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Sammanfattning 

Mitt syfte i den här studien har varit att undersöka i vilken utsträckning elever i skolan 

upplever känsla av sammanhang på idrottsundervisningen. Känsla av sammanhang eller 

KASAM som begreppet heter handlar om i hur hög grad man upplever olika komponenter i 

tillvaron (begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet). Beroende på hur låg eller hög grad 

av känslan man besitter, har man olika bra förutsättningar till hälsa i livet. Detta begrepp är 

myntat av Aaron Antonovsky. Mer om detta i avsnittet om teoretiskt perspektiv. Jag vill veta 

hur mycket lärarna arbetar med KASAM som hjälpmedel för att lära ut hälsa i 

idrottsundervisningen. För att ta reda på detta har jag följande frågeställningar: Upplever 

elever känsla av sammanhang på idrottsundervisningen? Och i vilken utsträckning?  Hur 

uppfattar elever att lärare förmedlar meningen, hanterbarheten och begripligheten med ämnet 

idrott och hälsa? Min ansats är kvalitativ, d.v.s. jag har velat söka djupare kunskap i ämnet jag 

undersöker. Jag har i min studie valt att använda mig av gruppintervjuer som metod. 

Populationen besår av 8 stycken elever från årskurs 5 och 16 stycken elever från årskurs 6. 

Sammanlagt 24 respondenter och 6 intervjuer. Min motivation till varför jag väljer denna 

metod är att jag var ute efter barnets perspektiv.    

Mina huvudsakliga resultat är följande. När det gäller begripligheten och hur väl man förstår 

instruktionerna på lektionerna är det spontana svaret att man förstår väl. När vi diskuterar 

hanterbarhet är det två pojkar som utmärker sig samt en flicka som ofta i sina svar väger in 

dagsformen. Vi pratade om hur man ser på motgångar och de två pojkarna uttryckte att det 

gjorde dem irriterade och att det var jobbigt. Flickan menar att det har att göra med hur man 

mår just den dagen. Det meningsfulla med idrotten är enligt eleverna att lära sig sporter och 

träna kondition. Kondition och att hålla sig smal verkar också vara många elevers uppfattning 

om hälsa. Lekar är roligt men inte meningsfullt anser många.  

Mina huvudsakliga slutsatser är följande. Eleverna upplever till viss del sammanhang på 

idrottsundervisningen. Vad gäller begripligheten verkar känslan ganska hög. Vid frågor om 

meningsfullheten kom det upp mycket svar som kunde tolkas som att idrottsämnet och många 

av övningarna på lektionerna inte känns speciellt meningsfulla. Vad som känns meningsfullt, 

menar eleverna är att lära sig olika sporter, orientering och att livrädda. Att leka kändes inte 

meningsfullt enligt respondenterna. Hanterbarheten verkade relativt hög. Två pojkar utmärkte 

sig dock när de svarade en ganska avvikande från resten av eleverna, de verkade, tolkat 

utifrån svaren inte ha speciellt hög känsla av hanterbarhet. Enligt de svar jag fick av 

respondenterna förmedlar lärarna en relativt bra känsla av sammanhang. Det verkar brista 

mest när det kommer till meningsfullheten då lärarna inte verkar nå fram med betydelsen av 

hälsa i skolan. Med min lilla inblick och mitt relativt lilla urval är jag medveten om att jag inte 

kan fastsälla några definitiva nivåer av elevers KASAM. Däremot är det mycket intressant att 

koppla samman deras svar med olika delar av Antonovskys teori och se om jag kan hitta 

mönster. Jag har valt att tolka elevernas svar utifrån Antonovskys teori och i ljuset av 

begreppet KASAM.  
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1. Inledning 

Hälsa och helhetssyn på människan har blivit ett nytt sätt att tänka. Idrott och hälsa i skolan är 

ett ämne som har bytt namn många gånger. Just nu heter det just ”idrott och hälsa” för att man 

vill betona ”hälsa delen”. Detta står också tydligt i läroplanen och i de mål man ska uppnå i 

ämnet (Lgr 11). Min undran är hur mycket lärarna egentligen jobbar med hälsa i skolan. Hur 

mycket av det som diskuteras så mycket, praktiseras sedan i skolan? Idrottsämnet ska ge 

eleverna inblick i hur de kan förbättra och behålla sin hälsa, inte hur de ska förebygga att bli 

tjocka eller hur de ska bli bäst på fotboll. Men mitt intresse ligger i hur mycket detta 

egentligen når fram till eleverna. Syftet med ämnet idrott och hälsa är, trots en helt ny 

läroplan, ganska otydligt. Ett instrument att arbeta med kan vara KASAM- känsla av 

sammanhang. Detta begrepp kommer jag grundligt att beskriva under rubrik 3. Min undran är 

används detta instrument? Och känner eleverna av det? I mina intervjuer jag gör, hoppas jag 

få en liten inblick i hur mycket eller lite lärarna använder sig av KASAM i 

idrottsundervisningen för att förbättra samt bygga upp psykisk hälsa som faktiskt är en 

förutsättning för att klara av de motgångar och prövningar livet ger. Jag är alltså nyfiken på 

hur och om hälsa undervisas med hjälp av KASAM, som är ett mycket omtalat och inressant 

begrepp (Quennerstedt, 2006). Enligt forskning där man frågat lärare om vad deras syn på 

hälsa är (Jacobsson 2007) blir svaren mycket fysiologiska och medicinska. En grupp anser att 

hälsa inte hör till idrottsämnet och att det är ett teoretiskt ämne som handlar om kost och 

kroppens uppbyggnad. Det finns så mycket mer som räknas till området hälsa. Utan 

självförtroende, självkänsla och goda sociala relationer har vi ingen bra grund att stå på. Det 

är sådana bitar som faller bort helt ur undervisningen enligt undersökningar (Jacobsson 2007). 

Lärarna fortsätter att fokusera på fysiskt prestation (Jacobsson 2007). Det är klart att ämnet 

idrott och hälsa ska innehålla fysisk prestation men det handlar om att integrera de två orden i 

ämnet med varandra. Idrott och hälsa. Och kanske är det för att lärarna inte vet hur de ska 

bära sig åt för att få in den psykologiska hälsobiten i undervisningen som den uteblir? Frågan 

är hur alla dessa fina ord som skrivs på papper ska brytas ned och omvandlas till praktiken. 

2. Bakgrund 

Jag har i min bakgrund valt att belysa begreppet hälsa på olika vis. Först under punkt 3.4 

(teoretiskt perspektiv) har jag valt att presentera hur man kan applicera KASAM i skolan och 

därmed påverka elevers hälsa. Bakgrunden som följer kommer alltså inte slå ner direkt på 

KASAM utan istället vara en grund för hur man kan se på hälsa som sedan kan läras ut genom 

att brytas ned i småbitar. Ett av sätt att lära ut hälsa och som jag finner intressant kan vara just 

KASAM.  

2.1 Hälsa från olika perspektiv 

I sitt förord i boken Hälsans mysterium skriver Antonovsky (2009) att alla för eller senare 

utsätts för påfrestningar, kroppsliga, fysiska och sociala, i sitt liv. Vissa av dessa påfrestningar 

har visat sig göra visa människor mycket sjuka. Medan andra personer som upplever samma 
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saker inte alls blir sjuka. Antonovsky menar att en del av förklaringen ligger I att vi har olika 

motståndskraft. Motståndskraften betingas av olikheter i vårt arv och vår tidigare miljö. 

Frågan Antonovsky ställde sig var ifall man kan förbättra motståndskraften. Genom forskning 

Antonovsky gjorde kunde han urskilja olika komponenter som tillsammans skapade olika 

grader av KASAM, känsla av sammanhang, som enligt Antonovsky leder till hälsa och 

välbefinnande (Antonovsky 2009). 

Molloy (2002) beskriver i sin text vikten av att hälsa, när någon ser dig är du bekräftad 

eftersom hälsa betyder hel, hel som människa. Vi blir hela först i mötet med människor som 

ser och bekräftar oss (a.a.). Det hon skriver om är i allra högsta grad ett salutogent perspektiv 

att se hälsa på (mer om det salutogena perspektivet under rubrik 2.3 och 3). Hon menar att 

hälsa, handlar bl.a. om ATT hälsa. Molloy beskriver en situation i en skola som hon besöker. I 

korridoren möter hon en flicka som hon säger ”Hej” till. Flickan svarar inte utan tittar upp 

med en förvånad blick och passerar. Molloy menar att flickan inte alls är van vid att bli 

bekräftad. Att bli bekräftad eller att bekräfta andra var inte alls en självklarhet. En annan 

situation författaren beskriver är när en flicka i ett klassrum räcker upp handen, men läraren 

ser inte eleven utan den som istället utmärker sig och blir sedd är ”klassens clown” som har 

hittat sin egen strategi för att synas och bli bekräftad. Molloy menar att ju högre upp i 

klasserna man kommer desto mindre sedda blir just flickorna. I en studie gjord i Bromma 

gymnasium, 1991 visade det sig att flickor i mycket högre utsträckning upplevde stress och 

oro som i sin tur gav dem fysiska problem som huvudvärk och ryggvärk. Pojkarna hade inte 

dessa problem i samma utsträckning. Trots flickornas stress kunde de i högre utsträckning se 

glädjeämnen i livet i form av att ge och få glädje människor emellan. I studien bekräftades att 

flickorna upplevde att det i skolan inte var någon som såg dem eller brydde sig om dem. 

