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Förord 

Efter ett intensivt skrivande, ser jag ljuset i tunneln. Det har varit en utmaning att skriva, men 

anser att i det stora hela gått bra.  

Ämnet jag har skrivit om känns ännu mer aktuellt nu än innan jag började skriva denna studie, 

med tanke på att Skolinspektionens resultat av deras granskning över skolor runt om i Sverige 

har kommit fram. Resultaten visar att lärare generellt undervisar för lite om hälsa, trots att det 

är definierat i Lgr11 att ha med i sin undervisning.  

 

Jag vill tacka de lärare som ställt upp och blivit intervjuade, utan er hade det inte blivit någon 

studie. 

Jag vill tacka min handledare Mia som har varit väldigt tålmodig och hjälpt mig i mitt 

skrivande.  

Sist men inte minst vill jag även tacka min underbara familj som har funnits där för mig i alla 

situationer. 

Jenny Barregren  
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Sammanfattning 

 

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur lärare i ämnet Idrott och hälsa arbetar med 

hälsa i ämnet samt att skapa en bild över vad hälsa är för dem. Jag valde två olika skolor, 

skolorna är relativt närliggande men ligger i olika kommuner. En skola ligger i Stockholms 

kommun, den andra i norrförort till Stockholm. 

 

Jag använde mig av kvalitativ metod i form av intervjuer, fyra utbildade lärare har jag 

intervjuat. Alla var de behöriga från förskoleklass upp till årskurs nio. Två av lärarna 

undervisade både de yngre och äldre åldrarna. Jag spelade in intervjuerna samtidigt förde jag 

stöd anteckningar under intervjuns gång. Jag har utgått ifrån tre frågeställningar i min studie: 

Vad innebär begreppet hälsa för lärare i ämnet idrott och hälsa? Vilken uppfattning har lärare 

om hur hälsa integreras i deras undervisning av ämnet idrott och hälsa? Hur ser läraren 

sambandet mellan undervisningen och läroplanen? 

Det som kom fram under intervjuerna var att alla lärare ville att eleverna skulle få en 

förståelse för sin egen kropp och hälsa. Lärarna vill att hälsa är något som inkluderas i  

undervisningen och meningen är att eleverna ska förstå att de har en kropp som de ska ta vara 

på. 

Slutsatsen anser jag vara att alla lärare i studien ansåg att det är lättare att inkludera hälsa i 

undervisningen sedan den nya läroplanen Lgr11 kom. Lärarna ansåg att det var lättare med 

den nya läroplanen för att den var mer konkret på vad eleven ska uppnå i ämnet. Lärarena 

ansåg att det var lättare att kunna motivera eleverna utefter Lgr11 den var mer lätt tolkad. 

Lärarna konkritiserade inte direkt vad det var som var bättre utan alla konstaterade att det var 

lättare att arbeta utefter Lgr11. 
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1. Inledning 

Efter att ha läst idrott och hälsa vid Stockholms Universitet under fyra och ett halvt år inser 

jag att det i verkligheten kan det vara svårt att lära ut hälsa för läraren. En del lärare som jag 

träffat under min Vfu (verksamhetsförlagda praktik) har inte tänkt på att få med hälsa som en 

egen del i undervisningen utan det har ”bara blivit”. Några andra lärare i en annan skola 

tänkte väldigt mycket på hälsa i deras undervisning. Varpå jag insåg att det skulle vara 

intressant att fördjupa mig i att se hur olika lärare arbetar med hälsa i ämnet idrott och hälsa. 

Begreppet hälsa definieras olika av alla lärare och är i och med det svårt att definiera. Elever 

ges då olika förutsättningar om hur deras hälsa kan främjas (Sjöholm & Mehmeti, 2008). 

Frågor kring hälsa och livsstil ökar i samhället och även i skolan har begreppet hälsa blivit 

mer uppmärksammat. Vad begreppet hälsa innebär är dock långtifrån självklart och hur hälsa 

ska förmedlas i ämnet idrott och hälsa beror på hur lärarna väljer att tolka Lgr11. Därför anser 

jag det intressant att undersöka mina blivande kollegors uppfattningar om begreppet hälsa och 

hur det integreras i undervisningen av ämnet idrott och hälsa. När jag kommer att använda 

begreppet hälsa i min uppsats utgår jag ifrån de definitioner som belyser sambandet mellan 

fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Jag tror att många av lärarna arbetar med hälsa 

men att de kan se en viss problematik.  Många kanske redan använder sig av ett hälsobegrepp, 

eller rent av inte tänker på att det som de gör på lektionen är relaterat till hälsa för att det är så 

naturligt att de inte tänker på det. Jag har även en tanke på att det kan vara svårt för en 

idrottslärare att motivera eleverna till att gå in i ett klassrum för att ha hälsa och då tänker jag 

mest på den psykiska hälsan. Frågor som; Hur uppfattar eleverna att läraren arbetar med 

hälsa? och hur de ska nå sina betyg i hälsa delen? kommer jag inte att forska i men det är 

intressant. Jag tror att andra lärare anser att eleverna får ”springa av” sig på idrottslektionerna. 

Med dessa tankar i bakhuvudet växte ämnet fram till att skriva en uppsats om hur lärare 

arbetar med ämnet hälsa.  
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2. Bakgrund 

I följande del kommer jag att beskriva hur ämnet idrott och hälsa har förändrats med både 

namn byte och innehåll genom tiderna, från att vara ett renodlat gymnastik ämne till att vara 

det ämne det är idag. Kommer även att blicka tillbaka för att skapa en överblick för ämnet 

idrott och hälsa genom tiderna. 

2.1 Ämnets historia 

Björn Sandahl (2005) beskriver hur ämnet idrott och hälsa har under de senaste 150 åren bytt 

namn åtskilliga gånger, det är inte bara namnet som har ändrats utan även ämnets innehåll och 

hur vi ser på ämnet, det som har varit bestående under alla år oavsett vad ämnet har hetat har 

det centrala i ämnet varit att främja elevernas hälsa (Björn Sandahl 2005). I mitten av 1850 

talet till 1900-talet var det Linggymnastiken som dominerade i de svenska skolorna (Sandahl 

2005). Ämnet hette gymnastik mellan åren 1842-1919.  Pehr Henrik Ling utvecklade Ling 

gymnastiken i början på 1800 talet, senare tog hans son Hjalmar Ling1 över och utvecklade 

det som hans far hade börjat utveckla. Hjalmar Ling utvecklade Linggymnastiken genom att 

göra teckningar över gymnastiska övningar. Linggymnastikens igenkännande var att de 

gymnastiska rörelserna skulle utformas utefter kroppens egen anatomi och fysiologiska 

egenskaper, Linggymnastiken skulle även kunna förebygga skador genom att använda 

kroppen på rätt sätt.  Denna typ av gymnastik ansågs i början av 1900 talet som stel och 

tråkigt vilket resulterade i att den dog ut (Riksarkivet.se 2011). Annerstedt (2001) menade 

även att Linggymnastiken skulle utföras i grupp och på kommando, vilket passade att 

undervisa ute i skolorna och inom det militära. Med tanke på att det inte gick att tävla i 

Linggymnastik ansågs det vara en friskvårdande verksamhet (ibid).  

1919 byter ämnet namn från gymnastik till Gymnastik med lek och idrott, under Ling- 

perioden var lek inte tillåtet men nu när ämnet bytte namn var det fortfarande fokus på 

gymnastik fast med ett inslag av lek och idrott (Ekberg & Erberth 2000). Genom namnbytet 

kom även andra saker att spela roll i ämnet, så som kost, elevens hygien och sömn 

(Quennerstedt 2006). Ämnet tog nu även upp ergonomi att det skulle börja ingå i 

undervisningen (Annerstedt 2001). Ur ett annat perspektiv sågs friluftsliv vara en bidragande 

faktor till att främja hälsan på ett naturligt sätt genom att vistas utomhus (Marie Sundberg & 

Johan Öhman 2008). 

                                                 

1
 Hjalmar Ling är den som är känd för Ling gymnastiken. Han fortsatte att utveckla det som hans fader hade 

påbörjat. 
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43 år senare 1962 ändrades ämnets namn återigen till att heta bara Gymnastik, denna gång 

fokuserades ämnets innehåll på att vara ett fysiologiskt sätt (Quennerstedt 2006). Med 

fysiologiskt sätt menar Sandal(2005) att undervisningen skulle vara mer teoretisk än innan 

samt att hälsa var viktigt. Hälsan skulle vara fokuserad på kroppen, hygienen, kläder och 

klimatet. Eleverna uppmuntrades till ett mer aktivt hälsoliv för att det skulle gynna eleverna 

för det kommande arbetslivet som väntade dem (Sandahl 2005).  

