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Sammanfattning  

Denna studie innefattar hur lärare i idrott och hälsa väljer att arbeta kring arbetsområdet hälsa 

och livsstil, i vilken omfattning det sker samt ifall de känner någon svårighet i det. Uppsatsen 

belyser även vad lärosätena ger för verktyg till idrott- och hälsalärarna att undervisa i hälsa . 

Metoden jag använt bestod i att jag genomfört 4 semistrukturerade intervjuer med idrott- och 

hälsalärare i Stockholmstrakterna. Informanterna har varit utbildade och examinerats under 

olika årgångar. Idrottslärare mot yngre åldrar beskriver att det sker enstaka hälsoinslag under 

deras undervisning, exempelvis motivera duschning eller hur kroppen reagerar på rörelse. När 

eleverna kommer upp mot årskurs 5 sker en ökad frekvens i hälsoundervisningen, där de mer 

går in på träningslära, pulsmätning och hälsobegrepp. Idrott- och hälsalärarna upplever inte att 

de fått särskilt mycket redskap från deras lärarutbildning i att undervisa i hälsa, inte heller från 

diverse fortbildningar de genomfört. Idrottslärare som examinerades innan LPO 94 fick inte 

någon konkret undervisning i hälsa. 3 av 4 lärare upplever inga större problem i att tolka och 

förstå styrdokumentens direktiv kring hälsoundervisning. En av lärarna upplever ett visst 

omställningsproblem i samband med byte av läroplanen. Det finns flera orsaker till varför 

hälsa kan vara så sällan förekommande under idrottstimmarna. Något som idrottslärarna tar 

upp kan vara en faktor kan vara bilden av idrott och hälsa som eleverna har eller också den 

bristande utbildning som lärosätena ger ut.  
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Inledning  
För en tid sedan genomförde jag en studie som tog upp vad idrott- och hälsalärare prioriterar 

för moment på sina lektioner och vilka moment de kanske ser en svårighet i att undervisa i. 

Utifrån mitt resultat och även i andra studier jag har läst framkommer det att undervisning i 

arbetsområdet hälsa och livsstil inte är vanligt förekommande. I en studie genomförd av 

skolinspektionen under våren 2012 redovisas att den svenska undervisningen i idrott och hälsa 

ämnet har dålig koppling till den gällande läroplanen. Hälsa är fortfarande sällan 

förekommande i ett ämne där rörelse står i centrum. Andel utbildade idrottslärare mot 

mellanstadietårskurser är till hälften, vilket har sänkt kvaliteten på idrottsundervisningen.  

 Därför vill jag försöka ta reda på är hur idrott och hälsalärare undervisar i hälsa i årskurserna 

1-6 samt ifall de ser någon svårighet med att undervisa i hälsa. Jag ska även titta på hur 

idrottslärarnas lärarutbildning sett ut, ur ett hälsoperspektiv. Får idrott och hälsalärare de 

verktyg de behöver för att kunna genomföra en godkänd hälsoundervisning?  

 

Bakgrund  

Definitioner av hälsa 

 "Health is a state of complete physical, mental and social wellbeing and not merely the 

absence of illness or infirmity" (WHO 1946) 

Det har alltid funnits olika definitioner av hälsa och som sträcker sig enda bak till innan 

Kristus.  Eriksson menar på att hälsa är ett integrerat tillstånd mellan sundhet, friskhet och 

välbefinnande. Det kan även förekomma att en individ upplever sig själv som frisk och 

välbefinnande trots att samhället ser denne som sjuk. Att enbart individen ser sig själv som 

välmående är en tillräcklig betingelse för hälsa. (Katie Eriksson 1997)  

 

Det finns många olika definitioner av vad hälsa betyder och ser annorlunda ut om man ser ur 

ett mediciniskt perspektiv eller ur ett kulturellt. Denna svårighet kan också återfinnas inom 

skolans ramar. Med detta menas att lärare ofta har problem att konkretisera och tolka 

styrdokumentens mål kring hälsaundervisning. (Thedin-Jakobsson 2005) 
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Hälsoundervisningens införande 

Samtidigt med införandet av LPO 94 så ändrades namnet för ämnet från idrott till idrott och 

hälsa, vilket resulterade i en rad nya innehåll och inriktningar. För idrottslärare ökade nu 

trycket att förhålla sig till de nya direktiven om hälsoundervisningen. Lärarna har givits ett 

stort utrymme att själva tolka och sätta upp målen för hur hälsa ska komma till uttryck.  

