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Sammanfattning 

 

Syftet med denna studie var att undersöka hur idrottslärare på grundskolans tidigare år 

definierar begreppet hälsa, hur de arbetar med begreppet i sin undervisning samt hur de 

förbereder eleverna för möjligheten till ett hälsosamt liv i framtiden.  

 

Undersökningen genomfördes med en kvalitativ metod i form av intervjuer med fyra behöriga 

idrottslärare som undervisar i ämnet idrott och hälsa. Samtliga idrottslärare arbetar inom 

samma kommun på två olika skolor, i en ort söder om Stockholm.  

 

Resultatet av intervjumaterialet är att idrottslärarna var eniga om att de genom sin 

undervisning i hälsa vill skapa positiva upplevelser av fysisk aktivitet. Då samtliga arbetar i 

skolans tidigare år menar de att den fysiska aktiviteten är den främsta på lektionerna i idrott 

och hälsa, att eleverna får rörelseglädje och tycker det är roligt med fysisk aktivitet samt att de 

får kroppskännedom, sedan menar de att man kan arbeta vidare med kopplingen mellan fysisk 

aktivitet och hälsa. Att eleverna får lära sig sambandet mellan fysisk, psykisk och social hälsa, 

men också att känna sig delaktig och känna att man är en i sammanhanget. Ett livslångt 

lärande om hälsa var de flesta idrottslärarna medvetna om att ge sina elever. Men hur de ansåg 

sig ge eleverna det skilde sig åt. Några menade att grunden var att eleverna fick med sig en 

positiv upplevelse av att vara fysisk aktiv och att lära dem att tro på sig själva och sina 

förmågor. Några hade inte reflekterat kring det livslånga lärandet men menade också att det 

främst handlade om att ge eleverna positiva upplevelser kring fysisk aktivitet.       
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1 Inledning 

År 2009 gjorde Skolinspektionen en oanmäld tillsyn i ämnet idrott och hälsa på 172 skolor 

runt om i Sverige. Syftet med tillsynen var bland annat att granska hur begreppet hälsa 

speglade sig i undervisningen i ämnet. På över 800 noteringar som Skolinspektionen gjorde 

vid den oanmälda tillsynen finns bara tolv som kan kopplas till begreppet hälsa. Det är då 

viktigt att komma ihåg att inspektörerna skulle ange samtliga aktiviteter vid de besökta 

lektionerna. Undervisning om hälsa behövde därför inte ens vara något dominant inslag på 

lektionen. De hävdar i rapporten att den allmänna hälsodiskussionen i samhället som kretsar 

kring larmrapporter om barn och ungdomars försämrade hälsa onekligen har påverkat 

kursplanen i ämnet idrott och hälsa. ”Det är förvånande att hälsoperspektivet fick så litet 

utrymme i undervisningen på de lektioner vi besökte när det framträder så tydligt i 

kursplanen”. (Skolinspektionen 2010:2037, s. 8). Man menar att några förklaringar på detta 

citat kan vara traditioner utifrån tidigare kursplaner samt elevers förväntningar av vad man 

ska göra på lektionerna i idrott och hälsa. Många lärare upplever också att kursplanen är 

otydlig och svår att omsätta i praktiken. I samband med att tillsynen skulle ske tog 

Skolinspektionen del av forskning som visade att majoriteten av lärare tolkar begreppet hälsa 

utifrån ett fysiologiskt perspektiv. Enligt Skolinspektionens tolkning från forskningen hävdar 

lärarna att fysisk aktivitet leder till god hälsa vilket i sin tur leder till att undervisningen 

utformas så att eleverna ska vara aktiva och röra på sig. Det är en liten del av perspektivet på 

hälsa men helhetssynen som kursplanen talar om innefattar kunskaper om vilka faktorer som 

påverkar hälsan, välbefinnande i socialt och psykologiskt perspektiv, livsstil och, ergonomi, 

arbetsmiljö med mera. Skolinspektionens förhoppning efter genomförd tillsyn och deras 

rapport är att den kommer att uppmärksammas i samhällsdebatten och lyfta upp betydelsen av 

och diskussionen kring ämnet idrott och hälsa. 

 

Hälsoperspektivet ligger i vår tid. Som blivande idrottslärare uppfattar jag själv att det 

undervisas väldigt lite i hälsa utifrån mina erfarenheter under min verksamhets förlagda 

utbildning. Därför har intresset väckts gällande hur idrottslärarna arbetar med hälsa samt hur 

de förmedlar kunskap i och om hälsa till eleverna. Skolan når så gott som samtliga barn och 

ungdomar i samhället och har därför en enormt stor roll att ge dem kunskaper om sunda 

levnadsvanor samt betydelsen av god hälsa, framförallt sambandet mellan de båda.  
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2 Bakgrund 

Under detta kapitel tas följande definitioner och begrepp upp kring begreppet hälsa; 

skolidrottens historik, vad kursplanen i ämnet idrott och hälsa säger om begreppet hälsa samt 

hälsa i ett undervisningsperspektiv.   

 

2.1 Skolidrottens historik 

Redan under tidigt 1800 tal hävdar Annerstedt att man såg på gymnastikämnet i skolan som 

en hälsofrämjande insats. Både från pedagogiskt och medicinskt håll betonade man ämnets 

betydelse för att förhindra stillasittande och som de så fint kallade det, själslig 

överansträngning. Från det pedagogiska hållet blev gymnastikämnets huvudsyfte under detta 

århundrade att stärka barnens kroppar så de kunde stå emot sjukdomar bättre menar 

Annerstedt. Man diskuterade även frågor kring att skolan var alltför stillasittande för barnen 

och kom fram till att fysisk aktivitet i form av gymnastik var bästa hjälpmedlet mot barnens 

ohälsa. De medicinska diskussionerna om skolbarnens dåliga hälsotillstånd och hur det skulle 

bli bättre ledde enligt Annerstedt till att man rekommenderade mindre litteratur studier, mer 

fysisk aktivitet helst på högre breddgrader för att få tillgång till hög och ren luft samt bättre, 

varierad kost. Det rådde dock meningsskiljaktigheter bland läkarna huruvida mer 

gymnastikundervisning i skolan var den bästa åtgärden. (Annerstedt 1991, s.104).  