Molloy menar att flickornas glädjeämnen som handlade om att ge kärlek och omtanke är en 

reaktion på att ”Vi ger det vi vill ha i hopp om att få”. Detta menar Molloy kan man se i att 

kvinnor i större utsträckning söker sig till vårdyrken, än män. Det är behovet av att bli sedd 

och omhändertagen som på något sätt tillgodoses genom ge det själv. Så i sökandet efter att 

bli sedd och bekräftade skapar flickorna i skolan en egen ”läro-hälso-plan” genom att söka 

bekräftelse på annat sätt än från vuxna. Vanligast är att finna det hos klasskamrater. Kraven 

som sedan ställs på dessa osedda flickor är orimliga: att de ska bli framgångsrika och satsa på 

yrken där det behövs mer kvinnor, som teknik, delta i samtalsdebatter och göra sin röst hörd.  

Flickors psykiska och fysiska hälsa skulle kunna förbättras genom att se dem och bry sig på 

ett annat sätt (Molloy 2002).  

 

Uppfattningen om vad som är hälsa är starkt betingad med kulturell bakgrund (Ginsburg 

2002). ”Hälsa kan få svårt att trivas i en ambitiös läroplan men den överlever på sin egen 

arena” (Ginsburg, 2002, s.85). Med detta menar Ginsburg att hälsa är självupplevd och 

pedagoger som undervisar hälsa måste vänja sig vid att bli ständigt ifrågasatta och mötas av 

andra erfarenheter. Kultur kan ses som konst, musik och teater men det står också för något 

mycket djupare. Kultur är också djupt rotade tankar, värderingar och livsstil som skapats av 

människan i samspel med varandra och med naturen (Ginsburg 2002). Begreppen hälsa och 

kultur är välkända för alla och används dagligen och det begreppen har gemensamt är att de är 

svårdefinierade. Vad hälsa är och hur man håller sig frisk är oerhört starkt präglat av kultur 

(Ginsburg 2002). Ett lysande exempel på en patogen syn på hälsa är något Ginsburg  

beskriver i sin text. En invandrarpappa ringer till vårdcentralen och är desperat efter att få en 
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tid till sin lilla pojke som blivit sjuk. Sjuksköterskan meddelar att det inte finns någon tid den 

dagen. Samma familj har uteblivit från barnhälsovården varpå familjen blivit uppringd och 

ifrågasatt varför de inte kommit på de kontroller som ska göras. Pappan utbrister till slut: Jag 

förstår mig inte på er, när barnen är friska tjatar ni på att vi ska komma och när dom är sjuka 

så har ni inga tider”. Pappan begrep sig inte alls på den förebyggande friskvården som för oss 

i Sverige är självklar många gånger (Ginsburg 2002). Hälsa kan uppfattas som frånvaro av 

sjukdom eller kampen för att inte förlora sin själ (Ginsburg 2002). Ginsburg skriver att 

samhällets mål för en god hälsa är det ”Långa, produktiva och friska livet”. På 20-talet i 

Sverige var olustkänsla nästan en indikation på hälsa för att man då skulle vara så praktiskt 

driftig och prestera och göra rätt för sig. Hur man sedan mådde psykiskt var inte värt att känna 

efter. Den som gjorde det sågs vek och ohälsosam. Att hamna i en annan kultur ger som känt 

ofta kulturkrockar. Detta menar Ginsburg, händer särskilt i sexualundervisningen då detta 

ämne starkt förknippat med liv och död, heder och skam, frihet och lydnad o.s.v. och det är 

här man i skolan måste hitta ett sätt att undervisa hälsa utan att trampa någon på tårna. ”Är 

hälsa obligatorisk i Sverige?” frågar sig Ginsburg i sin text. Vi här länge sett hälsa och 

sjuklighet som två yttre värden på en linje. Denna syn har börjat ifråga sättas och diskuteras. 

På svenska finns ordet ”ohälsa” som står för en person som inte har hälsan. På Swahili finns 

ett enda ord som betyder ”den hela människan” och ramar in det fysiska, psykiska och sociala 

hälsobegreppet. ”Konsten att utrota det onda följer andra lagar än att främja det goda”. Det 

finns en förmåga i vissa kulturer att fokusera på det sjukliga i stället för att främja det friska 

medan det i andra handlar om att behålla hälsan trots att man har cancer. Inte att man är sjuk 

för att man har cancer. I detta mångkulturella samhälle vi lever i idag menar Ginsburg att det 

kan vara mycket svårt för invandrare i Sverige då kulturer krockar i undervisningen. Det 

handlar om att som pedagog ha en balans genom att varken över eller underkommunicera sin 

kunskap och att även vara öppen för de kulturella skillnader som finns. Något Ginsburg också 

understryker är att det är viktigt att gå ner på en djupare nivå i samtalet om hälsa, att få barn 

att tänka efter hur de mår, längst in. Det handlar inte bara om att undvika ohälsosamma saker 

och sätter ett plåster på ett sår. Det handlar om att tala om och ha ett öppet synsätt på varje 

persons upplevelser och tankar (Ginsburg, 2002).  

 

2.2 Läroplanen och WHO:s definition av hälsa 

I läroplanens (Lgr 11) del om skolans värdegrund och uppdrag finns många intressanta delar 

som jag kopplar till hälsa och psykiskt välbefinnande och som man på många sätt skulle 

kunna uppnå genom att ha en undervisning som ger en känsla av sammanhang i stor 

utsträckning. I syftet med ämnet idrott och hälsa står bl.a. : 

 

”Eleverna ska även ges förutsättningar för att utveckla goda levnadsvanor samt 

ges kunskaper om hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt 

välbefinnande” (Lgr 11, s51).  

 

”En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska 

stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att 

pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och 
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ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans 

med andra.” (Lgr 11, s.9). 

”Skolan ska främja elevernas harmoniska utveckling. Detta ska åstadkommas 

genom en varierad och balanserad sammansättning av innehåll och 

arbetsformer… Ett ömsesidigt möte mellan de pedagogiska synsätten i 

förskoleklass, skola och fritidshem kan berika elevernas utveckling och lärande” 

(Lgr 11 Mål och riktlinjer, s.13) 

I delen övergripande mål och riktlinjer kan KASAM vara en teori som är högst 

aktuell.(Jacobsson 2007) För att man ska kunna erhålla samt bibehålla sin goda hälsa skulle 

det kunna vara en fördel att KASAM:s tre förutsättningar är införlivade hos eleverna samt att 

teorin är väl etablerad och anammad i kollegiet. KASAM:s tre förutsättningar begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet ligger helt i linje med grundskolas, fritidshemmets, och 

förskolans övergripande mål och riktlinjer för att hjälpa elever och barn att förstå vikten av en 

god hälsa samt att ge dem verktyg att förstå och behärska de olika situationer som en 

människa stöter på i sitt liv och i framtiden. KASAM är en teori som skulle kunna underlätta 

arbetet med att nå fram till de mål som finns i Lgr 11.  

 

WHO:s definition av hälsa lyder: 

"A state of complete physical, mental and social well-being, and not merely the absence of 

disease"(World Health organization 2011).  Med detta menar man att hälsa inte nödvändigtvis 

innebär utebliven sjukdom utan snarare ett fokus på psykiskt, mentalt och socialt 

välbefinnande. 

Definitionen går lätt att härleda till Antonovskys (2009) forsknings studie med judiska 

kvinnor, där det visade sig att flera fysiskt skadade och sjuka personer, trots sitt fysiska 

tillstånd upplevde hälsa. Alltså kan man dra slutsatsen att hälsa uppnås inte bara fysiskt utan 

till stor del psykiskt, med rätt verktyg kan vi ha och få en bra hälsa trots att vi stöter på 

motgångar som kan innebära långvariga sjukdomar eller till och med kroniska sjukdomar. Om 

man tidigt får dessa verktyg har man goda förutsättningar att ta sig igenom sådana skeden i 

livet. 

2.3 Tidigare forskning om hälsa i skolan  

Under de senaste årtiondena har stark kritik växt fram mot det 

biomedicinskt/sjukdomsfokuserade synsättet och en annan typ av synsätt, det holistiska 

(helhetssyn) perspektivet har istället vuxit fram. Detta synsätt ger i likhet med WHO:s 

definition av hälsa en vidare betydelse till begreppet med psykiska, fysiska och sociala 

faktorer i samspel (Quennerstedt, 2006). Det holistiska synsättet har skapat ett perspektiv, det 

salutogena perspektivet, där hälsa är en balans mellan inre och yttre faktorer. Hälsa är inte 

något som man har eller inte har utan snarare handlar om olika grader av hälsa som hela tiden 

skapas och upprätthålls genom en process (Quennerstedt, 2006). Perspektivet utgår från hälsa 

och inte från sjukdom. Salutogena teorier påstår inte att sjukdom inte påverkar hälsan negativt 

men däremot behöver det nödvändigtvis inte göra det. ”Det är alltså möjligt att vara sjuk, men 

ändå ha hälsa” (Quennerstedt, 2006, s.51). Enligt detta perspektiv är det alltså inte bara 

sjukdom som kan påverka hälsan utan en rad sociala och psykiska faktorer som sociala, 

politiska, religiösa och ekonomiska (Quennerstedt, 2006).  
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Som nämndes i inledningen är ämnet idrott och hälsa diffust, även för pedagogerna 

(Jacobsson 2007). Lärare uttrycker att hälsa ska uppnås i ämnet men hur det ska läras ut är 

inte självklart. I läroplanen finns inte några direkt presenterade verktyg som kan användas vid 

hälsoarbete i skolan och därför blir problemet för många lärare hur de lär ut i hälsa. 