 

Ytterligare 18 år senare 1980 bytte ämnet namn från Gymnastik till Idrott, i den då nya 

kursplanen som kom ut (Lgr80) fokuserades det ännu mer på hälsa, vilket gjorde att ämnet 

fick ett nytt perspektiv som var hälsa, ergonomi och hygien.  Det blev ett s törre fokus på 

hälsa, hygien och ergonomi menar Sandahl (2005) vilket kan bero på att undervisningen inom 

idrott blev viktigare för eleverna, samt att behålla en del ur innehållet ur det som fanns med på 

1960 talet menar Sandahl (2005). Enligt Quennerstedt (2006) blev det även allt vanligare med 

värderingsövningar och diskussioner kring hälsa i undervisningen (Quennerstedt 2006).  

14 år senare 1994 bytte ämnet namn från Idrott till Idrott och hälsa samt att det kom en ny 

läroplan (Lpo94).  Claes Annerstedt (2001b) menar i och med den nya läroplanen (Lpo94) har 

ämnet även tappat fokus på de idrottsliga färdigheterna utan fokuserar mer på kunskaper inom 

ämnet (Annerstedt 2001b). Sandahl(2005) menar att det har skett en stor utveckling inom 

ämnet från början på 1800 talet till (Lpo94) i och med att det som hälsa stod för tidigare har 

förändras är även perspektivet annorlunda (Sandahl 2005). Annerstedt (2001b) menar att det 

inte längre är aktiviteten i sig som är fokus utan det är sambandet mellan den fysiska aktivitet 

mellan hälsa och livsstil som står i fokus (Annerstedt 2001b).  

Utdrag ur Lpo94 Mål att sträva mot 

Skolan skall i sin undervisning i idrott och hälsa sträva efter att 

eleven 

– utvecklar sin fysiska, psykiska och sociala förmåga samt utvecklar 

en positiv självbild, 

– utvecklar kunskap om vad som främjar hälsa, 

– utvecklar en god kroppsuppfattning och kunskaper som gör det 

möjligt att se, välja och värdera olika former av rörelse ur ett hälsoperspektiv, 

– stimuleras till ett bestående intresse för regelbunden fysisk aktivitet 

och tar ett ansvar för sin hälsa (Skolverket 2010) 
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2010 besökte skolinspektionen ca 300 lektioner i ämnet Idrott och hälsa de kom oanmälda. 

Resultatet av deras besök var att det är ”mycket idrott men bara lite hälsa”. Aktiviteterna 

varierade allt från bollspel till motionsaktiviteter. Trots att hälsoperspektivet står tydligt i 

kursplanen förekom det nästan inte alls. Det var även en stor variation på skolorna angående 

elevernas deltagande, det var många som inte deltog utan giltigt skäl. Skolinspektionen menar 

att nästan tre fjärdedelar av lektionerna de besökte dominerades av bollspel eller boll lekar, 

vilket de menar att de elever som har andra intressen än bollspel inte få sina behov 

tillgodosedda, i form av sina intressen. De som är speciellt utsatta är flickor för att via andra 

studier har andra aktiviteter än bollsporter (Skolinspektionen.se).  

2.2 Ämnet idag 

2011 fick ämnet en ny läroplan Lgr11 namnet idrott och hälsa är fortfarande det samma. 

Enligt Skolverket (2011) är det viktigt att grundlägga fysiska aktiviteter samt att ha en 

hälsosam livsstil i uppväxten som ligger till grund för människors välbefinnande. Om 

eleverna får en positiv upplevelse av friluftslivet och rörelser kan även det vara avgörande för 

om vi väljer ett mer fysiskt aktivt liv senare i livet (Skolverket 2011). Nedan har jag valt att ta 

ur viktiga delar ur Lgr 11 för att visa vad det står i kursplanen för ämnet Idrott och hälsa.  

 

I Lgr11 står det under syfte: 

 ”att undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att 

eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att 

vara fysiskt aktiva och vistats i naturen” (Skolverket2011). 

Ämnet idrott och hälsa ska enligt skolverket (2011) ge eleverna förutsättningar att utveckla 

sin förmåga att. 

  Röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang. 

 Planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska 

aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil 

 Genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika 

förhållanden och miljöer.  

 Förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer 

på land och i vatten(skolverket 2011). 
 

Centralt innehåll för årskurs 1-3 angående hälsa och livsstil beskrivs så här i Lgr11 
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 Ord och begrepp för samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- 

och utevistelser (skolverket 2011).  

För de yngre eleverna är det inte mycket fokus på hälsa utan det står med, sedan är det upp till 

läraren att konkritisera vad hon/han menar med hälsa i detta fall.  

Centralt innehåll för årskurs 4-6 angående hälsa: 

 Kroppsliga och mentala effekter av några träningsformer. 

 Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av fysiska 

aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning 

och självbild (Skolverket 2011). 

Centalt innehåll för årskurs 7-9 angående hälsa 

 Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och 

sambandet mellan beroende framkallande medel och ohälsa.  

 Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av 

konditionen. 

 Kroppsideal inom idrotten och i samhället i övrigt, dopning och 

lagar och vilka regler som reglerar detta(skolverket 2011). 

Jag har valt ut ovanstående citat då jag anser att de berör elever och lärare att i hög grad följa, 

det är fortfarande svårigheter att följa Lgr11 precis som det har varit med tidigare kursplaner 

t.ex. Lpo94 (Skolverket 2011). Skillnaden är nu i Lgr 11 att det är lite mer konkritiserat vad 

eleverna ska lära sig under de olika årskurserna. Det är viktigt att läraren bryter ner målen och 

förtydligar vad de menar för att elever och föräldrar ska kunna förstå vilka krav som ställs på 

varje enskild elev. 

  



10 

 

2.3 Definitioner av hälsa 

Nationalencyklopedin (2009) definierar hälsa som ett tillstånd av välbefinnande och goda 

kroppsfunktioner. Ordet hälsa härstammar från fornsvenskans hælsa som är bildat från ordet 

hel, vilket betyder lycka. Hälsa kan antingen ses ur ett medicinskt antropologiskt perspektiv, 

vilket innebär att hälsa kan innefatta frånvaro av sjukdom i medicinsk mening, eller ha en 

vidare innebörd, beroende på kulturell tradition. Hälsa kan även innebära goda relationer 

mellan människor och andar eller resurser (Nationalencyklopedin, 2009).  

 

Världshälsoorganisationen (WHO) är en organisation inom FN som är ledande i hälsofrågor. 

WHO:s definition av hälsa 1986 lyder: 

”Hälsa ses som en resurs i vardagslivet, inte målet med livet. Hälsa är ett positivt koncept som 

betonar sociala och individuella resurser såväl som fysisk förmåga.” (Schäfer Elinder & 

Faskunger 2006, s.10). 

Rydqvist och Winroth (2004) definierar hälsa på följande vis:  

”Hälsa är att må bra – och att ha tillräckligt med resurser för att 

klara vardagens krav – och för att kunna förverkliga sina 

personliga mål.” (Rydqvist & Winroth 2004, s. 16) 

Hälsa kan även ses med utgångspunkt ur två olika begrepp, där det ena är salutogenes dvs. 

läran om hälsans ursprung och patagones, läran om sjukdomars uppkomst. Hälsa kan även ses 

ur ett samhällsperspektiv och som ett individperspektiv. Utöver dessa tillkommer den bild 

som massmedia ger av begreppet hälsa (Thedin Jakobsson 2004).  
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3. Tidigare forskning 

Thedin Jakobsson (2004) visade att idrottslärarna har svårt att definiera vad begreppet hälsa 

innebär och hur hälsoundervisningen ska bedrivas i undervisningen. Framförallt framgår det 

att hälsa ses som teoretisk kunskap medan idrott ses som praktisk kunskap. Studien visar även 

att lärarna inom idrott och hälsa vill att ämnet ska uppfattas som roligt. Thedin Jakobsson 

(2004) menar att det krävs en samsyn mellan hälsobegreppet och hälsoundervisningen hur det 

skall bedrivas för att möjliggöra kunskapsutveckling och lärande i ämnet. Thedin Jakobsson 

(2004) menar att det är viktigt att lärare i ämnet idrott och hälsa tar chansen att tydliggöra den 

kunskapsutveckling och vilka läroprocesser som ska råda. Om inte detta sker finns en risk att 

ämnets mål och innehåll kommer att styras av andra (ibid.). Thedin Jakobsson (2004) menar 

att ämnet idrott och hälsa har intagit en holistisk inriktning, där vikten av ett samband mellan 

livsstil, livsmiljö och livskvalitet presenteras, och att den dualistiska synen där människan ses 

som uppdelad mellan kropp och själ har minskat.  