 

Annerstedt sammanfattar den svenska skolgymnastikens utveckling utifrån olika faser. År 

1813 startades en gymnastiklärarutbildning vilket bidrog till att man ville få den fysiska 

fostran till att vara obligatorisk. Till en början handlade skolgymnastiken om soldatträning 

ämnad för pojkarna. (Annerstedt 1991, s. 132). I början av 1900-talet upphörde den så kallade  

militäriska fasen och flickorna tilläts medverka under gymnastik undervisningen, mycket 

beroende av att det fanns flertal kvinnliga gymnastiklärare. Enligt Annerstedt ifrågasatte 

fysiologiskt kunnande de statiska gymnastikövningarna under 1900-talets senare hälft vilket 

medförde att idrott och lek kom att få en betydande roll i undervisningen och fokus lades vid 

att få eleverna att komma upp i arbetspuls under gymnastik lektionerna. (Annerstedt 1991, s. 

133).        

 

I och med att 1994 års läroplan Lpo94 trädde i kraft fick ämnet ett nytt namn, nu heter det 

idrott och hälsa vilket hör till hälsofasen enligt Thedin-Jakobsson. Namnbytet markerade en 
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förändrad inriktning mot ett tydligt hälsoperspektiv. Den nya kursplanen kom att innehålla en 

bredare syn på hälsa, där samband mellan livsstil, livsmiljö, hälsa och livskvalitet framhålls 

och elevernas egna ställningstaganden i hälsofrågor lyfts fram.  (Thedin-Jakobsson 2005, s. 

15).  

 

2.2 Hälsa i läroplaner då och nu 

Enligt Sandahl har hälsobegreppet länge funnits med i de olika läroplanerna. I Lgr62 och 

Lgr69 var innehållet rörande hälsa lika och under hela 1960- talet var begreppet starkt kopplat 

till fysisk aktivitet och anatomi (Sandahl 2005, s.116). Thedin-Jakobsson framhåller att 

hälsobegreppet i Lgr62 hette hälsofostran medan det i Lg69 hette elevers hälsa och hygien. I 

båda dessa läroplaner gick begreppet under kommentarer och anvisningar vilket innebär att 

det inte fanns med som ett huvudmoment i undervisningen. I och med Lgr80 ökade 

fokusering på hälsofrågor. Hälsovård blev ett huvudmoment i idrottsundervisningen som gick 

under begreppen hälsa, hygien, och ergonomi, nu stod även vila och avslappning med. I 

samtliga tre läroplaner kopplas hälsa samman med klädsel, skötsel av hygien, ergonomi, 

förebygga skador och kost. (Thedin-Jakobsson 2005, s. 14). 

 

Under hela 1990-talet betonar Thedin-Jakobsson att det skett stora förändringar i skolan vad 

det gäller styrning och uppföljning. Skolan kom att bli mindre centralstyrd vilket innebar att 

kommunerna blev huvudmän för skolan och dess personal. I och med Lpo924 blev skolarbetet 

målstyrt istället för regelstyrt och fokus låg på individen istället för gruppen. Även det övriga 

samhället individualiserades menar Thedin-Jakobsson, det var nu upp till varje enskild individ 

att själv ta hand om sin egen hälsa, val av exempelvis tandläkare och skola etc. Ämnet idrott 

heter numera även hälsa och eleven har större ansvar för den egna hälsan än vad tidigare 

läroplaner uttrycker betonar Thedin-Jakobsson. (Thedin-Jakobsson 2005, s. 14). 

Läroplanstexten är fåordig och övergripande, det är upptill kommun, skola och enskild lärare 

att sammanställa en lokal kursplan och betygskriterier utifrån hur de tolkar texten. Denna fria 

tolkning kan leda till att ämneskunskapen kan tolkas väldigt individuellt, vilket medför att alla 

elever inte får samma förutsättningar att lära sig hur man bäst främjar en god hälsa. (Thedin- 

Jakobsson 2005 s. 16).    

 

I den nya kursplanen för idrott och hälsa framhålls att det är kunskaper om och i hälsa som 

ska prioriteras. Begreppet hälsa sätter sin prägel på kursplanens alla avsnitt hävdar Swartling- 
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Widerström, vilket har medfört ett nytt sätt att se på ämnet (Swartling-Widerström 2005, s. 

143). I det inledande avsnittet i kursplanen för idrott och hälsa kan man läsa om ämnets syfte 

och roll, redan där nämns begreppet 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.(Lpo94 2000, s. 22).  

 

För många lärare i idrott och hälsa uppfattas begreppet hälsa som diffust och otydligt, vilket 

gör att det är svårt för lärare att uttala sig om hälsa i undervisningen menar Thedin-Jakobsson. 

I Lpo94 uttrycks hälsa som något som ska uppnås, men inte hur. Vidare framhåller hon att 

lärarna inte ges några verktyg, riktlinjer eller metoder för hur hälsa ska tas upp i 

undervisningen. Vissa lärare anser att så länge kroppen vårdas med hjälp av fysisk aktivitet 

uppnås hälsa. Andra lärare ser hälsa som något som inte ingår i idrott och fysiska aktivitet 

utan handlar mer om undervisning i till exempel kostvanor, drogprevention och avslappning. 

(Thedin-Jakobsson 2007, s. 179). 

 

Enligt Annerstedt är det en paradox att hälsa, kropp och fysisk aktivitet aldrig har haft så 

mycket fokus som idag. Han hävdar att ämnet idrott och hälsa alltid har kopplats ihop med 

hälsa även om det som begrepp inte stått skrivet. Det som är nytt i dagens idrottsundervisning 

är att lärarna ska sammankoppla träning och hälsa med elevens totala livsstil. I och med ett 

sådant synsätt framhåller Annerstedt att risken minskar att ämnet idrott och hälsa begränsas 

till att den fysiska aktiviteten är i fokus och inte helhetsbilden. Han menar att 

hälsoperspektivet inte får begränsas till enbart fysik hälsa och utveckling utan måste också 

inbegripa psykiskt välmående, goda kamratrelationer, sunda kostvanor osv. (Annerstedt 2003, 

s. 13). 

 

 2.3 Definitioner av begreppet hälsa  

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

frånvaro av sjukdom” (WHO, 1948). 
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Oavsett religion eller politiska åsikter bör hälsa, enligt WHO´s definition, vara en 

grundläggande rättighet för alla människor. Både fysiska, psykiska och sociala faktorer ligger 

till grund för en god hälsa. (www.wikipedia.se, 2011). Gunnard samtycker med denna 

definition och menar att helhetssynen av begreppet är nödvändig. Samtliga innebörder av 

nämnda faktorer bidrar till att förvärra eller förbättra helheten, därför är det viktigt att vi kan 

lite av varje del, till exempel ryggen, stressen, mentala funktioner etc. (Gunnard 1995, s. 158).  