(Jacobsson 2007). Några lärare anser att utföra fysisk aktivitet är eller leder till hälsa, d.v.s. 

bara kroppen får fysisk aktivitet så uppnår man hälsa (Jacobsson 2007). Andra anser att hälsa 

inte bör ingå i själva idrottsundervisningen utan handlar mer om kostvanor, avslappning, 

drogförebyggande arbete, behandlingar av skador o.s.v. Jacobsson anser att många av lärarna 

förmedlar en osäkerhet kring vad hälsa är. I den Undersökning Jacobsson (2007,s.179) 

presenterar, finner man fyra grupperingar som framträder tydligt ibland lärarna gällande hälsa 

i skolan. 

1. Hälsa är något teoretiskt som förknippas med klassrumsundervisning. Det kan 

innebära att man diskuterar eller har prov gällande förebyggande av skador eller hur 

man tränar på rätt sätt. 

2. Idrottsläraren ska undervisa om varför man ska träna och på vilket sätt olika övningar 

är nyttiga för kroppen. 

3. Hälsa tillhör andra ämnen, som hemkunskap. Där får man undervisning om kost. I 

naturkunskap ingår läran om kroppen och hur den fungerar. Dessa ämnen kan 

integreras med idrottsämnet på speciella temadagar i sällsynta fall. 

4. Hälsa kan vara de aktiviteter som man genomför i ämnet. Genom att vara fysiskt aktiv 

främjas hälsa. 

Hälsa ses alltså som något fysiskt alternativt odefinierbart som är svårt att applicera på 

undervisningen. Jacobsson kan dock se outtalade dimensioner av hälsa som lärarna uttrycker 

men inte kopplar till begreppet hälsa. Hon menar att hälsa är så svårt att definiera att lärarna 

inte själva förstår när de talar och uttalar sig om begreppet. 

Det visar sig alltså i undersökningen Jacobsson presenterar att lärarna har en mycket 

fysiologiskt och medicinskt perspektiv på begreppet hälsa. Ute i skolorna ser man också prov 

på detta då undervisningen domineras av kunskapsobjekt som handlar om hur kroppen 

reagerar på fysisk aktivitet. Undervisningens mål är att lära sig hur man tränar effektivt och 

att samtidigt undvika skador. Med andra ord skapas hälsa genom att ”träna rätt”. Genom att 

öka sin kapacitet och därmed öka syreupptagning görs övningar som främjar detta, som att 

springa på tid (Jacobsson, 2007). 

”Det är relativt vanligt att man tränar kondition, men då i syfte att motverka 

inaktivitet eller fetma” (s.186). 

Jacobsson menar att det är möjligt att utgå från vad idrott kan utveckla hos individen, snarare 

än att utgå från vad idrott ska förhindra. Vi hamnar återigen i det salutogena synsättet då 
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Jacobsson menar att det är viktigt att främja och bibehålla det som är bra och inte bara 

fokusera på att undvika det som är dåligt. 

3. Teoretiskt perspektiv 

Antonovskys grundläggande bidrag till folkhälsovetenskapen grundar sig i frågan om vad som 

skapar hälsa, ”The origin of helath”. Detta kallade Antonovsky den salutogena frågan 

(Kumlin, 1998), Salutogen (salutogenes), betyder hälsans ursprung och kommer från latinets 

och grekiskans Salus (hälsa) och grekiskans genesis (ursprung). Detta salutogena perspektivet 

fokuserar – som jag tidigare nämnt – på vilka faktorer som ger och stimulerar hälsa mer än 

vad som orsakar sjukdom. (Patogenes: beskrivning av uppkomst och orsak till sjukdom). 

Antonovsky fick idén till den salutogena frågan efter en studie av hälsoproblem hos judiska 

kvinnor som överlevt nazismens koncentrationsläger. Studien visade att en del av dessa 

kvinnor hade förmågan att bevara sin hälsa trots det traumatiska de gått igenom i lägret. 1992 

ställde sig Antonovsky frågan:”How the Hell can you explain that?!” (Kumlin, 1998). 

I boken Känsla Av Sammanhang I Teori, empiri och kritik skriver redaktör Tomas Kumlin 

(1998)  att en känsla av sammanhang kan utvecklas i barndomen som en följd av barns 

livserfarenheter i det ständiga flödet av stressupplevelser. “Återkommande erfarenheter av 

entydighet, och delaktighet i att forma resultatet och en balans mellan över och underkastning 

bygger upp KASAM” (Antonovsky 2009). Kumlin (1998) skriver att Antonovsky främst 

diskuterar betydelsen av kroniska tillstånd av stress eller större tragedier medan han inte anser 

att “vardagens små förtretligheter” har någon betydelse för KASAM. Dock anser Kumlin 

(1998), att man får intrycket av att dessa “vardagliga förtretligheter” kan verka mindre 

betydelsefulla ur en vuxens perspektiv men att det påverkar barn i en större utsträckning 

eftersom de befinner sig i ett visst utvecklingsstadium.  

“Det triviala utgör inte utmaningar som vid en svag KASAM kan leda till 

ohälsa, men det kan utgöra byggstenar I barnets uppbyggnad av sin föreställning 

om hur världen är beskaffad” (Kumlin, 2008). 

När uppmuntran överväger ignorerande och avvisande, får barn en känsla av hanterbarhet. 

Om man som barn och ungdom upplever att stressmoment I livet är begripligt, hanterbart och 

meningsfullt får individen så småningom en känsla av sammanhang som bildar en 

utgångspunkt för hur framtida stress och livsavgörande händelser bemöts. (Kumlin 2008).  

De tre komponenterna som tillsammans skapar en stark eller svag känsla av sammanhang 

kallar Antonovsky (2009) Begriplighet, Hanterbarhet och Meningsfullhet. Dessa tre begrepp 

myntar Antonovsky efter att ha intervjuat 51 personer i en forskningsstudie som bara hade två 

saker gemensamt: De hade upplevt ett svårt trauma och de ansågs ha klarat av situationen 

anmärkningsvärt bra. När Antonovsky skulle skriva sitt resultat försökte han finna olika 

teman som fanns I de olika resultatgrupperna. Gång på gång kunde han definiera tre sådana 

teman (Antonovsky, 2009). I följande text kommer jag att beskriva de olika komponenterna 

och i vilka situationer samt på vilket sätt de bringar känsla av sammanhang.  
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3.1 Begriplighet 

Detta begrepp syftar på i vilken utsträckning man upplever inre och yttre stimuli som 

gripbara. Om man upplever information, som ordnad, sammanhängande och strukturerad och 

tydlig, eller som ett slags brus- kaotisk, dvs. Kaotisk, oordnad, slumpmässig, oväntad och 

oförklarlig. (Antonovsky, 2009). När vi återkommande utsätts för stress och de generella 

motståndsresurserna (Gassne, 2008, s.21) aktiveras, byggs och skapas livserfarenhet som 

återkommande säger oss att livet är förutsägbart, d.v.s. Begripligt. Död, krig och 

misslyckanden kan förekomma men en människa med hög grad av Begriplighet kan göra dem 

begripliga (Antonovsky, 2009). En person med låg grad av begriplighet skulle se på stressorer 

och missöden i livet som att de är otursförföljda, de kan inte förklara dessa händelser med 

något annat än att de är en “olycksfågel” och att livet kommer att fortsätta på samma vis. För 

att relatera detta begrepp till mina intervjufrågor har jag ställt frågor som handlar om 

instruktioner och hur väl eleverna förstår vad de ska göra på lektionerna samt om de upplever 

en ”röd tråd” gällande upplägget i undervisningen. 

3.2 Hanterbarhet 

Detta begrepp talar om I vilken grad man anser att man har resurser för att möta de krav och 

de stimuli man “bombarderas av” (Antonovsky, 2009, s.45). Detta är resurser som är under 

individens egen kontroll eller under anhörigas kontroll, som t.ex. make eller fru, vänner 

kolleger, gud o.s.v. Detta är personer/företeelser som man kan lita på och luta sig mot i svåra 

stunder. Om man har hög grad av Hanterbarhet kommer man inte känna sig som ett offer 

eller tycka att livet i sig behandlar en orättvist, istället tror man att allt kommer att lösa sig och 

inte förfölja en för alltid. För att få veta vilken grad av hanterbarhet eleverna kände på 

lektionerna ställde jag frågor som handlade om hur de känner inför motgångar och svåra 

uppgifter. 