 

 Thedin Jakobsson (2007) anser att eleverna ska få kunskaper om hur de ska kunna främja sin 

hälsa i framtiden.  I relation till ovanstående studie framhåller Thedin Jakobssons (2007) att 

begreppet hälsa kan vara svårdefinierat eftersom det omfattar flera dimensioner. Tidigare 

innebar hälsa en avsaknad av sjukdom men numera ses begreppet som en tillgång vilken 

grundas på sociala och personliga förutsättningar.  Det poängteras även att det krävs att 

lärarna problematiserar innerbörden av hälsa på det personliga såväl som det professionella 

planet. Lärarna i Thedins studie menade att de måste utöver detta förhålla sig till läroplanens 

föreskrifter, vilket inte ansågs vara en enkel uppgift och flertalet lärare i ämnet menade att 

begreppet hälsa och dess roll i ämnet är otydligt. Eftersom begreppet definieras olika av olika 

individer har fyra olika teman skapats efter lärares utsagor om begreppet. Det första temat 

innebär att hälsa ses som något teoretiskt som bör ske i klassrum. Av det andra temat framgår 

det att hälsa bör undervisas genom förmedlingspedagogik och det tredje temat anser att hälsa 

är förknippat med andra ämnen och anses integrerade med idrott och hälsa, att hälsa bör ske 

vid tema dagar.  

Det fjärde temat framhåller att hälsa nås genom de aktiviteter man utför. Thedin Jakobssons 

(2007) presenterar även två olika perspektiv på hur hälsa skulle kunna ses. Det ena är ett 

fysiologiskt perspektiv som präglat ämnets syn länge, där hälsa ses ur ett nyttoperspektiv. Det 

andra är ett humanistiskt synsätt där den psykiska och sociala hälsan får allt större utrymme. 

Idag har lärarna börjat gå ifrån de mätbara prestationerna och istället ställs hela människan 
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och känslan av att delta i ett sammanhang i större fokus. Detta främjar ett salutogent 

perspektiv på hälsa. Att arbeta med hälsa i ämnet idrott och hälsa bör börja genom en 

problematisering av begreppet för att förstå dess innebörd (Thedin Jakobssons, 2007). När 

eleverna kan se sammanhanget mellan deras egna färdigheter samt att kunna använda dem, 

det är då som lärarna kan se att elevernas hälsa kan förbättras genom ämnet idrott oc h hälsa 

(Annerstedt 2007). 
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4. Teoretiskt Perspektiv 

I denna uppsats har jag valt att utgå ifrån två perspektiv. Det ena perspektivet är ur ett 

lärarperspektiv och det andra perspektivet är Antonovskys Kasam som jag anser vara relevant 

för denna uppsats. 

4.1 Kasam 

 Aaron Antonovsky 1923-1994 var en internationellt känd och respekterad medicinsk 

sociolog, professor i ämnet. Antonovsky(2005) forskade kring hur olika människor klarade av 

olika påfrestningar i livet och utifrån den studien kom han fram till begreppet KASAM 

(Känsla Av SAMmanhang). Antonovsky menar att alla människor handlar olika under stress 

och olika påfrestningar som man utsätts för. För att få en känsla av sammanhang att skapa sig 

en uppfattning av omvärlden oavsett om det är oförbestämt eller inte. Antonovsky menar att 

de viktigaste komponenterna i Kasam är meningsfullhet, hanterbart och begripligt.  När de tre 

komponenterna meningsfullhet, hanterbart och begripligt är kompletta känner man ett Kasam. 

Begreppen tydliggörs nedan. 

Antonovsky antyder att meningsfullhet är begreppets motivationskomponent genom att de 

människor som har ett starkt Kasam i studien pratade alltid om områden som var viktiga för 

dem i livet, eller som hade en stor betydelse för dem känslomässigt inte bara kognitivt. De 

som hade ett lågt Kasam visade i extrem fallen få tecken på något betydde särskilt mycket för 

dem. Formellt menar Antonovsky att Kasam komponenten meningsfullhet visar hur du känner 

att livet har en känslomässig innebörd, att problem och krav som livet ställer på en har en 

mening att investera sin energi i, att utmaningar är välkomna istället för att känna att det är en 

börda. Av meningsfullhet skapar människan sig en förståelse samt den drivkraft som finns i 

ens omgivning, det är viktigt att skapa en känsla att oavsett vad som händer eller vilka 

problem jag har. Antonovsky menar att en person som har ett högt Kasam anser att livet har 

en känslomässig innebörd, eller att vissa av de krav som man ställs för i livet är värda att 

investera energi i. Det betyder inte att en person med högt Kasam känner glädje när något 

svårt i livet inträffar som dödsfall eller allvarlig operation, men en person med högt Kasam 

konfronterar händelsen och går lättare igenom den svåra perioden. Det är viktigt för 

verksamma lärare i ämnet att förmedla till varje elev att oavsett hur de presterar att de kan 

känna sig meningsfulla som individ. Enligt min tolkning av Antonovsky anser jag att lärare i 

ämnet Idrott och hälsa bör känna en drivkraft till att förmedla hälsa. Antonovsky menar att det 

är viktigt att kunna hantera både oförutsedda och förutsedda händelser livet utan att för den 
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skull känna orättvisa vilket Antonovsky kallar för hanterbart. Hanterbart definierar 

Antonovsky som hur du upplever vilka resurser som står till ens förfogande med hjälp av 

vilka man kan möta och vilka krav som ställs på de stimuli som blir berörda. De som kan 

påverka en människa kan vara hustru, vänner och kollegor vilket jag omvandlar till de som 

har en nära relation till eleverna som t.ex. lärare, kompisar och föräldrar. En person som du 

kan lita på och känner ett förtroende. En människa med hög känsla av sammanhang känner 

man sig inte som ett offer för omständigheterna eller att livet behandlar en orättvist, utan 

kommer att känna att olyckor kommer alltid att hända och gå vidare i livet. Jag tolkar det som 

att verksamma lärare i ämnet ska lyckas få eleverna att känna att oavsett vad som händer 

under lektionen på Idrott och hälsa är det hanterbart när lektionen är slut.  

Den tredje och sista komponenten i Kasam är begriplighet vilket Antonovsky förklarar som 

att den syftar på hur du upplever inre och yttre stimuli på ett förnuftigtmässigt gripbart, som 

informationen som sammanhängande, strukturerad och tydlig. När någon har hög begriplighet 

förväntar de stimuli som personen utsätts för eller kommer att möta är förutsägbara, eller om 

det kommer oväntat tänker att det går att förklara eller ordna. Vilket jag tolkar till att personen 

med hög begriplighet kan förstå varför det som inträffade har hänt, och kan klara sig ur den 

besvärliga situationen. Tragiska händelser som krig, död och misslyckanden kan förekomma 

men en människa med hög begriplighet förmår sig att göra dessa tragiska förhållanden till 

begripliga menar Antonovsky (2005). Ett samband mellan Hanterbart, begriplighet och 

meningsfullhet skapar människans Kasam anser Antonovsky (2005).  
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4.2 Lärarperspektiv 

Fischbein (2009) menar att om en elev uppfattar att läraren är stöttande mot eleven kan 

tilltron öka. Vilket resulterar i att eleven lättare kan lösa uppgifterna eller övningarna 

(Fischbein 2009).  Granström och Colnerud m fl. (2009) menar att läraren själva inte pratar 

om utvärdering. Det som lärarna däremot var väldigt bra på var att diskutera vilka olika 

strategier och tillvägagångssätt som de använder sig av för hur lärare ska ta reda på hur 

eleverna lär sig samt vilka svårigheter som eleverna har, hur de trivs i klassen samt hur 

undervisningen fungerar. Detta har de lärt sig genom att samtala med sina kollegor eller 

utvecklat själva. En del av det som lärarna lär sig genom att arbeta på detta sätt kanske inte 

skulle kunna räknas som en strategi utan att något som dessa lärare observerar under 

lektionstid, samt när de ser vad elevernas kunskap ligger genom att ta del av olika böcker som 

i matte, uppsatser, eller loggböcker. Granström och Colnerud m fl. (2009), menar att lärare 

ofta vet på vilken nivå som eleven befinner sig samt vilka åtgärder som behövs. Visserligen 

pågår det en ständig uppföljning och utvärdering av skolans arbete men mycket av arbetet är 

osynligt och till och med outvecklat. Även om det är outvecklat sker det en utvärdering 

instinktivt och individuell utvärdering krävs (Granström och Colnerud m fl. 2009).  