Quennerstedt framhåller att vad som är eller vad som kan ses som hälsa inte är självklart. Han 

menar att det aldrig går att finna en tillräcklig definition av begreppet. ”Man kan säga att hälsa 

är ett begrepp med många olika innebörder” (Quennerstedt 2006, s. 41). I dagens samhälle 

blir vi överösta med olika hälsoperspektiv. Vi präglas av allt ifrån kvällstidningarnas 

bantningsbilagor till reklamkanalernas fokusering på hälsosamma livsmedel och 

skönhetsprodukter hävdar Quennerstedt. Samtidigt är hälsa i vår vardag även nära förknippad 

med sjukdomar, eller snarare med att inte vara sjuk, samt med vårt välbefinnande det vill säga 

hur vi mår. För många människor är hälsa en självklar del i vardagen, olika sätt att se på hälsa 

påverkar den vardagliga synen på hälsa och värderas högt av många människor.  

(Quennerstedt 2006, s. 41). 

 

Medin och Alexandersson presenterar två olika synsätt av definitionen hälsa. Salutogenes, då 

fokus ligger på vad som orsakar hälsa och patogenes, hälsa/ohälsa, fokus ligger på vad som 

orsakar sjukdom. De menar att hälsa och ohälsa inte utesluter varandra utan kan ses som ett 

kontinuerligt förlopp där man kan ligga närmare hälsa eller ohälsa. (Medin & Alexandersson 

2000, s. 41). 

2.4 Hälsa i ett undervisningsperspektiv  

Hur kan man arbeta med begreppet hälsa i ämnet idrott och hälsa? Thedin-Jakobsson menar 

att begreppet hälsa är väldigt omfattande, den fysiska, psykiska och sociala förmågan har alla 

ett sammanhang till begreppet. När man rör på sig tränas koppen fysiskt, medan att lyckas 

med en prestation eller att kunna hantera en förlust, att möta sina rädslor, känna glädje och 

frustration utvecklar den psykiska förmågan. Den sociala förmågan utvecklas då vi får utföra 

uppgifter tillsammans. (Thedin-Jakobsson 2007, s. 176). För att lyckas få in begreppet hälsa i 

sin undervisning i ämnet idrott och hälsa hävdar Thedin-Jakobsson att det är en fördel om 

man förhåller sig till det salutogena synsättet, det vill säga att man jobbar utifrån den ”friska” 

kroppen och strävar efter att få så hälsosamma levnadsvanor som möjligt för att förebygga 

http://www.wikipedia.se/
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ohälsa. (Thedin-Jakobsson 2007, s. 182). Bremberg menar att skolan har en enorm möjlighet 

att kunna förbättra elevers förhållningssätt och syn på hälsa då barnen tillbringar cirka 20 000 

timmar i skolan. De flesta vanor skapas under barndomen och våra vardagsvanor har stor 

betydelse för hälsan anser han. (Bremberg 2004, s. 40). En av skolans främsta uppgift är att 

utveckla elevers kompetenser och att utveckla de färdigheter som individen anses behöva i det 

samhälle vi lever i. Genom att utveckla elevers kompetenser har skolan goda förutsättningar 

att kunna främja hälsa. (Bremberg 1990, s. 44). 

 

Ett sätt att arbeta med hälsoperspektivet, inte bara på lektionerna i idrott och hälsa, är att föra 

ett hälsofrämjande arbete i samtliga ämnen och på skolan som helhet. Ett exempel på den 

typen av arbete är ett projekt som startades i Skåne år 2000. Region Skåne och 

Kommunförbundet Skåne startade, i samverkan, ett projekt för att utveckla Hälsofrämjande 

skolor i Skåne. Detta resulterade i en skrift Visionen om skolan som en stödjande miljö för 

hälsa, lärande och trygghet. De hävdar därigenom att den enskilda skolan har stora 

möjligheter att påverka elevers hälsa och lärande genom sin struktur och miljö. Genom att 

arbeta med hela lärandemiljön och alla verksamma i den, ökar chanserna för att nå framgång 

både kunskapsmässigt och hälsomässigt. I samma skrift framhåller man att det 

hälsofrämjande arbetet bör sätta sin prägel på all verksamhet i skolan, inte bara inom ämnet 

Idrott och hälsa, eftersom det finns ett tydligt samband mellan hälsa och lärande. För att 

visionen om skolan som en stödjande miljö för hälsa, lärande och trygghet ska kunna bli 

verklighet är elevers, personals och föräldrars delaktighet och inflytande de viktigaste 

byggstenarna skriver de. (Gisselsson-Dahlén & Ålund 2002, s. 4). 

 

3 Syfte 

Syftet med denna studie var att undersöka hur idrottslärare på grundskolans tidigare år 

definierar och arbetar med begreppet hälsa.  

3.1 Frågeställningar 

Hur definierar idrottslärarna begreppet hälsa i ämnet?  

Hur arbetar idrottslärarna med begreppet hälsa i sin undervisning?  

Hur förbereder idrottslärarna eleverna för möjligheten till ett hälsosamt liv i framtiden?  
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4 Teoretiskt perspektiv 

Människan lever i ett sammanhang vilket betyder att det psykiska, fysiska och sociala 

förmågorna är starkt sammankopplade. Det är viktigt att lära barn att man är en i 

sammanhanget och inte en åskådare i periferin. För att arbeta utifrån detta mål krävs att 

samtliga ämnen integreras med ämnet idrott och hälsa så barnet kan se sig här och nu, 

historiskt och också vad en positiv framtidstro kan innebära.  

 

Den medicinska sociologen tillika professor inom ämnet Aaron Antonovsky, har utvecklat 

teorin KASAM, som innebär att hälsa uppkommer då individen har en känsla av sammanhang 

och förklarar varför vissa människor klarar stora påfrestningar bättre än andra. Grundtanken 

bakom Antonovskys teori är enligt Medin och Alexandersson att kaos och stress alltid är 

närvarande och det intressanta inte är vad som orsakar sjukdom utan hur vi, trots olika 

påfrestningar i livet, kan ha hälsa. Hälsa och sjukdom utesluter inte varandra utan människan 

upplevs som en helhet. Hälsan är beroende på hur individen kan bemästra omvärlden. Fokus 

ligger på vad som orsakar hälsa i stället för vad som orsakar sjukdom. (Medin & 

Alexandersson 2000, s. 63). 