3.3 Meningsfullhet 

Antonovsky (2009) beskriver begreppet som en motivationskomponent. I studien med dessa 

(tidigare nämnda) 51 personer visade det sig att de som hade ett starkt KASAM pratade 

mycket om områden i livet som var viktiga för dem och som de lade stort engagemang i. 

personerna betraktade skeenden inom dessa områden som utmaningar, värda känslomässiga 

investeringar och engagemang. Motpolen, de som verkade ha lågt KASAM visade att det inte 

hade något eller mycket vagt engagemang i saker. Inget I deras liv betydde speciellt mycket 

för dem. Komponenten syftar generellt på vilken utsträckning man känner att livet har en 

känslomässig innebörd. Det handlar också om I vilken grad man tycker att motgångar kan ses 

värda att engagera sig i och se som utmaningar, snarare än som krav och bördor. 

(Antonovsky, 2009). Antonovsky (2009) betonar dock att det inte handlar om att de personer 

med hög grad av Meningsfullhet blir glada när det stöter på hemska upplevelser i sitt liv, det 

handlar istället om hur man ser på händelsen och hur man bemöter den. Man är inte rädd att 

konfronteras med utmaningen och söka en mening med den och därefter göra sitt bästa för att 

ta sig igenom den. Den här komponenten relaterade jag till hur mycket eller lite eleverna 

kände att undervisningen var meningsfull. Jag frågade bl.a. om de kände att innehållet var 

viktigt och om kunskapen var nyttig inför framtiden. 

Under rubrik 9.1 står det vilka begrepp som är utgångspunkten till de olika frågorna.  
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3.4 Att använda KASAM i skolan  

KASAM- modellen har främst använts i vård och omsorg men forskning förekommer även 

inom andra verksamhetsområden (Jacobsson 2007). Inom idrottspsykologin har flera studier 

gjorts och publicerats där man bland annat använder Antonovskys enkät som mätinstrument 

för att ta reda på personers grad av KASAM. ”jag tror det är viktigt att i undervisningen utgå 

från känslan av sammanhang för att barn och ungdomar ska vilja delta” (Jacobsson, 2007, 

s.189). De faktorer som visat sig ha betydelse för människans upplevelse av hälsa kan också, 

enligt Jacobsson (2007), ha betydelse för elevers upplevelse av idrott och hälsa och att anta 

utmaningar i ämnet. Med detta i ryggsäcken är det viktigt att reflektera över hur man som 

lärare organiserar undervisningen så den blir begriplig, hanterbar och meningsfull för 

eleverna (Jacobsson 2007). Jacobsson 82007) ger i sin text exempel på hur de olika 

komponenterna kan utövas i ämnet idrott och hälsa. 

Begriplighet: läraren kan exempelvis ge uttryck för vad undervisningen och de moment den 

innehåller förväntas gå ut på och hur de struktureras och görs begripliga. Att misslyckas kan 

alla göra men om begripligheten är hög innebär detta att tillvaron ändå känns gripbar.  ”En 

hög sannolikhet för att saker och ting kommer att utvecklas så bra som man rimligen kan 

förvänta sig” (Jacobsson, 2007, s.189). I praktiken kan detta innebära att läraren är tydlig med 

vad som ska hända, hur aktiviteterna ska gå till och varför de ska göras på det sättet. Detta kan 

kopplas till de didaktiska begreppen och frågeställningarna Vad, Hur och Varför? (Dessa tre 

frågeställningar är vanligt förekommande vid didaktiskt tänkande i planeringssammanhang).  

Hanterbarhet: relaterat till undervisningen kan denna komponent införlivas på så sätt att 

läraren försöker göra det möjligt för eleverna att hantera egna resurser (fysiska, psykiska och 

sociala) och kroppslig kunnande (Jacobsson 2007). Det kan också handla om mer praktiska 

saker som att ha tillgång till rätt utrustning och redskap för att kunna delta i aktiviteterna. Det 

kan också handla om att ha tillgång till hjälp från kamrater eller lärare (Jacobsson 2007) 

Frågor man som lärare kan ställa sig för att få in hanterbarhet i undervisningen är: I vilken 

utsträckning känner eleverna trygghet i själva övningen och i elevgruppen med mig som 

lärare? (Jacobsson 2007). Att ha samarbetsövningar är något som kan skapa denna strävan 

efter trygghet.  

Meningsfullhet: Denna komponent innebär att man har en positiv förväntan på livet och att de 

situationer man möter känns utmanande och värda känslomässigt engagemang och intresse. 

Nyckelord är alltså engagemang, delaktighet och utmaning (Jacobsson 2007). Enligt 

Jacobsson (2007) är det viktigt att utmana eleverna i moment som kanske är mindre populära 

för att skapa möjligheter till lärande. Det finns vissa elever som förväntar sig att idrottsämnet 

ska likna föreningslivet, att det handlar om idrottsliga resultat där man ser det som 

meningslöst att ha samarbetsövningar eller övningar som handlar om hälsa (Jacobsson 2007). 

”Återigen ställs lärarens förmåga på stora prov att skapa meningsfulla processer som också är 

begripliga och hanterbara” (Jacobsson, 2007, s. 191). Att skapa intresse för fysik aktivitet, 

menar Jacobsson (2007), är något som kan leda till meningsfullhet. Man ska som lärare våga 

utmana elever att göra sådant som de från början inte uppskattar men som de sedan kan 

upptäcka utvecklar en rörelseförmåga som de tidigare inte haft. (Jacobsson 2007). 

”Genom medveten undervisning kan idrottsaktiviteter bli redskap även vid lärande om och i 

livsstil, livsvillkor, etik och moral, känslor och handlingar” (Jacobsson, 2007, s.192).  
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4. Syfte 

I den här studien är syftet att undersöka i vilken utsträckning elever i skolan känner känsla av 

sammanhang enligt min beskrivning i kapitel 3.4 på idrottsundervisningen.  

4.1 Frågeställningar 

Följande frågeställningar ligger till grund för denna studie: 

- Upplever elever känsla av sammanhang på idrottsundervisningen? I vilken utsträckning? 

- Hur uppfattar elever att lärare förmedlar meningen, hanterbarheten och begripligheten med 

ämnet idrott och hälsa? 

5. Metod 

5.1. Val av metod 

Min ansats har varit kvalitativ, d.v.s. jag har velat söka djupare kunskap i ämnet jag 

undersöker, ”mjuk forskning” (Gillham 2008). Jag valde i min studie att använda mig av 

gruppintervjuer. ”En stor fördel med intervjuer är att det är en så anpassningsbar metod. Olika 

tonfall, mimik och kroppsspråk kan avslöja sådant som en enkät undersökning inte kan” (Bell 

1993,s.25). I en enkätundersökning får man ta svaren som de är, däremot i en intervju kan 

man fördjupa sig i svaren genom att ställa relevanta följdfrågor (Bell 1993). Gruppintervjuer 

ger också en tidig fingervisning om mängden av olika åsikter (Gillham 2008).  Genom en 

gruppintervju kunde jag lättare få fram samstämmighet och meningsskiljaktigheter, vilket jag 

var mycket intresserad av att finna (Gillham 2008).  ”Det kommer fram olika idéer, 

erfarenheter och förslag ur en gruppintervju vilket styr det hela till en diskussion som kan leda 

till djupare åsikter och tankar hos barnen” (Gillham 2008,s.25). 

Min motivation till varför jag valde denna metod är att jag var ute efter barnets perspektiv. Jag 

var också intresserad av att försöka förstå elevernas sätt att resonera för att sedan tolka det 

inte bara utifrån svar utan även utifrån tonfall, kroppsspråk o.s.v. (Trost 1997). Mina 

forskningsfrågor syftade till vad barn, känner, upplever och tänker, inte vad jag tror att de 

upplevde.  

5.2 Urval 

Populationen bestod av 8 elever från årskurs 5 och 16 elever från årskurs 6. Sammanlagt 24 

respondenter och 6 intervjuer. Jag valde medvetet de två högsta årskurserna i skolan då jag 

anser att mina frågor var alldeles för svåra att resonera kring vid lägre ålder än så. Jag visste 

av erfarenhet att vissa intervjuer inte blir lika lyckade som andra, därför ville jag göra några 

extra intervjuer för att inte gå miste om det data jag behöver. Barn kan ha svårt att sitta still 

och koncentrera sig en längre tid vilket gör att intervjuer riskerar att bli ganska korta, därför 

ansåg jag att jag istället behövde göra fler korta intervjuer (Trost 1997).  Hur mycket var och 
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en av de 24 eleverna bidrog till diskussionen varierade. I resultatet bör beaktas att vissa elever 

pratade mer än andra. Alla 24 elever deltog med några kommentarer men vissa var betydligt 

mer aktiva. Alltså finns risken att de elever som inte deltog lika aktivt som andra inte har fått 

sina åsikter hörda. 

5.3 Genomförande 

Första steget var att kontakta min handledare i min VFU skola där jag skulle göra mina 

intervjuer. Hon hjälpte mig att slumpmässigt välja ut 24 elever, hälften pojkar, hälften flickor. 