Anders Magnusson har varit verksam lärare, utbildare och forskat i mer än tjugo år. I sin 

avhandling Lärarkunskapens uttryck  (1998), förtydligar och lyfter han fram vilka kunskaper 

som lärare använder och utvecklar i sin lärarroll. Magnusson använder begreppet ”lärares 

kunskap” som ett samlingsbegrepp för att förklarar allt det som en lärare gör, och det som 

inkluderar lärarens insikter. Genom att Magnusson tydliggör dessa kunskaper anser han att 

lärare har lättare att samtala med varandra samt andra som är intresserade av deras kunskap. 

Magnusson har dock inte kommit fram till vad det är som utmärker en professionell lärare. 

Magnusson anser att han har en viktig uppgift genom att försöka verbalisera den kunskap som 

lärare besitter. I sin avhandling lutar sig Magnusson mot forskningstraditioner såsom 

Wittgensteins och Polanyis teorier, d.v.s. det Polanyis skriver om den tysta och personliga 

kunskap som lärare besitter och det Wittgenstein å andra sidan beskriver som 

förtrogenhetskunskapen.  

Enligt Johannesen och Rolf (1989) som använder sig av Polanyis teorier, finns en tyst 

kunskap i. Genom Polanyis teori vill de visa vad som kan påverka vår tysta kunskap. Det kan 

vara utifrån traditioner som vårt förnuft skapar en kunskap vilket kan leda till den egna 

professionella kunskapen. Den tysta kunskapen påverkar oss i det vardagliga livet t.ex. när vi 

ska handla, har vi en gång gått in i en butik som hade t.ex. mjölken längst bak kommer vi per 
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automatik gå längst bak i butiken för att hitta mjölken, vi använder oss då av den tysta 

kunskapen. Wittgensteins teori däremot är lite mer svår tolkad och jag refererar här till J & R 

1989, enligt Wittgensteins teori anses det att den tysta kunskapen inte går att föra över till det 

verbala språket. Han ansåg även att den tysta kunskapen fanns i innehållet av kunskapen, 

beroende på vad personen kunde, trodde, tyckte eller kände. Vad som räknades som 

kunskapsinnehåll ansåg Wittgenstein vara den typ av kunskap som bland annat ens egen 

verklighet och värderingar av vad som var bra eller dåligt (Johannessen & Rolf 1989). När vi 

försöker lära oss något nytt använder vi oss av den tysta kunskap och försöker dra nytta av 

den, Polanyis menar att vi använder den tysta kunskap som ett verktyg när vi lär oss nya saker 

(Rolf 1991). Polanyis menar även att den tysta kunskapen går att uttrycka i tal. När vi 

reflekterar eller granskar något använder vi oss av den kunskapen utan att vi är medvetna om 

vad vi gör – utan den finns där – utan att vi tänker på den. Vi blir påminda av den i olika 

situationer som ovan men även genom känslor och färdigheter som kan innebära tyst kunskap. 

Det är viktigt för oss att lära oss bli medvetna hur vi ska använda oss av den tysta kunskapen 

menar Polanyis enligt (Rolf 1991). 
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5. Syfte 

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur lärare i ämnet Idrott och hälsa arbetar med 

hälsa i ämnet samt att skapa en bild över vad hälsa är för dem.  

6. Frågeställningar 

1) Vad innebär begreppet hälsa för lärare i idrott och hälsa?  

2) Vilken uppfattning har lärarna om hur hälsa integreras i deras undervisning av ämnet 

idrott och hälsa? 

3) Hur ser läraren på sambandet mellan undervisning och läroplanen? 

7. Metod och urval 

7.1 Kvalitativ metod 

I denna studie har jag valt att använda mig av en kvalitativ metod i form av intervjuer.  

Jag valde att använda mig av kvalitativa intervjuer för att skapa mig en bra bild av 

verkligheten vilket även Bjørndal (2005) anser. Att använda mig av kvalitativa intervjuer 

ansåg jag skulle ge mest rättvisa till min studie då jag ville att intervjuerna skulle få mer 

djupgående svar av de intervjuade som även Hartman(1998) menar. Att använda mig av 

denna metod ansåg jag för att skapa mig en förståelse för hur lärarna arbetar med hälsa i 

ämnet Idrott och hälsa något även Bryman(2002) poängterar. Genom att använda mig av 

kvalitativa intervjuer som metod kunde jag även upptäcka olika egenskaper och strukturer 

intervjun vilket även Patel och Davidsson (2003) menar. Därför känns metoden relevant för 

min studie.  
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7.2 Urval 

Mitt mål är inte varit att ge någon övergripande eller generaliserande bild av hur lärare i idrott 

och hälsa ser på begreppet hälsa, utan jag vill gå in på djupet och finna några få lärare i ämnet 

idrott och hälsa för att få deras enskilda uppfattningar av vad de anser att hälsa är och hur de 

använder hälsa i undervisningen. Valet av lärare har främst styrts av tillgänglighet och ett 

visst strategiskt tänkande, tillgänglighet genom att en väninna frågade några idrottskollegor 

om de ville ställa upp på att bli intervjuade av mig, samt idrottslärare på min Vfu2 skola där 

jag skrev en lapp om någon ville vara med i min studie. Med tillgänglighet tänkte jag i och 

med att det fanns fler idrottslärare på skolan, och det var två stycken som svarade på min lapp 

vilka jag intervjuade. Jag intervjuade fyra lärare totalt i två f-9 skolor, utan vetskap om deras 

bakgrunder och förhållningssätt till hur de arbetar med hälsa i ämnet idrott och hälsa. Tre av 

de lärare jag har intervjuat är utbildade lärare i Idrott och hälsa och har en lärarexamen från 

idrottshögskolan (GIH). En har en lärarexamen från Skottland. De intervjuade lärare har varit 

verksamma i yrket i tre år eller längre. Jag har valt att enbart intervjua fyra stycken då jag 

ansåg att det är ett lagom antal för min studie. Av de fyra intervjuade är tre kvinnor och en 

man. Lärarna är i ungefär samma ålder mellan 30-40 år gamla. De har dock verksamma i 

ämnet olika länge. Kvinnan L2 har varit verksam i tre år samt är den yngsta, hennes kollega 

en kvinna L1 varit verksam i tio år till och från, när L1 inte undervisade har hon läst till ett 

ämne på universitetet.  I nästa skola, vilken är skolan som ligger i Stockholms kommun, är 

den första jag intervjuat en kvinna L3 som har varit verksam i tio år medan hennes kollega, en 

man L4 har varit verksam under sex år. Han har inte en svensk examen utan har en examen 

från Skottland.  

 

7.3 Studiens genomförande 

Jag har intervjuat enligt en semistrukturerad intervju vilket jag ansåg passade min studie bäst, 

d.v.s. genom att ställa en fråga (se bilaga 2) och kunna följa upp och få intervjuarens egna ord 

och känslor till ämnet. Intervjuerna spelade jag in på min telefon, samtidigt som jag spelade in 

intervjun förde jag stöd anteckningar. Två av intervjuerna ägde rum i arbetslagsrummet, en 

intervju ägde rum i ett personal rum med andra lärare i rummet, en intervju ägde rum i en 

idrotts sal enskilt. Intervjuerna tog mellan 10-25 minuter per tillfälle. Intervjuerna var 

konstruerad som ett semistrukturerade samtal. Jag valde att intervjua lärarna för att i 

                                                 

2
 Verksamhetsförlagd praktik 
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förhoppning om att skapa ett förtroende mellan mig och min intervjuade personen, samt att få 

ärliga och uppriktiga svar. Innan intervjun hade jag sammanställt frågor och kategoriserat 

dem vilket Denscombe (2000) kallar för en strukturerad intervju. Jag valde att kategorisera 

frågorna för att skapa ett flyt under intervjun, för att när intervjun var färdig var det lättare 

med efterarbetet om allt var inom samma kategori. Jag ställde inte några ledande frågor utan 

ställde öppna frågor för att inte påverka den intervjuade personen vilket även Bryman(2002) 

anser. Innan intervjuerna provade jag den elektroniska utrustning som jag skulle använda mig.  

 

7.4 Bearbetning och analys 

När allt material var insamlat lyssnade jag igenom intervjuerna vid flera gånger, samt 

renskrev det som sagts. Jag renskrev materialet så snart som möjligt efter intervjuerna. Efter 

renskrivning gick jag åter igenom mitt material och grupperade upp svaren i olika kategorier 

för att kunna särskilja de olika mönster jag kommit fram till. Jag har valt att bara redovisa de 

svar som är relevanta för min studie, samt kategoriserat dem utefter vad hälsa är, hur de 

arbetar med hälsa i undervisningen.  