Thedin-Jakobsson beskriver hur viktigt det är för skolans undervisning att kunna göra allt för 

att främja elevers fysiska, psykiska och sociala hälsa. Hur detta ska gå till är däremot något 

som behövs diskuteras och lyftas fram. (Thedin-Jakobsson i Larsson 2007) 

Svenska ungdomar tillhör den grupp som har bland den mest goda hälsan i världen. Den 

bilden är mångskiftande då samma studie tryckte på att svenska ungdomar har fler symptom 

på psykosomatiska bekymmer än genomsnittet. (Socialstyrelsen 2005) 

 

Bremberg tar upp att hälsoundervisningen bedrivs i en rad andra ämnen, såsom idrott, 

hemkunskap och naturorienterade ämnen. I USA däremot bedrivs hälsa som ett eget ämne 

kallat ”health education”. Han tar även fram tre arbetsmetoder som skolan kan arbete kring 

för att främja elevers hälsa. Det kan dels handla om att skapa en förändring i elevens beteende 

för att främja hälsa. En annan metod är ett samspel mellan att eleven har den rätta kunskapen, 

attityden och beteende, för att skapa god hälsa. Den sista metoden består i att förklara 

sambandet mellan elevens hälsa och självbild, och för att eleven ska kunna få god hälsa måste 

lärare undervisa i syfte att främja självbilden. (Bremberg 2004) 

 

Styrdokumentens direktioner 

I svenska skolans styrdokument beskrivs centrala innehåll inom hälsa som idrottslärarna ska 

förhålla sig till. För årskurs 1-3 handlar det om att undervisa kring: Ord och begrepp för och 

samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur och utevistelser. 

För årskurs 4-6 ska idrottslärarna undervisa i: 

 Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer. 

 Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör  

valet av fysiska aktiviteter. 

 Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning. 

 Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och  

träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild. (Skolverket 2011:52) 
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Skolverket och skolinspektionens forskning kring ämnet 

Under våren 2010 så genomförde skolinspektionen en studie runtom i Sverige, i syfte att ta 

reda på vilka moment som undervisas på idrottstimmarna. Undersökningen gjordes på en och 

samma dag och på 172 olika skolor. Över 65 procent av alla idrottslektioner hade bollsport 

som huvudmoment. I enbart fyra procent av alla lektioner, kunde de utmärka någon form av 

hälsoundervisning. Skolinspektionen menar också att lektionerna enbart behövde ha ett inslag 

av hälsoundervisning för att det skulle kunna räknas med, och inte att eleverna hade en hel 

lektion av hälsa. Orsaker till detta trodde skolinspektionen kunna vara att elever har en 

förväntan av att idrotten är en timme där de får springa av sig och leka. Idrottslärarna tar även 

upp att styrdokumenten är svåra att tolka vilket leder till svårigheter i att undervisa i området 

hälsa. (Skolinspektionen 2010) 

 

Under våren 2012 så genomförde skolinspektionen en undersökning av ämnet idrott och hälsa 

och fick fram en hel del brister inom ämnet. I de tre kunskapsområden inom idrott (rörelse, 

hälsa och livsstil samt friluftsliv och orientering) så var rörelse vanligast förekommande, med 

94 procent. Hälsa och livsstil förekommer väldigt sällan, och eleverna ges ej tillräckligt med 

tid för att ges chans att klara de mål som finns. Även hälften av de lärare som var med i 

studien var ej utbildade idrott och hälsalärare, vilket sänker kvaliteten på undervisningen. 

En lärare som deltog i skolinspektionens undersökning hade hävdat: 

”På denna skola prioriteras kärnämnena. Utbildning inom idrott spelar mindre 

roll.”(Skolinspektion 2012) Skolledningar i Sverige kan också komma att undervärdera 

värdet av en utbildad idrottslärare. Med detta menar de att skolledningarna bortser, oftare i 

ämnet idrott och hälsa än vad de gör i andra ämnen, kring lärarens utbildningsbakgrund när 

det kommer till att sätta en lärare på en lärartjänst. (Skolinspektionen 2012)  

 

I Nu03 redovisas en mängd olika data på hur olika studier som genomförts i den svenska 

skolan. Även där lyfts statistik fram som styrker att bollsport är den vanligaste aktiviteten på 

idrottstimmarna. Det framkommer däremot inte hur mycket hälsoundervisning förekom. 

(Skolverket 2005) 
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Internationell forskning om hälsoundervisning 

I en forskningsartikel från Polen undersöktes hur idrottslärarens nya yrkesroll skulle bli i 

samband med att ansvaret att undervisa i hälsa lades till.  

I samband med att hälsoundervisningen integrerades till skolidrotten så har idrottslärarens 

ansvar höjts betydligt. För läraren gäller det att försöka skapa goda attityder och tankar kring 

hälsa hos eleverna. Idrottslärare ställs inför högre krav och de behöver spendera mer tid kring 

att planera undervisning. För att en hälsaundervisning ska fungera effektivt så krävs av läraren 

att: 

 Agera förebild för sina elever 

 Goda pedagogiska kunskaper samt intresse för ämnet och elever. 