 

Enligt Antonovsky har KASAM sin utgångspunkt i att individen upplever begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet i sin tillvaro. Begriplighet grundar sig i vilken utsträckning 

man upplever yttre och inre stimuli, som information som är sammanhängande och tydlig 

snarare än kaotisk och oordnad. En individ med hög känsla av begriplighet har det lättare att 

”(be)gripa” till exempel misslyckanden i livet eller någon närståendes bortgång. Har man en 

hög känsla av komponenten hanterbarhet kommer man kunna reda sig och inte sörja för alltid 

när olyckliga saker händer i livet. Meningsfullhet, även kallad motivationskomponenten, 

grundar sig i vilken utsträckning man känner att livet har en känslomässig innebörd. Individer 

med lågt KASAM har extremt lite eller inget alls i sitt liv som betyder något för dem. Dessa 

tre komponenter går hand i hand och har man ett högt KASAM är känslan även hög inom 

dessa tre komponenter. Enligt Antonovsky ligger detta till grund för att kunna uppleva en 

högre grad av hälsa. (Antonovsky 1991, s. 38 f). 

 

Härmed knyts det an till det som inledningsvis skrevs under denna rubrik, vikten av att lära 

barn att vara en i sammanhanget. På lektionerna i ämnet idrott och hälsa har man som lärare 
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väldigt bra chans att utifrån ett undervisningsperspektiv lära barnen KASAM och att sociala, 

psykiska och fysiska förmågor hör ihop vad gäller hälsa och välbefinnande. 

 

5 Metod  

Undersökningen baseras på den kvalitativa metoden. Enligt Trost är en kvalitativ metod den 

man använder när man vill undersöka en människas sätt att tänka eller handla, för att sedan 

tolka utifrån övrig forskning och teoretiska utgångspunkter. Denna studie baseras på 

kvalitativa intervjuer vilket Trost framhåller kännetecknas av att enkla och raka frågor 

resulterar i innehållsrika svar. (Trost 2005, s. 7). Holme och Solvang hävdar att det i en 

kvalitativ intervju normalt inte ska finnas för stor styrning av forskaren utan att de synpunkter 

som kommer fram i intervjun ska vara ett resultat av undersökningspersonernas egna 

uppfattningar (Holme & Solvang 1991, s. 111). Fokus lades under intervjuerna vid att ha en 

avvaktande roll som forskare med avsikt att ge idrottslärarna tid och utrymme att svara på 

frågorna. 

5.1 Val av metod 

Enligt Trost styr syftet med studien vilken metod man väljer att använda sig av (Trost 2005, s. 

13).  

Om frågeställningen gäller hur ofta, hur många eller hur vanligt så skall man göra  

en kvantitativ studie. Om frågeställningen däremot gäller att förstå eller att hitta 

mönster så skall man göra en kvalitativ studie. (Trost 2005, s. 14) 

 

Valet att använda en kvalitativ metod i form av intervjuer gjordes eftersom syftet med 

undersökningen var att ta reda på hur idrottslärarna tänker kring begreppet hälsa och dess 

innebörd i ämnet idrott och hälsa. Trost menar att man med den kvalitativa intervjun måste 

kunna se verkligheten som den man intervjuar ser den för att kunna tolka vad det kan innebära 

sett ur det givna teoretiska perspektivet (Trost 2005, s. 15). Holme och Solvang framhåller att 

de kvalitativa metoderna har sin styrka i att den visar på ”totalsituationen”, det vill säga en 

helhetsbild som gör det möjligt att förstå sociala processer och sammanhang (Holm & 

Solvang 1991, s. 87). Det vill säga att syftet med den kvalitativa metoden är att få en ökad 

förståelse med de problem man arbetar med. Holme och Solvang menar vidare att de 

kvalitativa metoderna präglas av flexibilitet. Man måste tillåta flexibilitet under själva 

genomförandet av undersökningen. (Holme & Solvang 1991, s. 88).  Intervjuerna var flexibla 
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då jag som lyhörd forskare tillät idrottslärarna svara så uttömmande som möjligt, de fick god 

tid på sig att svara på varje fråga samt att följdfrågor tilläts om så behövdes. Att intervjun var 

flexibel innebär med en annan benämning att den var semistrukturerad, vilket betyder att 

intervjupersonerna har stor frihet att utforma svaren på sitt sätt samt att frågor som inte finns i 

intervjuguiden också kan ställas.  

5.2 Urval 

Via mail kontaktades fyra idrottslärare på två skolor i en småstad söder om Stockholm, vilka 

är verksamma i grundskolans tidigare år (årskurs 1-5). Dessa arbetar i den kommun jag utför 

min verksamhetsförlagda utbildning varpå det blev naturligt att tillfråga dem. Samtliga lärare 

är examinerade idrottslärare och har arbetat som det från två år och längre. Val av just fyra 

deltagare i undersökningen grundar sig främst i att arbetet inte får bli för omfattande samt att 

fyra skulle vara tillräckligt för att eventuellt få ett varierat intervju resultat. Två av de som 

deltog är av samma kön och ålder men arbetar på olika skolor (nämns vidare som L1 och L2), 

en är yngre än dessa två och relativt ny som idrottslärare men arbetar på samma skola som en 

av de tidigare nämnda (nämns vidare som L3). Det var ett medvetet val att just kontakta den 

sistnämnda i hopp om att få annorlunda svar i intervjun tillskillnad från de andra två. Den 

fjärde idrottsläraren är av motsatt kön och har arbetat längst som idrottslärare och är betydligt 

äldre än de övriga, även denna var ett medvetet val vid tillfrågandet (nämns vidare som L4).       

 

De som deltog i undersökningen var L1, man och 40 år. Han är examinerad idrottslärare och 

har arbetat som det i 16 år. L2, man och 37 år. Han är examinerad idrottslärare och har arbetat 

som det i 10 år. L3, man och 31 år. Han är examinerad idrottslärare och har arbetat som 

obehörig lärare i 4 år och som behörig i 3 år.  L4, kvinna och 58 år. Hon är examinerad 

idrottslärare och har arbetat i 25 år. 