Nästa steg var att skriva ett brev till elevernas föräldrar vari jag beskrev min studie och bad 

om tillåtelse för att få intervjua deras barn (se bilaga 1.). Efter detta bokade jag in intervjuerna 

som skedde på elevernas idrottsundervisning. Jag hämtade 4 elever i taget. Intervjuerna 

skedde i avskilt rum med stolar i en cirkel för att få en bra miljö för diskussion. Jag började 

varje intervju med att tala om varför jag var där, samt att inget av det som diskuterades skulle 

nämnas utanför intervjurummet. Jag ansåg det också viktigt att tala om att det inte fanns några 

”rätt eller fel” på frågorna jag ställde, att det var deras genuina upplevelse jag var ute efter. 

Jag använde mig av inspelning samt antecknade under intervjuns gång. Varje intervju varade 

mellan 10-15 minuter.  

5.4 Databearbetning 

Efter intervjuerna gjorde jag en transkribering av samtliga intervjuer. Därefter läste jag 

igenom dessa och markerade vad som var intressant.  De mest intressanta och givande svaren 

sammanfattade jag genom att ha varje fråga som en rubrik och därefter fylla på med citat 

under varje rubrik och fråga. Jag använde mig av grundad teori genom att dela upp intervjun i 

tre huvud kategorier: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Inom grundad teori delar 

man upp sitt material i olika teman som man hittar (Hartman 2008) för att lättare hitta 

intressanta åsikter som kommer igen och på ett överskådligt vis strukturera upp sina data. 

Dessa teman kommer jag presentera i resultatet under tre kategorier och även som rubriker: 

Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Under varje rubrik finns resultatet av det som 

sades om begreppet och i vilken grad eleverna, enligt intervjun, känner att de upplever detta 

på idrottslektionerna.  

5.5 Tillförlitlighetsfrågor 

Eftersom jag tolkar respondenterna svar finns det risk för att jag gör en tolkning som passar 

mig.”Man skapar oundvikligen någon sorts tolkande konstruktion av vad intervjupersonen 

säger” (Gillham, 2008, s.27). Eftersom att intervjufrågorna kunde få svar som ses som kritik 

till lärarna kan det ha varit elever som inte vågade säga exakt vad de kände p.g.a. rädslan att 

detta skulle komma fram. Jag har dock valt denna typ av metod för att få ett så tillförlitligt 

resultat som möjligt, dvs. jag vill veta hur eleverna upplever känsla av sammanhang. Hade jag 

t.ex. intervjuat föräldrar om barnens känsla av sammanhang i skolan hade validiteten blivit 

låg. För att nå hög reliabilitet (Ely 1993) skapade jag intervjufrågor som passade åldern på 

barnen och som var förståeliga. Respondenterna fick sitta avskilt i ett rum i en ring så att ett 
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forum för diskussion främjades. Min uppgift var förutom att skriva ner intressanta svar, hålla 

diskussionen på rätt spår och förklara frågorna på så sätt att jag nådde den kärna jag ville 

komma åt. Mina intervjufrågor kan uppfattas som ”ja och nej frågor”, därför vill jag tillägga 

att till alla frågor har det ställts följdfrågor. Följdfrågorna var nödvändiga för att få en djupare 

förståelse för elevernas tankar. Till saken hör också att alla gruppintervjuer inte gick identiskt 

till. Beroende på hur eleverna svarade fick jag efter det lägga till de följdfrågor som passade 

in på den diskussion gruppen befann sig i.  

 

5.6 Etiska aspekter 

Eftersom de respondenter jag intervjuade inte var myndiga skrev jag ett brev till barnens 

föräldrar för att få samtycke (Se bilaga 2). Innan intervjun började frågade jag samtliga 

kommer nämnas i studien deras åsikter kommer heller inte spridas till varken föräldrar eller 

lärare. Detta var också nödvändigt att säga för att jag skulle få så sanningsenliga svar som 

möjligt. Informationskravet följde jag genom att skicka brev till respondenternas föräldrar och 

informera om studien och dess syfte. Jag talade också om för respondenterna varför de var där 

och vad syftet med mina intervjuer var, detta öppnade jag varje intervju med. Jag fick sedan 

samtycke (samtyckeskravet) av föräldrarna genom deras underskrift. För eleverna var det 

förstås också frivilligt trots att målsman skrivit på. De som inte ville vara med eller avbryta 

intervjun fick när som helst lämna lokalen.  Genom att tala om att jag inte skulle nämna namn 

eller tala om för någon vad man sagt på intervjun levde jag upp till konfidentialitetskravet. I 

brevet som föräldrarna fick skriva under står också tydligt att deras barns namn inte kommer 

att nämnas i intervjun. I brevet stod också att de var välkomna att kontakta mig om de hade 

frågor om studien. Rapporten ska endast nyttjas i vetenskapligt syfte, vilket jag informerat 

berörda om d.v.s. jag kommer inte att visa rapporten för respondenternas lärare eller andra 

personer (Vetenskapsrådet 2011). 

6. Resultat 

 När jag skapade intervjufrågorna utgick jag från varje begrepp och utformade frågor som har 

förankring i begreppen men som ändå skulle vara lätta att besvara för eleverna. Eleverna 

visste inte vad begreppen betydde och jag var därför tvungen att bryta ned dessa till 

vardagliga ord och känslor. Resultatet som följer är uppdelat i rubriker (Begriplighet, 

Hanterbarhet och Meningsfullhet). Under varje rubrik finns de resultat som kan kopplas till de 

olika komponenterna. I vissa fall har det varit svårt att dra gränsen för vilka tankar hos 

eleverna som hör till vilken komponent. Komponenterna och dess innebörd glider ofta in i 

varandra. Hanterbarhet och Meningsfullhet kan ibland upplevas att de nämns under fel rubrik 

men detta är alltså medvetet eftersom de hör till den delen av intervjun. 

6.1 Begriplighet 

Alla, förutom några enstaka elever anser att instruktionerna på lektionerna är bra och lätta ett 

förstå, men några poängterar att det ibland kan vara svårt att förstå när läraren ska förklara 
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nya övningar som eleverna aldrig gjort förut. En elev uttrycker att läraren ibland inte visar hur 

övningarna ska gå till praktiskt, tillräckligt i instruktionerna och några andra elever utrycker 

samma sak: att det är viktigt att instruktionerna innehåller både verbala instruktioner och 

kroppsliga.  

”Oftast är de bra men man kan vara osäker på hur man ska göra för att det ska 

bli bäst, då är det bra om de visar också”.  

Eleven uttrycker att hon, för att kunna prestera så bra som möjligt behöver se tekniken som 

ska användas i respektive övning. Eleverna säger att lektionerna känns strukturerade och 

förståeliga. Några elever har funderat över hur läraren planerar lektionen och konstaterar att 

han tror att de är väl genomtänkta.  

”Det verkar som alla planerar lektionerna innan”.  

En elev uttrycker att tydlighet är viktigt under lektionerna och att han upplever att det finns 

struktur i lärarnas arbetssätt  

”ja… vi brukar gå igenom vad vi ska göra innan… sen samlas vi efter varje 

övning och får den förklarad”. 

 Ingen uttrycker direkt att det är svårt att förstå lärarens instruktioner däremot kan de tycka att 

de använder svåra ord ibland, när de ska förklara mål och hänvisar till läroplanen. Två elever 

erkänner att de, om det är svårt att förstå, lika väl kan vara deras eget fel eftersom de slutar 

lyssna ibland.  Att elever inte förstår instruktionerna ibland bekräftar en elev genom att säga 

att han kan känna sig förvirrad ibland. 

 ”Ibland står man där och vet inte vad man ska göra”.  

En flicka kommer däremot tillbaka till det hon sa innan om kroppsliga och verbala 

instruktioner. Det händer ibland att läraren exempelvis vid en hinderbana inte visar start och 

slut eller i vilken ordning saker ska göras.  

”Man vet vad man ska göra men man vet inte vart man ska börja”.  

6.2 Hanterbarhet 

 

Elevernas svar när jag frågade hur de ser på motgångar var blandade. Två pojkar, från olika 

intervjugrupper utmärker sig då de direkt uttrycker att motgångar är:  

”Jobbigt och tröttsamt”  ”jag blir irriterad”.  

Pojkarna menar att motgångar känns enbart jobbiga och de anser inte att det är ett tillfälle att 

utvecklas och lära sig nya saker. Vid flera tillfällen kommenterar en flicka att dagsformen 

beror på hur man tar en motgång. Hon menar att det kan kännas som de två andra pojkarna 
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beskriver det men det beror på hur man känner sig den dagen. Är det en dålig dag blir man 

mest irriterad säger hon: 

”Ibland är det roligt för att man inte har gjort det förut å ibland blir man bara 

irriterad”.  

Alla elever utom två svarar att de försöker se motgångar som utmaningar och att de tycker det 

är roligt att träna på sådant de inte kan men att det varierar hur man känner för motgångar 

beroende på vilken uppgift det gäller. En flicka tycker att motgångar kan vara som en 

utmaning men menar att det är jobbigt om någon tittar när man tränar på något.  

”Om alla står och väntar, vill man inte göra det”.  

Flickan syftar på sådana situationer då alla står i en kö för att exempelvis hoppa trampett. Vid 

sådana tillfällen när hon blir betraktad och synad av andra tappar hon sitt självförtroende och 

tycker inte att det är kul med svåra övningar. 

När vi pratar om att utvecklas i sådant man är svag i svarar samma pojke som ovan sa att 

motgångar är jobbigt och tröttsamt: 

  ”Omöjligt med gymnastik för jag suger verkligen”. 