7.5 Validitet och reliabilitet 

Genom att ge alla de intervjuade samma yttre förutsättning hoppas jag på att kunna höja 

reliabiliteten i min undersökning. Med reliabilitet menar Patel och Davidsson (2003) att 

undersökningen utförs på ett tillförlitligt sätt vilket jag ansåg att den gjorde i form av att, jag 

själv var väl förberedd innan intervjuernas genomförande genom att ha en strukturerad mall 

med frågor se (bilaga 2). Jag hade även förberett den tekniska utrustningen för att undvika 

missöden, samt att jag gjort en test intervju där jag prövade att ställa frågor för att öka 

validiteten. 
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7.6 Etiska överväganden 

Innan jag intervjuade lärarna på den aktuella skolan kontaktade jag dem och berättade för dem 

om min uppsats samt syftet med intervjun och att deras medverkan var frivillig. Jag bad även 

om deras tillåtelse att spela in intervjun (vetenskapsrådet, 2011). Jag ansåg att det var viktigt 

att förklara vikten med min intervju samt att de intervjuade var anonyma samt skolans namn 

var anonym precis som Patel och Davidsson (2003) beskriver. Lärarna på de aktuella skolorna 

blev kontaktade via mail och telefonsamtal angående mitt besök i god tid innan jag kom, jag 

förklarade även att jag ska behandla deras uppgifter konfidentiellt.  

 

8. Resultatpresentation 

I detta kapitel presenterar jag det empiriska material som samlats in. Jag har valt att 

kategorisera in svaren ifrån de olika lärarna utifrån mina frågeställningar. Vissa av mina 

intervjufrågor kommer även att vara rubriker, alla frågor är inte med i resultatet.  Jag har även 

hittat på namn på lärarna som deltagit i intervjuerna. 

8.1 Lärarnas definition om vad hälsa var som lärare i idrott och hälsa  

Det som alla de intervjuade lärarna i studien var överens om var att den nya läroplanen Lgr 11 

är lättare att följa och anpassa sin undervisning efter än Lpo94. De var även överens om att 

eleverna skulle må bra och skapa sig en god hälsogrund att stå på, att skapa ett samspel 

mellan sig själv och andra elever. Att använda sig av hälsa i ämnet ansåg inte någon av dem 

vara något problem nu med den nya kursplanen. I skolan där L3 och L4 arbetade har de för 

flera år sedan under Lpo94, skrivit de lokala kursplanerna ungefär som motsvarar dagens Lgr 

11. De ansåg att Lpo94 var väldigt svårtolkat och skrev om den så att både elever och lärare 

skulle förstå vad de gjorde samt vara lättare att bedöma. Lärare L3 och L4 anser att det är 

viktigt att skapa en förståelse hos eleverna, om vad hälsa är samt vilket uppdrag de har som 

lärare. L3 arbetade med olika ramsor som handlar om hälsa som hon och barnen läste innan 

de började en lektion, hur man är en bra kompis, hur man ska leva för att må bra. Både L3 och 

L4 arbetade med att skapa en förståelse som går ut på att eleverna ska förstå att de ska leva 

med sin egen kropp hela livet.  
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Genom att förklara att det som de gör med sin kropp ligger till grund för resten av deras liv, 

anser lärarna L3 och L4 och är ett av de största uppdragen angående hälsa när de tolkar Lgr 

11. 

 

Eleverna ska förstå sin kropp hur de ska leva med sin kropp hela 

livet ut det innefattar inte enbart träning utan även ergonomi och 

ett socialt samspel, de ska helt enkelt att leva med sin kropp, Ser 

mitt jobb som att väcka tankar på hur de ska leva med sin kropp 

(L4). 

L2 anser att hälsa är att må bra, att äta rätt och att träna och när dessa tre 

komponenter faller på plats mår man bra. Det L2 själv kanske reagerade över 

var hur lite hälsa hon har i sin undervisning men hade en tanke på att nästa år 

föra in det mer i undervisningen.  

Eleverna ska få en hälsosam syn på livet att de vet vad som är bra 

för dem genom kost motion hur det hänger ihop, inte lika mkt med 

de yngre än de äldre de yngre ska få prova på och tycka att det är 

roligt (L2). 

 

L1 anser att hälsa är allt från den fysiska till den psykiska hälsan. Vad L1 är orolig över är 

elevernas ohälsa att de har så dålig kondition för sin ålder. L1 har även reagerat på att det är 

många av eleverna som inte vill vara med på idrotten på grund av att de mår psykiskt dåligt.  

 Minst en i varje klass mår dåligt över att idrotta psykiskt (L1). 

 

L3 anser att hälsa i ämnet idrott och hälsa är att eleverna ska ha rätt perspektiv på livet, för att 

få balans. Att kunna bemöta eleven med en kram är ibland viktigare än att eleven ska ha 

gympakläder med sig.  

8.2 Lärarnas definition om vad hälsa är för dem som privat person 

Hälsa som privat person ansåg tre av fyra av lärarna vara samma sak som när de tänkte på 

hälsa som lärare. L1 ansåg att det som hon gjorde skillnaden på när hon tänkte på hälsa var att 

hon tänkte mer på kosten, vilket hon inte belyser i undervisningen på samma sätt utan anser 

att det kanske ligger mer på Hem och konsumentkunskapen. Det L1 Poängterar är att det 
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kanske skulle vara mer samarbete mellan de olika ämnena. Den fysiska biten fyller en stor 

funktion när hon tänker på hälsa.  

L2 anser att hälsa som privat person innehåller en bra och varierad kost, vila och att 

motionera, när dessa tre är välbalanserade mår man även mycket bättre psykiskt. Det faller sig 

så naturligt. L2 anser att det är svårt att veta vad som ingår i vilket ämne. Kosten tänker hon 

då på, men att det kanske ligger under Hem- och konsumentkunskap. Hon anser att det är 

svårt att få med kosten i hälsa begreppet. Något som L2 har reflekterat över är att det kan vara 

svårt att komma igång och träna för att man inte har tid, men hon anser aven att när man väl 

har börjat träna så orkar man mer.  

Man ska ha tid och ork, tiden finns inte ork får man när man väl 

sätter igång (L2). 

L3 anser att hon tänker lika angående hälsa som privat person och som lärare och tror inte att 

vi som människor kan vara på ett sätt på arbetet och vara en annan person när vi kommer 

hem. L3 tror att det ligger något annat i att man inte mår bra som person det kan vara att vi 

inte kommunicerar tillräckligt.  

Jag anser att det är viktigt att kommunicera eller ge varandra en 

kram eller klapp på axeln för då kan man orka ta sig förbi det 

jobbiga och härda ut (L3). 

L4 anser att hälsa är att jag kan använda kroppen livet ut, att vara aktiv, förebyggande, som 

privat person. Han försöker även lära ut samma sak till eleverna att hälsa inte är kring en viss 

idrott utan ses utifrån ett långsiktigt perspektiv.  

 

8.3 Hur lärarna arbetar med hälsa i ämnet Idrott och hälsa 

L4 arbetar både teoretiskt och praktiskt, de har tidigare haft ett samarbete med ämnet No 3 

angående pulsen. No läraren ansvarade för den teoretiska delen och idrott och hälsa ansvarade 

för att labborera med eleverna genom att prova vad som påverkar pulsen. För en tid sedan har 

eleverna varit ute på prao där de fick med sig en uppgift angående ergonomin. Att titta på t.ex. 

bullernivån och vilka hjälpverktyg som finns för att lyfta tunga saker. Syftet med denna 

uppgift är inte att eleverna skulle hitta fel på arbetsplatsen utan att de ska förstå att de kan 

ställa krav angående ergonomin på sin arbetsplats.  

                                                 

3
 No betyder (Natur Orienterade ämnen) som Fysik, Biologi och Kemi.  
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Lärarna ser till att alla elever får vara ute i skogen och gå ut på vandringar minst en gång per 

år. Lärarna vill att eleverna ska se vilka fördelar som det kan medföra. Hälsa genomsyrar allt i 

undervisningen oavsett om det är att vandra eller vad de gör under den fysiska 

träningsperioden, det är viktigt att diskutera om att hitta balansen i sin träning.  

 ”Vi har många elever som satsar stort inom sin sport speciellt elever i årskurs nio”. Då 

förklarar L4 att det är få som lyckas med sin sport och kan tjäna pengar på den, därför är det 

viktigt att inte slita ut sin kropp i onödan för att sen eventuellt skada sig och hata den sport 

man utövat. Det han försöker förmedla är att eleverna ska hitta en balans i sitt tränande.  

Det är inte värt att pusha sin kropp till den yttersta gräns för att få 

förslitnings skador för resten av livet (L4). 