 

5.3 Genomförande 

Via e-post skickades förfrågan ut om deltagande i studien. Där presenterades arbetets titel 

samt en kort sammanfattning om arbetets syfte och på vilket sätt informationen skulle samlas 

in, det vill säga genom intervjuer. I mailet förklarades tydligt vilka rättigheter deltagarna hade 

i denna sudie utifrån Vetenskapsrådets Forsknings etiska principer. Fyra huvudprinciper går 

under detta. Informationskravet som innebär att ”forskaren skall informera de av forskningen 

berörda om den aktuella forskningsuppgiftens 
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syfte” (Vetenskapsrådet, s. 7). Samtyckeskravet, ”deltagare i en undersökning har rätt att 

själva bestämma över sin medverkan” (Vetenskapsrådet, s. 9), det vill säga att de när som 

helst under deltagandet kan säga att de inte vill medverka. Konfidentialitetskravet som 

innebär att ”uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga 

konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga 

inte kan ta del av dem” (Vetenskapsrådet, s. 12). Den sista principen att förhålla sig till som 

forskare är nyttjandekravet vilket innebär att ”uppgifter insamlade om enskilda personer får 

endast användas för forskningsändamål” (Vetenskapsrådet, s. 14).    

 

När positiva svar erhållits från samtliga tillfrågade bestämdes tid för intervjuer.De fick välja 

datum utifrån en given två veckors period och alla kunde delta då. Intervju tillfällen ägde rum 

på deltagarnas arbetsrum och tog i genomsnitt trettio minuter.       

5.4 Databearbetning 

Efter att de inspelade intervjuerna genomförts bearbetades svaren genom transkription. Sedan 

organiserades deltagarnas svar för att göra en jämförelse i förhållande till de frågeställningar 

som valts till studien samt till det innehåll som tidigare presenterats i detta arbete. Vid 

resultatredovisningen har materialet sammanställts under tre underrubriker.  

 

5.5 Validitet och reliabilitet 

Trost hävdar att giltighet är en synonym till validitet vilket innebär att för att en undersökning 

ska vara trovärdig måste det som ska undersökas stämma överens med det som faktiskt 

undersöks (Trost 2005, s. 113). Denscombe menar att validitet handlar om huruvida data 

reflekterar verkligheten och täcker de avgörande frågorna till det man vill undersöka. 

(Denscombe 2009, s. 425). Validiteten är speciellt viktig men också klurig när forskare 

använder sig av kvalitativ intervju metod menar Denscombe, det kan vara svårt at avgöra om 

den man intervjuar verkligen talar sanning (Denscombe 2009, s. 265). I denna undersökning 

antas idrottslärarna ha talat sanning under intervjuerna. De kändes bekväma och intresserade 

under intervjutillfällena.          

 

Reliabilitet synonymt med tillförlitlighet är ett begrepp som enligt Trost anger i vilken 

utsträckning ett tillvägagångssätt ger samma resultat under upprepade gånger (Trost 2005, s. 

111). Repstad uttrycker begreppet reliabilitet som följer, ”det handlar om hur exakt och väl 
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fungerande mätinstrumenten är, hur pålitlig och precis information man har fått fram och om 

man har lyckats genomföra analysen utan felaktigheter och brister” (Repstad 2007, s. 151). 

Han betonar vikten av att dels spela in intervjun, om det är den metoden man som forskare 

använder sig av, och minst lika viktigt är det att föra anteckningar under intervjun. Detta är 

viktigt när det har med tillförlitligheten att göra det vill säga om bandspelare går sönder och 

man inte kommer åt den inspelade intervjun måste man ha något att falla tillbaka på - man 

kan inte förlita sig på sitt minne. (Repstad 2007, s. 152).  

 

Till denna undersökning användes den kvalitativa intervjun som metod och intervjuerna 

spelades in. Diskreta anteckningar fördes under tiden eftersom fokus inte fick försvinna från 

deltagaren. I sammanställandet av resultatet har anteckningarna varit behjälpliga. 

6 Resultat 

6.1 Idrottslärarnas definition av begreppet hälsa 

Den övergripande definitionen om vad hälsa är för de fyra idrottslärarna var att må bra och att 

få vara frisk. När de gavs tillfälle att utveckla vad de menade blev definitionen, att fysiskt och 

psykiskt välmående går hand i hand med begreppet hälsa. Två av fyra intervjuade, L2 och L3, 

nämnde något om det sociala, vikten av känslan att ingå i ett sammanhang. Att ha en social 

trygghet till exempel närstående familj, vänner, grannar, att det social fungerar i skolan, att 

individen får vara delaktig och känna att dens existens har betydelse etc. Det framgår att 

lärarna lägger stor vikt vid att ha undervisningsmoment som gynnar de sociala förmågorna 

hos eleverna, mycket grupp indelningar och olika lag så de lär sig socialisera med alla i 

klassen.  

 

L2 - Att må bra, att ha god hälsa innebär för mig en kombination av fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. 

För mig innebär det en slags harmoni mellan jobb- familj och träning.  

 

L3 - Fysiskt välmående är att ha god kondition, styrka, koordination och rörlighet. För att må bra psykiskt är 

det grundläggande att ha ett socialt, tryggt nätvärk. 

 

Samtliga menade att allt innehåll i ämnet idrott och hälsa är kopplat till hälsa även om de inte 

uttalat säger det inför varje period och varje lektion. De ansåg att även om det bara tycktes att 

eleverna spelade innebandy några lektioner så fick de med de sociala, psykiska och fysiska 

förmågorna som alla har ett samband och bidrar till hälsa.  
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L1 – Det kan ju vara så att vi har tre veckor som vi kallar för mål och nätspel i lektionsplaneringen, då får 

eleverna öva på alla sina sociala, psykiska och fysiska förmågor. Eleverna får undermedvetet kunskap om hälsa. 

 

En av fyra nämnde att det utifrån styrdokumenten är svårt att tyda och väldigt luddigt skrivet 

om hälsa. Han uttryckte det som klurigt att sätta in begreppet hälsa i undervisningen.  

 

L3 – I den allmänna kursplanen för ämnet idrott och hälsa är hälsa inte definierat på ett konkret sätt. Jag tycker 

därför att det är krångligt att veta hur jag praktiskt ska arbeta med begreppet i undervisningen.   

6.2 Idrottslärarnas sätt att arbeta med begreppet hälsa 

Idrottslärarnas sätt att arbeta med hälsa i sin undervisning skiljer sig åt. Det personliga 

förhållningssättet av begreppet hälsa som utifrån intervjuerna innefattar fysiska, psykiska och 

sociala aspekter ligger till stor grund i val av undervisningsinnehåll. Det intressant är att 

endast en av fyra intervjuade nämner att de arbetar utifrån riktlinjerna i styrdokumenten 

(Lpo94).     