 Pojken som uttryckte att han blir irriterad vid motgångar säger  

”Ibland undrar man: Varför ska man lära sig det här??”  

Han menar att det känns meningslöst att träna på sådant som inte är kul och som han ändå inte 

kan, han kan inte se meningen med att göra vissa övningar. När jag frågar om det kan kännas 

som att man bestämt sig för att man ”inte kan” och att man nöjer sig med att vara dålig på en 

viss övning, svarar många elever genom att nämna det de anser att de är dåliga i.  

”Jag är dålig på höjdhopp- då ger jag upp för jag har försökt så mycket”  

eller  

”Jag kan inte göra bakåtkullerbyttor”.  

De flesta svarar ändå att de försöker ligga i och vara envisa, att öva tills de klarar de som de 

tycker är svårt.  

”Jag brukar allid tänka såhär… man måste försöka tills man blir bättre på det…”  

En pojke menar att läraren aldrig tillåter att man ger upp i en övning . Läraren kommer ofta 

fram och påpekar ifall man har gett upp eller inte gör det som övningen går ut på. Han menar 

att valet att ge upp inte riktigt finns. 

”det är inte så att fröken nöjer sig med att man ger upp”.  
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Två elever tycker att det inte känns motiverande att försöka bli bättre på sådant de tycker är 

tråkigt: 

 ”Man har inte lust att utvecklas i sådant man tycker är tråkigt”  

Och 

 ”Det gäller bara vissa saker som man tycker är riktigt tråkigt”  

Citatet handlar om ifall eleverna anser att de gett upp tanken på att bli bra på något eller 

utvecklas inom idrotten. En elev säger att hon istället fokuserar på att förbättra och utvecklas i 

sådant hon redan är bra på.  

”jag brukar bara försöka förbättra det jag redan är bra på”.  

Mer än hälften av eleverna ser meningen i att inte nöja sig med att man är bra på något som 

man faktisk kan bli bättre på. Andra, lite färre än hälften tycker att det känns onödigt att träna 

på sådant de redan kan och ser större mening i att träna på sådant de känner sig svaga i.  

6.3 Meningsfullhet 

Under intervjuerna var det denna komponent med tillhörande frågor som diskuterades längts 

och mest. Det rådde mycket olika åsikter om ifall innehållet på lektionerna känns meningsfullt 

för eleverna. Två nyckelord som kom igen var ”lekar” och ”roligt”. Ca 15 elever hade åsikten 

att lekar på idrotten är roligt men inte känns  meningsfullt.  

”Vissa saker är roliga men inte betydelsefulla”. 

 När jag ställde följdfrågan ifall lekar och ”att ha roligt” inte kunde kännas betydelsefullt 

svarade en pojke:  

”Skolan är inte rolig, den ska inte vara rolig”  

en annan elev säger då: 

”men om inget var roligt då skulle man inte vilja lära sig och då skulle man inte 

lära sig något”. 

Flickan menar att det ändå måste finnas någon typ av lekar och skoj inflätat i undervisningen 

för att man ska känna sig motiverad att lära sig.  

Pojken som tycker att skolan inte ska vara rolig säger under diskussionens gång han kan tänka 

sig att kompromissa och säger då att skolan bör innebära  

”Hälften roligt och hälften lära sig”.  

”Lekar känns inte så betydelsefullt det känns mer viktigt att lära sig sporter”  
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Säger en annan pojke. I varje intervju påstår en eller fler elever att det känns betydelsefullt att 

lära sig om olika sporter eftersom detta kan leda till att man kan bli framgångsrik inom någon 

sport. På så vis kan man ha nytta av det man lär sig. Något annat som nämns som 

betydelsefullt innehåll på lektionerna är konditionsövningar  

”Men liksom om man tränar kondition… det är liksom alltid bra… att ha bra 

kondition… Det ger ju ganska mycket…” .  

Flickan vet inte riktigt varför kondition är meningsfullt i hennes ögon. Men hon uttrycker att 

det är en viktig del av undervisningen, att konditionsövningar har ett syfte, vilket lek inte har. 

Det diskuterades också mycket om vikt som sågs som en indikation på hälsa. Motivationen till 

varför idrotten känns meningsfull var bl.a.   

”Det är viktigt för annars blir man tjock” 

”Så man inte blir för tjock, eller för smal”   

”Det är bra för smidighet och kondition”  

”Ja, när man springer: då mår man bättre” 

  ”kondition, man får ju mer energi och sådär” 

När jag frågade om idrott och hälsa är något de trodde att de kunde ha nytta av i framtiden, 

ansåg  tre elever att samarbete och ”de här begreppen…” som en elev uttryckte sig, var 

viktiga saker att lära sig inför framtiden. När vi pratade om framtida arbete var eleverna 

tveksamma till att de skulle ha nytta av det de lärt sig på lektionerna i i drott och hälsa: 

”Genomgångar ger ju väldigt mycket… men om man tänker på jobb så kanske 

man inte har så mycket nytta av det”.  

Det fanns också de som ansåg att själva idrottsdelen i ämnet kunde hjälpa den som ville bli 

”proffs på någon sport i framtiden”. De saker som kändes mest viktiga inför framtiden var 

orientering, simning och hjärt- och lungräddning. En pojke sa att ämnet kunde ge framtida 

kunskap i ”hur man leker med barnen”. Endast en elev uttryckte att kunskapen om livsstil och 

hälsa var saker man kunde använda sig av i framtiden. Andra saker som kom upp var att 

”reflektera” och ”Rörelseförmåga”. När vi kom till delen som handlade om uppgifter och 

känslan när man får en uppgift var det återigen samma pojkar som svarade utmärkande på 

även denna fråga. De ansåg att uppgifter kändes som krav. En elev svarade ”Både och”. Alla 

utom ca 5 stycken hel del av respondenterna ansåg att det var mer som en utmaning när de 

fick en uppgift medan vissa svarade att det berodde på vissa saker: 

 ”Om det är lätt ser jag det som en utmaning”   

En elev tycker att, när det är, enligt honom, lätta övningar är det lättare att tänka positivt och 

därmed motivera att utmana sig själv. När man gör någonting roligt som man är bra på slipper 



 

 

16 

 

man kämpa och möta motgångar som kan sänka självförtroendet. Det bekräftar även en annan 

elev: 

”Det beror på hur svårt det är om det är svårt känns det som ett krav”.  

Vi diskuterade hur det känns när man får en uppgift. En pojke säger 

”Jag tänker så här: det här är ett krav jag inte tycker om. Hur ska jag planera för 

att klara av det?”  

I alla intervjuer var det minst en elev som tyckte att den första känslan var att det kändes 

jobbigt men att de försöker motivera sig själva till att det ska bli roligt och utmanande. 

Eleverna uttryckte det som att det är något som måste göras och därmed försöka se de positiva 

bitarna med uppgiften: 

”Jag försöker tänka att det ska bli roligt fastän jag inte är jätte taggad”.  

En annan elev fortsätter:  

”jag tänker: ok då gör vi det!”  

En tredje respondent anser  

”man är ju i gympasalen för att röra på sig”.  

Det diskuteras mycket i intervjuerna att idrott och hälsa är ett ämne där man får slappna av, 

prata, röra på sig och inte behöver koncentrera sig så mycket. Några elever anser att 

idrottslektionerna inte känns som skoltid.  

”Man skippar skoltid”  

Säger en pojke och skrattar sen. En flicka fyller i: 

”Det är skönt att röra på sig, på gympan får man prata och springa och så… det 

känns som att man får paus från skolan”.  

6.4 Sammanfattning av resultat  

När det gällde begripligheten och hur väl man förstod instruktionerna på lektionerna var det 

spontana svaret att man förstod väl. Eleverna uttryckte att det förstod väl oftast men när de 

inte förstod kunde det ha att göra med följande: svåra ord, inte tillräckliga instruktioner vid 

övningar som aldrig gjorts förut, att man slutat lyssna, för lite praktiska instruktioner samt att 

det ibland händer att man vet vad man ska göra men inte var man ska börja. Flera av eleverna 

upplevde lektionerna strukturerade och planerade och hade även funderat över hur 

planeringen gick till och konstaterat att det verkade som att lektionerna var mycket 

genomtänkta.  
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När vi diskuterar hanterbarhet är det två pojkar som utmärker sig samt en flicka som ofta i 

sina svar väger in dagsformen. Vi pratade om hur man ser på motgångar och de två pojkarna 

uttryckte att det gjorde dem irriterade och att det var jobbigt. Flickan menar att det har att göra 

med hur man mår just den dagen. De flesta svarar att de ser på motgångar som utmaningar 

men att man inte vill utmana sig själv i svåra saker när andra står och tittar. De två pojkarna 

som utmärkte sig i första frågan säger att de är vissa moment som är omöjliga att bli bra i och 

de ifrågasätter varför vissa saker ska göras ibland. När vi pratar om utveckling i moment man 

är svag i blir mångas spontana reaktion att räkna upp allt de inte kan. Vissa tycker det känns 

jobbigt att träna på sådant de inte kan, andra uppger att de är envisa och ligger i tills de klarat 

av uppgiften. Andra vill bara förbättra sådant de redan är bra på.  

