent

System

Total

Fråga 5 - klassrum
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Ja

63

29,4

29,4

29,4

Nej

151

70,6

70,6

100,0

Total

214

100,0

100,0

Fråga 5 - gymnastiksal
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Ja

179

83,6

83,6

83,6

Nej

35

16,4

16,4

100,0

214

100,0

100,0

Total

Fråga 5 - temadagar
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Ja

97

45,3

45,3

45,3

Nej

117

54,7

54,7

100,0

Total

214

100,0

100,0
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Fråga 5 - andralärare
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Ja

89

41,6

41,6

41,6

Nej

125

58,4

58,4

100,0

Total

214

100,0

100,0

Interna bortfall
Internt bortfall på enkätfråga 3 (Resultat 3.2)
Antal respondenter

Internt bortfall (n)

Internt bortfall (%)

Elev/lärare

Elev/lärare

Elev/lärare

Anatomi

205/9

2/0

1,0/0

Fysiologi

205/9

2/0

1,0/0

Hygien

205/9

2/0

1,0/0

Näringslära

205/9

2/0

1,0/0

Stresshantering

205/9

4/0

2,0/0

Hållbar utveckling

205/9

2/0

1,0/0

Skador

205/9

2/0

1,0/0

Rehabilitering

205/9

2/0

1,0/0

Social kompetens

205/9

4/0

2,0/0

Friluftsliv

205/9

2/0

1,0/0

Psykisk ohälsa

205/9

3/0

1,5/0

Ergonomi

205/9

5/0

2,4/0

Droger

205/9

2/0

1,0/0

Tabell 1. Antal enkätrespondenter samt det interna bortfallet bland både elever och lärare på
enkätfråga tre.
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Internt bortfall på enkätfråga 2 (Resultat 3.3)
Antal respondenter

Internt bortfall (n)

Internt bortfall (%)

Elev/lärare

Elev/lärare

Elev/lärare

Anatomi

205/9

1/0

0,5/0

Fysiologi

205/9

1/0

0,5/0

Hygien

205/9

1/0

0,5/0

Näringslära

205/9

1/0

0,5/0

Stresshantering

205/9

1/0

0,5/0

Hållbar utveckling

205/9

3/0

1,5/0

Skador

205/9

1/0

0,5/0

Rehabilitering

205/9

1/0

0,5/0

Social kompetens

205/9

3/0

1,5/0

Friluftsliv

205/9

3/0

1,5/0

Psykisk ohälsa

205/9

1/0

0,5/0

Ergonomi

205/9

1/0

0,5/0

Droger

205/9

1/0

0,5/0

Tabell 2. Antal enkätrespondenter samt det interna bortfallet bland både elever och lärare på
enkätfråga två.
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