 

L2 - Jag arbetar efter styrdokumenten och skolans lokala kursplan när jag planerar undervisningen. Fast jag 

tror att undervisningsinnehåll och upplägg kring hälsa varierar mellan skolor i och med att styrdokumenten är 

så tolkningsbara.  

 

Ingen av idrottslärarna arbetar med rena teoretiska lektioner när de arbetar kring hälsa. 

Däremot var det två av dem som inledningsvis, till nästan alla lektioner samt avslutningsvis 

förde en dialog med eleverna om hur de känner sig innan lektionen och efter lektionen. Syftet 

med det är att de vill få eleverna medvetna om den psykiska känslan efter att ha varit fysiskt 

aktiva. Resultatet har blivit att många självmant uttrycker hur de känner och vad de tycker 

under lektionernas gång. 

 

L2 – Den regelbundna dialogen jag för med eleverna har resulterat i att många uttrycker sig självmant. Det kan 

till exempel handla om att eleverna under en lektion med hinderbana för en dialog sinsemellan, fan va roligt det 

är med hinderbana såg du att jag klarade det och det hindret etc. När jag får höra sånt under lektionerna så har ju 

mitt arbete lönat sig. Intresset och tankeverksamheten om att uttrycka hur man upplever, tycker och känner har ju 

fastnat då. 

 

Alla idrottslärare var överens om att den främsta delen i arbetet med hälsa är den fysiska 

aktiviteten. Något som också kom upp under intervjuerna och som en lärare kopplade till 
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hälsoundervisningen var klimatet i omklädningsrummen och att man duschar efter lektionerna 

i idrott och hälsa. Han hade en viss problematik med elever som varken bytte om eller 

duschade efter lektionen och i en klass år tre var det väldigt stökigt i pojkarnas 

omklädningsrum med mobbing och hög ljudnivå. Han menade att han fick gå tillbaka några 

steg i undervisningen och prata mycket om hygien samt den psykiska och sociala miljön.   

 

L1 - Vi har lite problem i en årskurs fyra och en femma, flickorna i de klasserna har fått för sig att inte duscha 

efter lektionen. De går till skolan i mjukisbyxor och luvtröja och byter alltså inte om till lektionen, så där har jag 

fått lägga extra mycket dialog med hela klassen angående hygien. Vi har även fått tagit upp detta som en punkt 

på ett föräldramöte.   

 

L4 - Jag lägger stor vikt vid att ge eleverna kunskap om vad som bidrar till god hälsa. Då jag arbetar med 

elever i de yngre åren blir det främst genom att föra en dialog om hur man känner sig före och efter 

idrottslektionen, hur klimatet är i omklädningsrummet och i duschen, att man respekterar och är sjysta mot 

varandra.  

Lärarens mål med innehållet i närmast ovanstående citat är för att hon anser det viktigt att 

eleverna får känna sig delaktiga. Genom att ta sig tiden att föra en dialog om lektionerna med 

alla elever, ges alla chansen att få komma till tals och lära sig reflektera över hur man mår.   

 

 6.3 Idrottslärarnas sätt att förbereda eleverna för ett hälsosamt liv  

Samtliga idrottslärare som deltog i intervjuerna strävar efter att deras elever ska tycka att det 

är roligt med idrott och hälsa, att de får en positiv upplevelse av fysisk aktivitet. Två lärare 

förklarade att förhoppningen var att eleverna efter hälsoundervisningen inom ämnet idrott och 

hälsa skulle ha viljan att fortsätta lära även efter skolåren. De två andra lärarna L1 och L3 

hade inte reflekterat något kring att just begreppet hälsa skulle finnas med eleverna i ett 

livslångt perspektiv. De såg det mer som helheten, att eleverna tycker det är roligt med fysisk 

aktivitet, att de får god kroppskännedom och blir medvetna om vad de fysiskt klarar av.   

 

L3 – Det är så många elever, i hela spannet årskurs 1-5, som inte kan göra en kullerbytta eller ta sig upp för en 

plint utan att stå på något nedanför. De leker för lite ute i det fria, idag är det få som klättrar i träd och i 

lekställningar, barnen har dålig kroppskännedom överlag. Det gäller att peppa dessa elever till att de klara av 

en kullerbytta till exempel. I samband med det är inte den psykiska hälsan på topp alla gånger och man vill ju att 

de ska få en positiv upplevelse på idrottslektionerna. Då är det ju mer så att man tänker att eleverna i det 

livslånga perspektivet ska komma ihåg att de hade svårt med de där kullerbyttorna men att det kom så mycket 

positivt från det i och med att läraren trodde på att de kunde göra kullerbyttor.  

 



14 

 

Ovanstående citat handlar om att ge eleverna den psykiska hälsan, förmågan att tro på sig 

själv och hjälpa dem att lyckas med något som de är övertygade om att de inte kan.  

Han menar att om man lyckas ge eleverna tron på sig själva och sin förmåga, då kan man 

arbeta vidare med det fysiska och sociala förmågorna. Vidare säger läraren, 

 

L3 – Uttrycket du ser hos eleverna när de lyckas göra den där övningen som de bestämt säger att de inte kan är 

ovärderlig. Den glädjen och ”ja, jag kunde” – det är därför jag älskar mitt yrke och drivs att arbeta vidare. 

 

L4 - Om man lyckas ge eleverna en livslång kunskap inom idrott och hälsa så har man lyckats med sin 

profession anser jag.   

 

L2 - En del av ämnets syfte är att ge eleverna kunskaper om sambanden kopplade till hälsoperspektivet så att de 

efter skolåren ska ha tillräckligt med verktyg för att kunna leva ett hälsosamt liv. Jag hoppas att min 

undervisning lever upp till det.  

 

Lärare två menar med ovanstående citat att han hoppas ge sina elever känslan av att må bra – 

hälsa och odla den grundliga förståelsen för hälsa så de kan fostras vidare i en positiv riktning 

i skolans senare år. Han uttrycker också att det är viktigt att den idrottslärare eleverna har från 

skolår sex och framåt arbetar med samma filosofi kring begreppet hälsa, då har eleverna fått 

de rätta verktygen till ett hälsosamt liv i framtiden menar han.    

 

6.4 Sammanfattning 

Alla idrottslärare i undersökningen definierade begreppet hälsa främst som att må bra och att 

få vara frisk. I en fördjupad beskrivning framgick att ha hälsa handlar om ett 

helhetsperspektiv enligt dem - det psykiska, sociala och fysiska har ett samband.  