Jag ställde frågan om han arbetade mot styrdokumenten vilket han svarade ”ja självklart” men 

att det har varit en anpassningsperiod. Han förklarar även att Lpo94 var mer svår att tyda 

vilket ledde till att lärarna på denna skola skrev en lokalkursplan som är relativt lik Lgr11 

vilket resulterar i att de inte har gjort om sin undervisning så mycket sedan Lgr11 kom ut. Det 

blev bara ännu klarare hur de skulle arbeta. L4 anser att det är lättare att sätta betyg när han 

utgår ifrån vad det står i styrdokumenten. ”Om det blir en diskussion angående en elevs betyg 

kan man alltid visa vad som ingår och falla mot styrdokumenten”(L4).  

 
L3 arbetar med de yngre barnen och med dem har hon rim och ramsor som ska vara lätta att 

följa och förstå. L3 är noga med att eleverna känner sig bra och duktiga att de mår bra. L3 

kopplar ihop sin undervisning med att alla ska må bra, att inte vara stressad mot barnen 

oavsett av hur vi mår, hur vi hanterar stress. Eleverna i årskurs 1 ska kunna följa enkla regler 

här har L3 en ramsa som de använder.  

 Idrottskläder har jag på, och jag kan gå på tå, 

 när vi leker med varandra är jag sjyst mot alla andra, 

 sitter vi i ring då ska vi lära oss någonting,  

då är mina öron spända, ögonen mot himlen vända. (L3) 

 

Eleverna i årskurs 2 behöver hon inte påminna om de regler ovan då har hon en hälsoramsa 

istället.  

Mat i magen vill jag ha för att orka och må bra, 

 Att gå ut i skog och mark ger motion och gör mig stark. 
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 Rör mig lite varje dag som så glad att vara som jag, 

 Är vi sjysta mot varandra mår vi bra och trivs med andra. 

 Vi behöver koppla av ifrån dagens bus och krav  

sömn är viktigt vill jag lova det är medicin att sova (L3). 

”Kan man ramsan som elev, kan man även stanna upp i lektionen och förklara vad det är vi 

säger i ramsan för att eleverna ska kunna skapa sig en förståelse vad vi verkligen säger.” 

Under en lektion som L3 hade förklarade hon för mig att hon hade dans, hon ville att eleverna 

skulle göra på ett sätt, men insåg relativt fort att det hon hade tänkt inte gick att genomföra. 

Eleverna förstod inte vad hon menade, då bytte hon strategi och då förstod eleverna vad de 

skulle göra. Hon förklarade att hon började förklara utan att visa hur eleverna skulle göra, 

eleverna förstod inte, då tänkte hon om och lät vissa elever sitta ner och andra stå upp 

samtidigt som hon förklarade dansen. Skillnaden var att hon konkritiserade dansen genom att 

visa vad hon menade samtidigt som hon gav instruktioner.  

L3 har även ett begrepp som är tyst och schysst som hon använder till de lite äldre barnen. 

Under t.ex. en lektion kan det gå jättebra och då kan de stanna upp och säga att nu kör vi tyst 

och schysst. Då händer det något i rummet helt plötsligt kan lilla blyga Stina hålla i bollen och 

fokusera på vad de gör istället för att fokusera på vem de ska passa. Det anser både L3 och L4 

vara magiskt. L3 anser att följa styrdokumenten är hennes uppdrag som lärare annars begår 

hon tjänstefel. Hon svarar som L4 att de redan hade arbetat ut en lokal kursplan som är som 

Lgr11, vilket hon ansåg var intressant att de inte var så fel ute när de gjorde om Lpo94.  

 

L2 arbetar inte så aktivt med hälsa under sina idrottslektioner, utan hade hoppats på att börja 

med det nästa termin. Nu blir det inte så av naturliga skäl. I och med att alla elever har datorer 

har hon precis börjat med att de elever som inte kommer att vara närvarande under lektionen 

oavsett anledning får de en teoriuppgift som har handlar om hälsa eleverna protesterade lite i 

början. Det som L2 har sett sedan hon införde den teoretiska uppgiften är att de är färre som 

har glömt kläder. Styrdokumenten använder L2 som ramar för vad eleverna ska lära sig. Det 

kan även vara så att hon håller några lektioner utan att veta vilka mål hon ska uppnå med 

dagens lektioner. När lektionerna är slut läser hon Lgr11 och kan bocka av att ”det har jag 

gjort idag”, vilket gör att hon känner sig nöjd med dagens lektioner, för att hon fick med 

målen i undervisningen. 
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 De elever som inte har med sig kläder eller inte ska vara med på 

idrotten får en teoretisk uppgift, sedan jag införde det systemet är 

det färre som glöm kläder. Eller som tidigare kom eleverna till 

lektionen för att se vad det var de skulle göra om det inte var 

något roligt struntade de i att vara med men var det trampet då 

sprang de till skåpet och hämtade kläderna (L2). 

 

L1 förklarar att hon har en hög ambition att det ska vara mer teoretiskt inslag av hälsa, men 

att tiden inte räcker till. Hade de fler idrottstimmar per vecka så skulle de kunna gå in i en 

lektionssal. Idag har de bara 50 minuters lektioner vilket hon anser vara för lite. L1 anser att 

det är viktigare att eleverna får arbeta med kroppen för att träna upp en bra kondition. Genom 

att L1 är medveten om att det är för lite fakta försöker hon väva in fakta under 

genomgångarna för att få med den biten. I den praktiska undervisningen försöker de skapa att 

alla elever känner sig bekväma med att ha idrott och att alla elever ska kunna känna sig trygga 

under lektionen. Huruvida L1 arbetar mot styrdokumenten svarar hon så hä r: 

”Det är min arbetsuppgift, det finns inte något annat, det ger en tydlighet till både mig och 

eleverna” (L1).  

Genom att konkritisera Lgr 11 vet lärarna i studien vad som förväntas av dem samt att de vet 

vad de ska hinna med under en termin.  

Lgr 11 är inte bara bra för oss lärare i ämnet utan det är bra att 

kunna visa föräldrar till eleverna att idrotten är ett ämne som alla 

andra i skolan med mål (L1). 
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8.4 Lärarnas uppfattning hur de anser att eleverna uppfattar deras 

sätt att belysa hälsa. 

L1 anser att det kan vara svårt att veta om eleverna förstår hur hälsa belyses i ämnet, hon vet 

nog inte riktigt om eleverna förstår det eller om de tar det till sig. L1 anser att det är svårt att 

säga i en årskurs 7, ”att om du tränar hårt nu kan du få en snygg kropp senare i livet”. Hon 

anser att eleverna lever så mycket i nuet, L1 förklarar även att hon försöker att arbeta så att 

eleverna känner ett sammanhang av lektionerna. Men är inte säker på att eleverna gör det.  

L4 arbetar med att lyfta de svagare eleverna vilket innebär att de tuffa och stöddiga ”fotbolls 

killarna” kommer i bakgrunden och tycker att det är tråkigt med idrotten. L4 kan förklara för 

dessa elever varför han gör som han gör och på så sätt förstår de ” stöddiga fotbollskillarna” 

varför. L4 berättade om en elev som hade kommit fram till honom nyligen och berättat för 

honom om den gången som han pratade om hållning och ergonomi. Nu tre år senare hade 

eleven förstått innebörden av den lektionen. L4 berättar för mig gång på gång hur har arbetar i 

förebyggande syfte. Han berättar att han tror att eleverna förstår vad det är han gör, även om 

det tar lite tid har eleverna hört honom säga det vid ett tidigare tillfälle.  

Jag var nog också en av de stöddiga killarna när jag var ung, 

därför kan jag känna igen mig i dem, därför kanske det är ännu 

viktigare att lyfta de lite svagare eleverna (L4). 

 

L3 stoppar ofta leken för att förklara vad det är hon gör eller hur ramsans innehåll kan 

påverka hur de leker. Att eleverna förstår att de ska visa respekt mot varandra och ge varandra 

utrymme. L3 kan även fråga eleverna vad ämnet heter och kan då få ett svara som Gympa, 

idrott. Då säger hon ”tänk igen” och då är det någon som kommer på att ämnet heter idrott 

och hälsa. L3 anser att det är viktigt att vi betonar vad ämnet verkligen heter.  

Vad heter ämnet? Eleverna ger olika svar Gympa, idrott till sist är 

det en liten elev som säger ”Just det, Idrott och hälsa” (L3) 

 

L2 tror inte att hennes elever kan förstå vad det är som de gör mer än springer och hoppar och 

har roligt, L2 tror att eleverna ser på ämnet som enbart praktiskt.  

 Nä jag tror inte de förstår vad de gör förutom att de springer och 

leker här på idrotten (L2.) 
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9. Diskussion 

I denna sista del av min studie är avsikten att föra en reflekterande diskussion ö ver vad jag har 

kommit fram till i intervjuerna samt att resonera kring eventuella orsaker och konsekvenser. 