Det meningsfulla med idrotten verkade enligt eleverna vara att lära sig sporter och träna 

kondition. Kondition och att hålla sig smal verkar också vara många elevers uppfattning om 

hälsa. Lekar är roligt men inte meningsfullt ansåg många. Den ena av pojkarna som utmärkt 

sig innan fyller i att skolan inte ska vara rolig. Samarbete och begrepp vara något som togs 

upp som nyttig kunskap inför framtiden. Men mest var åsikten att orientering, Hjärt- och 

lung- räddning samt simning var viktigt att ta med sig från undervisningen. Om man kunde ha 

nytta av kunskapen inom ämnet i framtida arbete rådde det stor tveksamhet om. En del ansåg 

att idrott och hälsa var bra om man skulle bli proffs i någon idrott i framtiden. Frågan om hur 

det känns när man får en uppgift av de flesta med att man försökte peppa sig själv och göra 

det man skulle fastän det kändes motigt. Några utryckte att svåra uppgifter kändes som krav 

men att lätta uppgifter kändes roligare. Slutligen ansåg många elever att idrottsämnet inte 

kändes som skoltid. När man kommer till idrottssalen känns det som att man får slappna av 

och slippa skolan ett tag.  

7. Diskussion och Analys 

Sammantaget kan jag märka att eleverna spontant svarar som om de hade en bra känsla av 

sammanhang. När jag ställer den första frågan om Begriplighet och om de tycker sig förstå 

instruktionerna blir det spontana svaret ja. När jag sedan går ner mer på djupet och ställer 

mina följdfrågor visar det sig dock att det råder en del förvirring bland eleverna. Jacobsson 

(2007) menar att man bör jobba med tydliga instruktioner och även gå efter de tre didaktiska 

frågorna ”Vad, Hur, Varför?” för att ge eleverna en gripbar tillvaro, vilket de flesta eleverna 

verkar uppleva den största delen av idrottslektionerna men som det ändå verkar finnas lite 

kvar att jobba med för lärarna. Från många av eleverna kom önskemålet att lärarna skulle 

använda sig mer av praktiska instruktioner, att visa med kroppen hur man dribblar en boll, hur 

man gör ett ljushopp osv. Trots att övningarna gjorts förut betyder inte det att det inte är värt 

att upprepa instruktionerna tydligt. De elever som vill utvecklas och utmana sig själva 

uttrycker att de vill se hur den rätta tekniken ska se ut och att de inte räcker med att de säger: 

hoppa nu ett ljushopp. Antonovsky (2009) menar att en hög grad av begriplighet är om man 

upplever information, som ordnad, sammanhängande och strukturerad och tydlig. Utifrån den 

lilla inblick jag fått anser jag att eleverna känner en relativt hög känsla av begriplighet, 
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speciellt då flera uttrycker att lektionerna känns strukturerade och välplanerade samt att deras 

lektioner alltid börjar med en samling där man går igenom just de tre didaktiska frågorna. Jag 

vet själv att lärarna kontinuerligt besvara frågan ”varför?” innan varje lektion genom att 

koppla övningen till läroplanen och aktuella mål. Detta kommer inte riktigt fram i intervjun 

mer än att en pojke säger att de lär sig ”om de här begreppen”. Jag funderar dock över hur 

mycket av ”de här begreppen” han egentligen förstår sig på. Har han bara lärt sig att detta är 

viktigt utan att veta varför det är viktigt? En elev sa också att genomgångarna ger mycket. Jag 

tolkar detta som en slags begriplighet. jag tror det är mycket viktigt att som lärare kunna 

motivera sina val av övningar, det är nog där en stor del av begriplighet infinner sig hos 

eleverna. Samtidigt finns det ändå elever som ifrågasätter varför man egentligen ska göra 

vissa övningar och att de undrar vad det är bra för. Där kan man också väga in det 

”erkännandet” några av eleverna gjorde som handlade om att deras brist på begriplighet kan 

vara att de slutar lyssna vid genomgångar och tänker på annat. Däremot nämndes i intervjun 

att lärarna ibland använder svåra ord. Om man inte bryter ned orden ordentligt till en begriplig 

nivå kan resultatet bli att det blir ointressant för eleverna. Detta kan vara en anledning till att 

man slutar lyssna. Som lärare är det dock svårt att få elevers 100 procentiga uppmärksamhet 

hela tiden. Det finns alltid elever som har svårare för att hålla intresset uppe än andra.  

Två pojkar utmärkte sig i intervjun genom att visa relativt låg hanterbarhet. De ansåg inte att 

de hade så bra resurser för att möta olika krav (Antonovsky 2009).  Kraven gjorde dem 

irriterade och besvärade medan de flesta av de andra eleverna såg krav som utmaningar. 

Frågan som jag ställer mig kontinuerligt är huruvida eleverna förmedlar sin genuina känsla 

och hur mycket de svarar det som ”låter bra”. Ibland fick jag känslan att de trodde att jag 

förväntade mig ett speciellt svar. En flicka utmärkte sig med att påpeka att känslan inför olika 

saker har att göra med hur man känner den dagen och vilket humör man är på. Detta är också 

något jag tror att man som lärare för elever i den tidiga tonåren bör tänka på. Ett beteende från 

en elev som kan verka provocerande kan faktiskt handla om någon form av oro.  Detta 

handlar om att se eleverna och finnas som ett stöd (Molloy 2002). Undervisningen handlar 

inte bara om att lära sig praktiskt utan också om att bli bekräftat och sedd i olika situationer. 

Att inte bli sedd och få frågan om hur man mår kan leda till direkt ohälsa (Molloy 2002). Jag 

reagerade på hur snabba eleverna var på att räkna upp allt de var dåliga på. Min fråga var inte 

ställd på det viset men ändå var eleverna snabba på att tala om sina brister. Att få en hög grad 

av hanterbarhet i de mer utmanande situationerna kan handla om att känslan av tillräckliga 

resurser (Jacobsson 2007). Resurserna handlar både om stöd från personer men kan även 

handla om rätt slags redskap och hjälpmedel. Man kan också diskutera hur man hanterar sina 

egna resurser. Det är här hälsa kommer in i undervisningen på ett djupare sätt än vad vi sett 

prov på i undersökningar om lärares syn på hälsa (Jacobsson 2007). Som tidigare nämnt är det 

två pojkar som utmärker sig en del gällande svaren. Jag inser att jag inte kan stämpla eller 

fastställa någon av elevernas KASAM nivå genom min studie men man kan helt klart se 

tendenser som påminner om de olika begreppen i Antonovskys teori (Antonovsky 2009).  

Dessa pojkar som utmärker sig skulle enligt Antonovsky ha dåligt med resurser för att möta 

de motgångar de stöter på. Speciellt den ena pojken ser de motgångar han får på 
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idrottstimmarna som att han är en olycksfågel och att det är vakta att han inte är kapabel att 

klara av vissa saker. ”Han är som han är” och verkar inte tro att detta går att ändra med 

inställning. Detta inser jag har en tendens av en låg nivå av komponenten hanterbarhet. 

Följden av att inse att det är en övning man är mindre bra på är att den känns meningslös att 

utföra, vilket i sin tur skapar en låg känsla av komponenten meningsfullhet. Man kan inte rakt 

av påstå att detta ligger hos lärarna, att det gjort fel på något sätt. Men alla är olika och det är 

viktigt att komma ihåg som lärare. Särskilt uppmärksam ska man vara på hur olika elever kan 

uppfatta olika situationer beroende på hur man är uppväxt och vilken kultur man har 

(Ginsburg 2002). Det är viktigt att ha öppna samtal om hur man uppfattar olika situationer, 

hur man känner sig o.s.v. I undervisningen gör reflektion och att dela varandras erfarenheter 

och tankar en stor del för att implementera hälsa i skolan (Ginsburg 2002). Vad lärare 

förmedlar till elever med ämnet idrott och hälsa är intressant. Ämnet ska förmedla det som 

står i läroplanen. Under kapitlet om idrott och hälsa i Lgr 11 står bl.a. att eleverna ska ”få 

kunskaper om hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt välbefinnande” (s.51). 

Men enligt Jacobssons (2007) undersökning handlade lärares hälsoundervisning endast om 

”skadeförebyggning och syreupptagning”. Lite av detta tycker jag att jag kan se i elevernas 

svar då lärarna inte verkar ha lyckats med att förmedla syftet med ämnet. De viktigaste och 

meningsfulla med ämnet verkar vara att lära sig sporter och att träna kondition. Att hålla sig 

smal och fysiskt hälsosam verkar också vara bitar som eleverna uppfattar som meningsfulla 

och målet med ämnet idrott och hälsa. I detta får man räkna med att äldre barn kanske har 

lättare att dra paralleller mellan fysiskt och psykiskt välmående. Jag har funderat över ifall 

man skulle ha fått andra svar ifrån högstadie- eller gymnasieelever. Hur som helst har 

eleverna fortfarande inställningen att idrott och hälsa är viktigt för att ”man inte ska bli tjock”. 