 

Slutsatsen av intervjumaterialet är att idrottslärarna som deltog var eniga om att de genom sin 

undervisning i hälsa vill skapa positiva upplevelser av fysisk aktivitet. Då samtliga arbetar i 

skolans tidigare år menar de att den fysiska aktiviteten är den främsta på lektionerna i idrott 

och hälsa, att eleverna får rörelseglädje och tycker det är roligt med fysisk aktivitet samt att de 

får kroppskännedom, sedan menar de att man kan arbeta vidare med kopplingen mellan fysisk 

aktivitet och hälsa. Att eleverna får lära sig sambandet mellan fysisk, psykisk och social hälsa, 

men också att känna sig delaktig och känna att man är en i sammanhanget.  
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Ett livslångt lärande om hälsa var de flesta idrottslärarna medvetna om att ge sina elever. Men 

hur de ansåg sig ge eleverna det skilde sig åt. Några menade att grunden var att eleverna fick 

med sig en positiv upplevelse av att vara fysisk aktiv och att lära dem att tro på sig själva och 

sina förmågor. Några hade inte reflekterat kring det livslånga lärandet men menade också att 

det främst handlade om att ge eleverna positiva upplevelser kring fysisk aktivitet.       

7 Diskussion 

7.1 Idrottslärarnas definition av begreppet hälsa 

Tidigare forskning visar enligt Thedin-Jakobsson att idrottslärare har svårt att definiera vad 

hälsa är, hur hälsoundervisning ska bedrivas och menar att det finns en stor osäkerhet hos 

lärarna kring hälsoundervisningen i ämnet idrott och hälsa (Thedin- Jakobsson 2005, s. 46).  

 

Resultatet av undersökningen visar att idrottslärarnas främsta definition av begreppet hälsa är 

att må bra och att få vara frisk. Vid en mer eftertänksam definition uttryckte häften av 

deltagarna att fysiskt och psykiskt välmående går hand i hand med begreppet hälsa och 

hälften av dem framhöll att även det sociala ingår. Samsynen av hälsa visade sig därmed vara 

lika, tillskillnad från vad Thedin-Jakobsson hävdar. Men i resultatet framgår också att lärarna 

tycker det är svårt att tyda vad hälsa ska innebära i ett undervisningsperspektiv.   

 

Enligt Thedin-Jakobsson ger styrdokumenten en otydlig och svårdefinierad bild av vad hälsa 

är och vad det ska innefatta, vilket inte är så behjälpligt för idrottslärarna (Thedin-Jakobsson 

2005, s. 24). I styrdokumenten betonas begreppen livsstil, livsmiljö och livskvalitet och att 

eleverna ska ges kunskaper om sambanden mellan dessa begrepp så att de i framtiden ska 

kunna ta hand om sin hälsa. Men vad ordet hälsa verkligen innebär är inte konkret 

framskrivet. (Thedin-Jakobsson 2005 s. 16). 

 

 Det gäller att du som idrottslärare har kompetens, erfarenhet och fantasi när du ska planera 

undervisningen i idrott och hälsa utifrån Lpo94. Lokala kursplaner, som ofta är ett symboliskt 

dokument för att skolor ska ha sådana, efterlevs inte alltid och fokus från skolinspektionens 

sida borde vara att följa upp om skolor verkligen arbetar efter de lokala kursplanerna. 

Förhoppningsvis leder den kommande läroplanen 2011 till klarare direktiv om vad 

undervisningen ska innehålla i ämnet idrott och hälsa.  
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7.2 Idrottslärarnas sätt att arbeta med begreppet hälsa 

Quennerstedt framhåller att det i tidigare studier, med idrottslärare som deltagare, visat sig att 

de främsta målen och syftena i ämnet idrott och hälsa är att eleverna ska ha roligt genom 

fysisk aktivitet. De ska känna rörelseglädje och få ett bestående intresse för fysisk aktivitet 

samt få ett positivt förhållningssätt till den egna kroppen. Utifrån dessa studier har det 

framkommit att val av undervisningsinnehåll främst handlat om rörelseglädje samt att 

eleverna utvecklar ett positivt förhållande till sin kropp. (Quennerstedt 2006, s, 31). Paralleller 

kan dras mellan detta och resultatet av det här arbetets undersökning. I resultatet framgår att  

idrottslärarnas personliga förhållningssätt till begreppet hälsa, som innefattar fysiska, 

psykiska och sociala aspekter, ligger till stor grund i val av undervisningsinnehåll. Resultatet 

visar att idrottslärarna var eniga om att de genom sin undervisning i hälsa främst vill skapa 

positiva upplevelser av fysisk aktivitet och att eleverna får rörelseglädje samt att de får 

kroppskännedom. När man arbetar som idrottslärare mot de yngre skolåren bör man ge 

eleverna grunderna så väl i olika idrottsliga moment som i de psykiska och sociala 

förmågorna. Det är av stor betydelse att eleverna får grunderna i hälsa, sambandet mellan 

fysiskt och psykiskt välbefinnande för att i de senare skolåren lättare ska kunna ta till sig 

kunskaper om vad som gynnar hälsa i ett bredare sammanhang, det vill säga att levnadsvanor 

även har betydelse för hälsan.  

 

I resultatet framgår även att idrottslärarna ansåg att syftet med bollspel var att eleverna fick 

träna de sociala, psykiska och fysiska förmågorna som alla har ett samband och bidrar till 

hälsa enligt dem. Enligt Quennerstedt kan bollspel ge möjlighet till att främja 

hälsoutvecklingen hos eleverna. Förutom att det bidrar till fysisk aktivitet bidrar bollspel med 

att till exempel utveckla sociala förmågor, främja demokratisk medverkan och till ett 

välbefinnande som upplevs i rörelse, i den pågående aktiviteten och i de sociala relationerna. 

Vidare framhåller han att det viktiga inte är bollspel i sig som ses som hälsoutvecklande, utan 

de erfarenheter och det lärande som är resultatet av att delta i bollspel. (Quennerstedt 2007, s, 

50). Thedin-Jakobsson framhåller att undervisningsmoment som främjar de fysiska-, 

psykiska-, och sociala förmågorna i allra högsta grad är ett bra sätt att arbeta med hälsa i 

ämnet idrott och hälsa (Thedin-Jakobbson 2007, s. 176). 
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När man är i rörelse tränas den fysiska förmågan. Att lyckas i en övning eller att  

ta eventuella motgångar, möta sina känslor såsom glädje, frustration, rädsla och  

att träna tålamod och uthållighet är ett sätt att utveckla sin psykiska förmåga. 