Resultaten kommer att jämföras och diskuteras mot tidigare forskning och frågeställningarna.  

Att intervjua verksamma idrottslärare, har varit ett positivt sätt för att samla in empirisk data. 

De intervjuade lärarna har alla delat med sig av sina erfarenheter och tillvägagångssätt 

avseende hur de arbetar med hälsa och vad hälsa är för dem. Min intention var inte att ge 

någon generell bild över hur idrottslärare arbetar med hälsa i ämnet utan att skapa en översikt 

hur det kan se ut på de olika skolorna. Resultatet stämmer inte riktigt överens med tidigare 

forskning, vilket jag tror kan ha ett göra med att det har kommit en ny läroplan Lgr11. De 

flesta lärare anser att den nya läroplanen är lättare att tolka samt att arbeta efter. Läroplanen 

ingick inte i syftet men framkom tydligt i intervjuerna. Något som jag reflekterade över, då 

jag själv var skeptisk till vad jag skulle komma fram till i min studie.   

9.1 Resultatdiskussion 

9.2 Lärarnas definition på hälsa 

Enligt tidigare forskning, Thedin Jakobsson (2001), framgick det att lärarna hade svårt att 

definiera hälsa. Hos de lärare jag intervjuade fanns det vissa oklarheter kring vad hälsa är, 

men de var ändå på det klara med den stora innebörden av hälsa vilket för dem innebar att 

motionera, må bra samt ha en bra kost. L2 sa att om dessa tre är välbalanserade så mår hon i 

regel väldigt bra vilket jag kan tolka till WHO´s beskrivning av hälsa i att hälsa kommer från 

begreppet hel, vilket jag tolkar att L2 känner när motion, kost och är välbalanserat. Något 

även lärare L3 försökte förmedla till mig är hur viktigt det är att man som person blir sedd 

genom en klapp eller en kram. Antonovsky beskriver även att det är viktigt att kunna hantera 

det oförutsedda vilket han kallar hanterbart. Jag tolkar det som om L3 under sin danslektion 

hanterade det oförutsedda genom att ändra sitt upplägg av instruktionerna hon gav eleverna. 

Resultatet av de nya instruktionerna gjorde att dansen flöt på och eleverna kände sig glada 

och att de lyckats.   

Lärarna L3 och L4 som arbetade på samma skola definierade hälsa på olika sätt, dock visade 

det sig att alla de intervjuade ansåg att innebörden av hälsa var densamma. Thedin Jakobsson 

(2007) menar att det går att se på hälsa ur två perspektiv ett ur ett fysiologiskt perspektiv och 

ur ett humanistiskt. Lärarna på de olika skolorna arbetade ur ett fysiologiskt perspektiv vilket 
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innebar att de såg hälsa ur ett nyttoperspektiv. L4 ansåg sig själv som en lärare som ville att 

de svagare skulle bli starkare i idrott och hälsa för att skapa en bra kroppsuppfattning.   

Precis som Antonovsky skriver är en av de viktigaste komponenterna för att uppleva Kasam 

är att känna meningsfullhet, vilket L3 gör med sina ramsor. Hon läser ramsorna i början av 

varje lektion för att eleverna ska få en känsla av vad det är de ska tänka på under lektionen.  

9.3 Hur lärarna arbetar med hälsa 

Lärarna anser att de arbetar med hälsa hela tiden och att all deras undervisning genomsyras av 

hälsa. En av lärarna ansåg att hälsa skulle kunna vara teoretiskt och gå in i ett klassrum för att 

bedriva undervisningen vilket även Thedin Jakobsson (2007) poängterade. De övriga tre 

lärarna anser att det inte behöver gå in i klassrum för att undervisa i hälsa utan att hälsa 

genomsyrar deras idrottslektioner. Enligt Skolinspektionen har det framgått av deras resultat 

att hälsa i ämnet Idrott och hälsa inte framkommer tillräckligt mycket i undervisningen trots 

att det står i Lgr 11.  Vilket jag kan tolka till att Thedin Jakobssons (2007) studie angående att 

bedriva viss undervisning i klassrum fortfarande borde vara aktuell, trots att tre av fyra lärare 

motsäger sig att bedriva hälsa i klassrummet. De lärare som motsäger sig att undervisa i 

klassrummet, anser att det inte finns tid utan har valt att undervisa i hälsa genomgående i 

ämnet. Utifrån ett lärarperspektiv ansåg L1, L3 och L4 att de arbetar mer med hälsa nu enligt 

Lgr 11 än Lpo94, att all undervisningen är genomsyrad av hälsa på olika sätt. Det som kan 

vara en av svårigheterna med att undervisa i idrott och hälsa kan vara att lärarna arbetar med 

tyst kunskap som Rolf (1998) beskriver. Det kan innebära att lärarna har en kunskap om hälsa 

som de förmedlar men kanske inte alltid kan precisera var kunskapen kommer ifrån. (L1) 

anser att dagens elever har mycket sämre kondition, att de har en större ohälsa, vilket gör att 

hon inte vill gå in i klassrummet och arbeta med hälsa utan prioriterar den fysiska aktiviteten. 

Utifrån sin egen kunskap lär de ut den tysta kunskap som de fått via sina egna erfarenheter 

eller traditioner. När jag tolkar Fischbein (2009) kan jag även se likheter mellan hennes 

studier kring att om eleverna uppfattar sin lärare som stöttande ökar tilltron till att våga vara 

med i undervisningen i ämnet, utifrån sin förutsättning. Jag anser att L1 arbetar i ett 

långsiktigt perspektiv genom att välja in hälsa i den fysiska aktiviteten. Min tolkning av L1 

arbetsmetod är att hon ser till elevens bästa genom att ge mest tid till den fysiska aktiviteten, 

vilket hon gör genom sin tysta kunskap anser jag. Det som jag anser som tyst kunskap i det 

fallet är att hon låter eleverna med ohälsa få ut så mycket fysisk aktivitet av lektionen istället 

för att fokusera på att prata om hälsa.  
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L3 och L4 ansåg att deras främsta uppdrag var att lära eleverna att må bra i sin kropp och att 

de skulle skapa en förståelse för vikten av motion och hälsa för att få ett gott liv. Lärarna 

ansåg att det kunde vara svårt att anpassa sin undervisning så pass tydligt att eleverna förstod 

vikten av motion och hälsa senare i livet. L4 sa att det inte spelar någon roll om de förstår 

meningsfullheten av vad läraren lär ut, det viktigaste är att eleverna har hört det, för läraren 

hoppades då att eleverna kommer ihåg vikten med motion och hälsa senare i livet. Vilket jag 

kan tolka till att L3 och L4 vill att eleverna ska känna en meningsfullhet mellan motion och 

hälsa vilket är en av de viktigaste komponenterna i Kasam.  

Hälsa var inte något som lärarna konkritiserade under lektionen eller skrev upp målen på 

tavlan utan L1, L3 och L4 undervisade och ansåg att hälsa genomsyrade all undervisning. L2 

berörde hälsa väldigt lite och undervisade lite utefter det jag befarade innan jag började denna 

studie, nämligen att hon genomförde sin undervisning, och efter varje lektion eller efter 

dagens slut tittade hon igenom målen och kunde då konstatera att hon fått med de flesta mål, 

vilket jag anser vara en efterkonstruktion. Vilket jag kan koppla till tyst kunskap genom att L2 

har en kunskap som hon lär ut till eleverna. Dock måste hon kontrollera genom att läsa 

styrdokumenten att hon har fått med allt som står. Faran med den metoden anser jag kan vara 

att läraren bara gör och inte har satt några mål över sin egen undervisning utan bara 

undervisar utefter sin tysta kunskap. 

De flesta intervjuade lärarna ansåg att hälsa var självklart i undervisningen men att de kanske 

inte alltid förmedlade till eleverna när de hade hälsa på schemat, L3 & L4 ansåg att det inte 

längre var svårt att få med hälsa som en naturlig del i undervisningen enligt Lgr 11.   

L3 ansåg att de yngre eleverna som hon undervisade kände ett sammanhang i hennes hälsa 

lektioner, det trodde hon berodde på att hon använde sig av ramsorna i början av lektionerna. 

Vilket jag kopplar till att eleverna känner Kasam under hennes lektioner för att först läsa 

ramsorna för att stoppa lektionen och hänvisa tillbaka till ramsorna.  