Hur har det fått den uppfattningen? Nu är det dags att lära elever att tjock eller smal inte har 

med vårt psykiska välbefinnande att göra. Det är allt, helheten som gör att vi mår bra. Detta 

budskap verkar inte ha något fram till eleverna. Vi behöver verktyg för att ta oss igenom livet 

och de verktygen handlar inte om vår kroppshydda. Däremot ska vi självklart sträva emot att 

fysisk aktivitet ska bli en del av livet för våra elever. En utmärkande del i intervjun handlade 

om att leka. Flera av eleverna ansåg att lekar var roligt men inte betydelsefullt. Detta anser jag 

mycket intressant. Att leka och ha roligt är en social och viktig del av undervisningen och kan 

mycket väl fungera som ett sätt att ta in hälsa i undervisningen. Att leka kan också ge mycket 

kunskap. Att leka och lära är inte alls en omöjlig kombination. En pojke säger att skolan inte 

ska vara rolig. I texten om hälsa och kultur (Ginsburg 2002) finner jag intressanta delar som 

kan kopplas till detta. I västvärlden har vi en kultur som säger att ju mer driftig och effektiv 

man är, desto bättre liv lever man. Mentaliteten är nästan att det är fult att njuta och ta det 

lugnt. Detta har såklart ändrats de senaste årtiondena men på 20-talet var det nästan en bedrift 

att känna olustkänsla (Ginsburg 2002). Man skulle då vara så praktiskt driftig och prestera och 

göra rätt för sig, hur man sedan mådde psykiskt var inte värt att känna efter. Den som gjorde 

det sågs vek och ohälsosam. Jag kan märka lite spår av detta i elevernas uttalanden: när man 

leker gör man ingen nytta. Detta kan jag känna är tankar som är djupt rotade och barn har fått 

lära sig att i skolan ska man skärpa sig och lyssna, inte leka. Så smått har den dåtida patogena 

synen på människan försvunnit och man börjar se den hela människan (Quennerstedt 2006) 
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och att även själen och sinnet är en stor del av vår hälsa. Hälsa är till stor del att ha sociala 

relationer och skapa band, att skratta och se varandra. Jag tror att lek bidrar till mycket av 

detta. Idag är den biomedicinska/sjukdomsfokuserade synsättet mycket kritiserat och det 

holistiska perspektivet har vuxit fram (Quennerstedt 2006). Önskan är att detta synsätt ska nå 

ut till skolan också med sådana här typer av förändringar tar långt tid. Kanske har det också 

att göra med att generationer som levde i samhällen med denna typ av synsätt har dessa tankar 

djupt rotade och påverkar våra yngre generationer. Sakta men säkert kommer den typer av 

teorier och synsätt tvättas ur när nya generationer växer upp.  

 

De saker som kom upp som meningsfulla saker och som sådant man kunde ha nytta av i 

framtiden var praktiska saker som hjärt- och lung- räddning, simning och orientering. Här 

kunde eleverna känna hög känsla av meningsfullhet. Detta är praktiska saker som man 

konkret kan applicera på verkligheten. Att veta varför man gör en uppgift och vilket syfte den 

har verkar vara mycket viktigt för eleverna. Att kunna rädda någon som drunknar eller hitta 

rätt med hjälp av en karta på resan är sådant som har en uppenbar betydelse. Vissa av eleverna 

nämnde att kunskaperna i idrott och hälsa var något som kändes viktigt och som de trodde sig 

kunna ha nytta av i framtiden. En stor del kunde inte se att ämnet var nödvändigt eller att de 

hade betydelse för framtiden. Många menade på ämnet kunde vara bra för dem som ville bli 

lärare eller proffs på någon sport. En pojke sa att det kan vara bra för då vet man hur man ska 

leka med barn när man blir stor. Det intressanta med dessa uttalanden är att ämnet är svårt att 

definiera, precis som Jacobsson (2007) skriver, att lärarna själva inte vet hur de ska förmedla 

ämnet. Andra ämnen i skolan verkar ha ett klarare syfte. Det verkar som att majoriteten av 

eleverna inte uppfattar att hälsa är en viktig del av ämnet och även en viktig del i framtiden. 

Till att börja med behöver man ha en diskussion om vad hälsa är, det är nog där det måste 

börja. Det uttrycks också av flera att ämnet idrott och hälsa inte uppfattas som en del av 

skolan. Flera av eleverna uttrycker att man får slappna av då, allt behöver inte vara så seriöst 

och man slipper skoltid. På ett sätt är det bra att våra elever tycker om ämnet med på ett annat 

sätt signalerar detta att idrott och hälsa inte är viktigt att lära sig. Återigen kommer vi tillbaka 

till det faktum att ämnet är svårdefinierat och på något vis inte hör till den ”riktiga skolan”. 

Detta speglas också när eleverna inte ser något större syfte med ämnet och har svårt att svara 

på vad som är nyttiga kunskaper. Jag tror att ”värdet” av ämnet idrott och hälsa måste lyftas. I 

samhället, i skolan och av lärarna. Vi måste visa våra elever hur det fysiska och psykiska är en 

helhet som ska fungera tillsammans och hur viktigt det är att må bra inuti och inte bara 

utanpå.  

 

Mitt arbete väckte en nyfikenhet för vidare forskning. Jag har i denna forskning tagit reda på 

hur mycket av KASAM elever uppfattar att de har i undervisningen. Frågorna är ju formade 

på så vis att eleverna själva inte vet att vi pratar om begreppet. I vidare forskning skulle jag 

vilja veta vad eleverna uppfattar som hälsa. Vad är hälsa i deras ögon? Alltså hur mycket av 

det salutogena samt patogena synsättet på hälsa når ut till eleverna? Vilka verktyg använder 

lärarna för att lära ut hälsa? Vad förmedlar lärarna till elever att hälsa är? Jag skulle vilja göra 

området större utan att begränsa mig till ett verktyg.  
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7.1 Metoddiskussion 

Jag är medveten om att mitt relativt lilla urval medför att det inte finns några sanningar i 

resultatet. Jag kan inte fastställa respondenternas nivå av KASAM men jag kan se tendenser. 

Jag har valt att undersöka hälsoarbetet i skolan i ljuset av KASAM. Man får också ta hänsyn 

till att eleverna kanske inte alltid uttryckte sina genuina åsikter, vilket under arbetets gång 

gjorde att jag tvivlade på metoden gruppintervjuer. Att ha enskilda intervjuer hade sannolikt 

gett ett annat resultat. Jag fick dock svar på mina frågeställningar genom intervjuerna och har 

hittat många intressanta delar som går att härleda till Antonovskys teori (Antonovsky 2009).  
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9. Bilagor 

9.1 Intervjufrågor 

 Hur upplever du att instruktionerna på idrottslektionerna är?  

- Tycker du att lektionerna är sammanhängande och strukturerade?  

- På vilket sätt är de det?  

- Upplever du ibland att det är svårt att förstå instruktioner? 

- Vet du alltid vad din uppgift är efter att du har fått instruktioner? (begriplighet) 

 

 Om du ska vara ärlig, hur ser du på motgångar?  

- Om det är en övning du inte klarar av eller tycker är svår, ser du det då som en 

möjlighet att utvecklas eller ger du upp och istället nöjer dig med att ”du inte 

kan”? 

- Kan du ibland känna att du har gett upp tanken på att bli bra på något eller 

förändra vissa saker när det kommer till idrotten? (hanterbarhet) 

 

 Tycker du att det ni gör på idrottslektionerna är meningsfullt?  

- Tror du att det du lär dig på idrottslektionerna är något du kommer ha nytta av i 

framtiden?  

- Lär du dig saker som du anser är viktigt? Ge exempel!  

- Ser du på uppgifter du får som krav och bördor eller som utmaningar?  

- Vad är din känsla när du får en uppgift? (Meningsfullhet). 
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9.2 Brev till barnens föräldrar 

 

 

 

 

2011-11-08 

Till målsman vars barn går i klass 5 och 6 i ……… skolan, 

Hej! 

Jag heter Helene och utbildar mig just nu till Idrottslärare på Gymnastik och Idrottshögskolan.  

För närvarande går jag en kurs som heter ”självständigt arbete”. Mitt uppdrag är att skriva ett arbete 

kring ett problemområde. I arbetet ingår att forska. Mitt val av forskningsmetod är gruppintervjuer. 

Mitt arbete kommer att handla om Författaren och forskaren Aaron Antonovskys teori KASAM, känslan 

av sammanhang. Vad jag vill undersöka är i hur stor utsträckning elever känner Känsla av 

Sammanhang. Jag och Natascha har slumpmässigt valt ut 8 elever från varje klass som jag ska intervjua, 

i grupper om 4 och 4. Nu vill jag be dig som målsman om medgivande för att intervjua ditt barn.  Om du 

har frågor kring intervjun eller annat får du gärna kontakta mig på helene.soderstrom.6912@stud.gih.se 

Med vänlig hälsning 

Helene Söderström 

Ja, jag tillåter att mitt barn får vara med på en gruppintervju som varar ca 20 minuter och kommer att 

pågå under en idrottslektion mellan 14-15/11 (Mitt barns identitet kommer inte att röjas i studien). 

Datum………………………………… 

Underskrift…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Lämnas med underskrift till Natascha så snart som möjligt. (Om du ej tillåter intervju behöver inte 

pappret återlämnas alls).  

 

mailto:helene.soderstrom.6912@stud.gih.se