Den sociala förmågan tränas då målet är att genomföra uppgiften tillsammans  

med andra. (Thedin-Jakobsson 2007, s. 176)   

 

Ett resultat som förvånade var att endast en av fyra intervjuade påtalade att han arbetade efter 

de allmänna styrdokumenten och den lokala kursplanen. Detta väcker frågor kring hur olika 

undervisningen i idrott och hälsa måste vara i den kommunen. Som nämnts tidigare tycker 

många idrottslärare att styrdokumenten är svåra att tolka. I och med denna studie har det 

framkommit att idrottslärarna inte arbetar utifrån styrdokumenten när de sitter med sin 

undervisningsplanering de anser att de får med allt vad den säger ändå. Thedin-Jakobsson 

menar att det finns en problematik med den fria tolkningen som lärarna förväntas göra av 

läroplanstexten. Hon betonar att det kan medför att alla elever inte får samma förutsättningar 

att lära sig hur man bäst främjar en god hälsa. (Thedin-Jakobsson 2005 s. 16). Även fast det 

bara var en lärare som uttryckte sitt arbete utifrån styrdokumenten framgår resultatet av 

studien att lärarnas undervisning knyts till styrdokumentens anvisningar. Samtliga nämnde att 

de arbetar mycket med ovanstående förmågor.   

 

7.3 Idrottslärarnas sätt att förbereda eleverna för ett hälsosamt liv  

I resultatet om lärarnas sätt att förbereda eleverna om hälsa i ett livslångt perspektiv framgår 

att hälften arbetade medvetet med att ge eleverna det medan hälften inte reflekterat kring det. 

Av resultaten framgår att hälsa handlar om att ge eleverna den psykiska hälsan, förmågan att 

tro på sig själv och att hjälpa eleverna att lyckas med något som de är övertygade om att de 

inte kan. Hälsa i ett livslångt perspektiv handlar enligt resultatet om att man lyckas ge 

eleverna tron på sig själva och sina förmågor, därefter kan man arbeta vidare med de fysiska 

och sociala förmågorna och få sambanden med hälsa. Utifrån detta kan det teoretiska 

perspektivet till denna studie sammankopplas även fast resultatet inte uttryckligen nämnde 

KASAM – känsla av sammanhang.  

 

För att uppnå KASAM i tillvaron behöver människan enligt Thedin-Jakobsson kunna förstå   

olika situationer, de ska vara begripliga för oss, ha tilltro till att vi kan hantera dem och känna  

engagemang och ha tillräckligt med intresse så att det blir meningsfullt att försöka hantera 

dem (Thedin-Jakobsson 2007, s. 188). I undersökningens resultat framgår det att lärare strävar 
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efter att ge eleverna känsla av sammanhang genom komponenterna begriplighet, hanterbarhet 

och meningsfullhet. Begriplighet då lärarna utifrån resultatet för en dialog med sina elever om 

hur de känner sig före och efter lektionen med syfte att de begriper sambandet mellan att vara 

fysisk aktiv och vara psykiskt välmående. Hanterbarhet genom att läraren ger eleverna stöd 

och uppmuntran till att hantera övningar som de tror att de inte klarar av. Thedin-Jakobsson 

menar, 

        Relaterat till undervisningen kan det innebära att lärare försöker göra det möjligt  

för eleverna att hantera egna resurser (fysiska, psykiska och sociala) och kropp- 

sligt kunnande, men också att ha tillgång till rätt utrustning och redskap för att  

kunna delta i aktiviteterna. (Thedin-Jakobsson 2007, s. 190). 

   

Den tredje komponenten, meningsfullhet uppnås utifrån resultaten när eleven inser att den 

klarar av att göra den där övningen som den inte tror den klara av. Thedin-Jakobsson hävdar 

att om man genom sin undervisning i idrott och hälsa kan skapa ett intresse hos eleverna för 

fysisk aktivitet så kan det leda till meningsfullhet (Thedin-Jakobsson 2007, s. 191). 

 

De tre komponenterna till KASAM är inte bara något som man ska sträva efter att eleverna 

ska uppnå, det ligger lika mycket i att man som idrottslärare har dem i åtanke när man 

planerar sin undervisning i idrott och hälsa menar Thedin- Jakobsson. Det räcker inte med den 

fysiska aktiviteten som fokus på lektionerna i idrott och hälsa, utan även upplevelser av det 

egna jaget, attityder, känslor och sociala relationer måste integreras för att det ska led till 

KASAM.(Thedin-Jakobsson 2007, s. 191). 

 

Metodvalet till denna studie har lett till ett uttömmande resultat, hade idrottslärarna tolkat 

styrdokumenten på det sätt som kanske är tänkt, vilket är svårt i och med att det är upp till 

varje lärare att göra sin egen tolkning av styrdokumenten, kanske resultatet varit annorlunda. 

För att få reda på resultatet av studiens äkthet hade ett alternativ varit att observera flertalet av 

deltagarnas lektioner i idrott och hälsa samt att göra en enkät undersökning bland eleverna för 

att ta reda på om idrottslärarnas svar till intervjustudien överensstämmer med hur de uppfattar 

sin kunskap i hälsa. Detta har dock inte gjorts då omfattningen av arbetet inte gett utrymme 

för det.     
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Bilaga 1 

En kvalitativ intervju med idrottslärare på grundskolan kring hur de arbetar med hälsa ur ett 

undervisningsperspektiv i ämnet idrott och hälsa.  

Inledande frågor; 

  

Kön? 

Ålder?  

Utbildning/behörig lärare?  

Hur länge har du arbetat som idrottslärare?  

 

1. Vad är hälsa för dig?  

 

2. Hur definiera du ämnet idrott och hälsa, speciellt begreppet hälsa?  

 

3. Beskriv hur du arbetar med hälsa i ämnet idrott och hälsa?  

 

 Teoretiskt?  

 Praktiskt?  

 Varför väljer du att göra på det sättet?  

 Varför väljer du det innehållet?  

 

4. Kopplar du hälsoundervisningen till styrdokumenten? På vilket sätt?  

 

5. Vad är viktigast för dig i att undervisa i ämnet idrott och hälsa?  

 

 Vilka moment dominerar i din undervisning? Varför?  

 

6. Hur definierar du ett livslångt lärande?  

 

 Beskriv hur du förmedla det till eleverna i ämnet idrott och hälsa? 

 

 

 