L1 trodde att hennes elever känner ett sammanhang i hennes undervisning genom att eleverna 

hade en förståelse för de aktiviteter de utövade, det ansåg hon att hon kunde bli bättre på att 

tala om för eleverna vad som förväntades av dem. Vilket jag kopplar till att L1 har en 

ambition om att eleverna ska känna Kasam, men kanske inte än ha kommit dit i sitt lärande 

eller att L1 inte är tillräckligt tydlig med lektionens syfte och mål. Eftersom L2 

efterkonstruerade sina lektioner utefter sin tysta kunskap, ansåg hon att eleverna inte förstod 

vad hälsa var i hennes lektioner något hon själv reflekterade över att hon skulle bli bättre i. 
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Därför ansåg hon inte att hennes elever kände något sammanhang, men att de kunde känna 

meningsfullhet.  

L4 pratar genomgående under intervjun hur viktigt det är att eleverna ska ha kroppen livet ut, 

vilket jag tolkar till Thedin Jakobsson (2007) som anser att eleverna ska få kunskaper om hur 

de ska kunna främja sin hälsa i framtiden. Vilket jag tolkar till att alla elever behöver få 

kunskap över olika idrotter, inte bara den idrott som man specialiserat sig på, den man utövar 

på fritiden.  

Något som framgick under intervjuerna var att alla lärare ansåg att det var mycket lättare att 

inkludera hälsa i undervisningen sedan den nya läroplanen Lgr11 kommit. En skillnad mot 

vad Thedin Jakobsson (2004) kom fram till i sin studie, var att lärare i studien hade svårt att 

konkritisera vad hälsa verkligen är eller hur lärarna skulle arbeta med hälsa i ämnet. En av de 

största skillnaderna mellan Lpo94 och Lgr11.   

 I Lgr 11 står det 

 ”att undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att 

eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att 

vara fysiskt aktiva och vistats i naturen” (Skolverket 2011). 

I Lpo 94 står det  

utvecklar sin fysiska, psykiska och sociala förmåga samt utvecklar 

en positiv självbild, 

– utvecklar kunskap om vad som främjar hälsa (Skolverket 2010). 

 

I Lgr 11 står det mer konkret att undervisningen skall syfta till att eleverna 

utvecklar rörelseförmågor och ett intresse för att vara fysiskt aktiva samt vistas i 

naturen, i Lpo94 står det inte något om att eleverna ska vistas i naturen. Det står 

i Lpo94 att eleverna ska utveckla sin fysiska och psykiska och sociala förmåga, 

vilket lämnar egen tolkning av läraren. I Lgr11 nämns inte de olika förmågorna 

som psykisk, fysik och social. Hur eleverna ska uppnå det, i Lgr 11 står det 

däremot undervisningens syfte, vilket jag anser vara mer konkret för läraren. 

Vilket jag tolkar till att undervisningen går att tolka relativt fritt bara läraren ser 

att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor. Det svåra i Lgr11 är hur vi som 

lärare vet att eleven får upp ett intresse för att vara mer fysiskt aktiva.  
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Som lärare i ämnet idrott och hälsa är det viktigt att presentera olika idrotter och 

sporter för att i förhoppning finna något som passar alla elever.  

 

L3 och L4 ansåg att deras uppdrag som lärare i idrott och hälsa är att lära ut till eleverna att 

leva med sin kropp. Att eleverna skulle förstå sambandet mellan idrottsundervisning och hur 

deras hälsa ur olika perspektiv som ergonomi, samarbetet och den sociala förmågan. L3 och 

L4 hoppades på att deras undervisning skapade en förståelse över varför ämnet Idrott och 

hälsa är så viktigt ur många aspekter. Lärarna själva pratade inte om Kasam, men jag tolkar 

det som om att L3 och L4 arbetade genomgående med de olika begreppen i Kasam som 

meningsfullhet, genom att skapa starka och trygga individer, i form av att eleverna ska skapa 

sig en förståelse för varför de behöver ämnet idrott och hälsa, L3 och L4 anser att ämnet är 

viktigt för framtiden oavsett om det gäller att bli starka i form av kondition eller trygga 

individer för att de t.ex. vet att de kan ställa krav på sin framtida arbetsplats t.ex. när det gäller 

ergonomi. L4 arbetade mycket med att stärka de svagare eleverna vilket jag tolkar till 

meningsfullhet. Hanterbart genom att eleverna skulle känna förtroende för dem som lärare 

och personer, Begriplighet vilket var lärarnas största utmaning att skapa ett sammanhang 

mellan yttre och inre stimuli. Att förbereda eleverna på med och motgång.  

L4 ansåg precis som Thedin Jakobsson (2007) att hälsa är ett levnadssätt vilket resulterar i att 

klara sig från t.ex. hjärt- och kärlsjukdomar, därav att han vill att eleverna ska lära sig hur de 

ska använda sin kropp inför framtiden.  

Jag anser att det var väldigt intressant att höra dessa fyra lärare berätta om sina uppdrag som 

lärare i Idrott och hälsa; att det inte var som jag befarade utan att de flesta hade en tanke 

bakom sin undervisning angående hälsa. Om jag skulle vidareutveckla min studie skulle jag 

intervjua eleverna för att se om de har samma bild som sina lärare. Kanske rent av fråga 

eleverna hur de skulle vilja att läraren arbetar med hälsa i undervisningen.  

10. Metoddiskussion 

Så här i efterhand anser jag att studien har varit väldigt intressant, den metod att intervjua fyra 

lärare i ämnet i olika skolor har gett ett bra perspektiv och bild över hur lärarna arbetar med 

hälsa i ämnet idrott och hälsa.  Jag valde att göra kvalitativa intervjuer då jag ville få ett djup i 

min studie. Även om jag enbart intervjuat en gång tidigare under min studietid anser jag att 

det var mycket fakta som framkom i intervjuerna. Mina frågor kändes relevanta för min studie 

i början, men insåg efter ha arbetat med frågorna att vissa frågor inte var relevanta för studien. 
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De berörda lärarna poängterade att frågorna var bra samt att frågorna fick dem att tänka till på 

sin undervisning.  

Det jag tycker har varit intressant är att under studiens gång är att hälsa i undervisningen 

Idrott och hälsa tagits upp i media. Skolinspektionen har precis genomfört en undersökning på 

skolors undervisning. En av sakerna som framgick av Skolinspektionen var att lärare inte 

belyser hälsa, utan att lärarna undervisar eleverna genom lek med boll och utan boll.  

 

11. Framtida forskning 

Jag anser att detta ämne aldrig kommer att ta slut, utan att det bara är en början på 

diskussionen huruvida eleverna är aktiva och främjar sin hälsa. Det har precis i dagarna 

framkommit via en studie att ungdomar med god kondition upp till att dem är 18år inte har 

lika lätt till att bli deprimerade som vuxna. Min vidare forskning anser jag skulle vara 

intressant att ta reda på hur eleverna uppfattar hur läraren arbetar med hälsa i ämnet idrott och 

hälsa, då på samma skola. Är det verkligen så att eleverna har en förståelse över vad de gör på 

idrotten eller har de bara roligt och rör på sig?  
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

Syfte och frågeställningar:  

Syftet med uppsatsen är att få en bild av hur lärare i idrott och hälsas inställning till hur 

begreppet hälsa används i undervisningen av ämnet idrott och hälsa.  

Frågeställningar 

1) Vad innebär begreppet hälsa för lärare i idrott och hälsa?  

2) Vilken uppfattning har lärarna om hur hälsa integreras i deras undervisning av ämnet 

idrott och hälsa? 

3) Hur ser läraren på sambandet mellan undervisningen och läroplanen?  

Lärarperspektiv, hälsa, Kasam, idrott och hälsa, läroplanen  

Var har du sökt? 

Google Scholar, Skolverket, Skolinspektionen 

 

Google Scholar: Tyst kunskap 

Google Scholar: Hälsa 

Google Scholar: Kasam 

Google Scholar: Lärarperspektiv 

Skolverket: Lgr 11 

Skolverket: Lpo94 

Skolinspektionen - granskning idrott 

 

 

Jag ansåg att det var svårt att hitta information om lärarperspektiv, annars har jag hittat bra 

och relevant tidigare forskning. 



 

Bilaga 1 

 

Frågor till idrottslärare 

1. Kön? 

2. Utbildning? 

3. Verksam inom yrket? 

4. Vilka årskurser undervisar du? 

5. Vad är hälsa för dig som lärare i ämnet? 

6. Vad är hälsa för dig som privat person?  

7. Skiljer det sig och i sådana fall varför? 

8. Hur arbetar du med hälsa i ämnet idrott och hälsa? 

Teoretiskt eller praktiskt eller både och? 

9. Hur tror du eleverna uppfattar hur du belyser hälsa i ämnet? 

10. Vet eleverna vad du definierar som hälsa? 

11. Arbetar ni med tema dagar? 

12. Arbetar du mot styrdokumenten lgr11? 

13. Om ja vilka är fördelarna med att arbeta mot styrdokumenten?  

14. Om nej, varför arbetar du inte mot styrdokumenten? 

 