Texten tar också upp vikten av att lärarna ska få de rätta verktygen när de kommer ut från 

lärosätena, men även att det ska finnas fungerande fortbildningar för aktiva lärare.  

Lärarens viktigaste målsättning är att låta eleven utveckla ett eget ansvar för sin hälsa, en 

hälsosam livsstil samt sitt kroppsliga välmående. För att eleven ska kunna uppnå detta krävs 

att läraren skapar intresse och meningsfullhet för eleverna.  

För att läraren ska kunna bidra till att eleverna utvecklar sin hälsa så förutsätter det att läraren 

agerar enligt de värderingar han lär ut. (Wolny 2010) 

 

I en forskningsartikel beskrivs en studie om hur finska idrottslärarstudenter upplever deras 

lärarutbildning, och vad det är de ska lära ut till eleverna. Studien tittade på 20 lärares 

studiegång, och samlade in uppsatser samt gjorde intervjuer totalt två gånger under studentens 

utbildning. Svaren de fick fram beskriver vad lärarstudenterna upplevde vad det är de ska lära 

ut kring hälsa. 

Det första var att överföra kunskap och färdigheter till eleverna. Det andra var att främja 

elevens omvandling av uppfattningar kring hälsa. Den sista var att stödja elevens personliga 

utveckling. (L.Kannas L.Paakkari & P. Tynjälä 2010) 

 

Teoretiskt perspektiv  

Barn i unga åldrar ställs hela tiden mot olika påfrestningar som påverkar deras vardag och 

hälsa, det kan vara sjukdomar,  psykiska –och sociala påfrestningar. Ändå är vissa individer 

bättre på att återhämta sig än andra, trots att de har utsatts för samma påfrestning. Detta 

förklarar Aaron Antonovsky i sin bok där han tar upp begreppet KASAM eller känsla för 
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sammanhang. Han menar att människor har olika motståndskrafter som hjälper en att hantera 

de påfrestningar som uppstår.  

Hur kan barn då skapa sig ett så starkt KASAM som möjligt för att kunna hantera vardagen 

lättare och  få en bättre hälsa? Antonovsky hävdar att överallt finns olika stressorer som 

sänker och påverkar ens KASAM. Han delar upp dem i förtretlighet (tillfällig stress), 

livshändelser (betydelsefulla händelser i livet som kan åstadkomma mer stress) och kronisk 

påverkan (beständig och permanent stress). Förtretligheten upplever ett barn nästan var dag då 

det står inför småsaker som exempelvis att missa bussen. Författaren menar att en människa 

inte har en automatisk respons på dessa händelser och att det viktiga inte är själva händelsen i 

sig, utan det är vilka konsekvenser den kommer att få. Vad för följder det kommer leda till 

beror på individen själv, då det är han som bestämmer ifall följden ska vara hälsogivande, 

skadlig eller neutral.  

Antonovsky förklarar tre centrala komponenter som  identifieras i KASAM. Det är 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Folk som har hög känsla av sammanhang visar 

höga värden i samtliga av dessa tre komponenter:  

 

 Begriplighet betyder att individen lär sig av situationerna och gör dem gripbara. 

Personer med hög känsla av begriplighet är förberedd ifall något skulle ske så går det 

att ordna eller förklara. 

 

 Hanterbarhet står för att individen är beredd på att olyckliga saker kan inträffa men 

har resurser nog för att kunna reda ut det och gå vidare. Resurser kan i detta fall vara 

exempelvis vänner, familj eller kollegor. 

 

 Författaren förklarar Meningsfullhet som en motivationskomponent. Folk med hög 

känsla av meningsfullhet ansåg att livet är viktigt och betydelsefullt för dem.  

 

Antonovsky poängterar att skillnaden mellan en person med svagt och en med ett starkt 

KASAM är  deras syn på livet. Den med starkt KASAM bedömer konflikter mer positiva och  

mindre konfliktfyllda än en person med svag känsla av sammanhang. De med starkt KASAM 

upplever också att de har resurser tillräckliga för att hantera och handskas med situationer 

samt att det som är förvirrande kommer att bli begripligt.  
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Författaren beskriver även två sätt att förhålla sig till hälsa, det patogena och det salutgena. 

Det patogena skildrar ett synsätt som ser på vad som orsakade eller kommer att orsaka att en 

person drabbas av en sjukdom. Det betyder att man fokuserar på de olika stressorer som finns 

och påverkar ens hälsa. Motsatsen är den salutogena synen som tar hänsyn till vilka 

omkringliggande faktorer som bidrar till ett främjande av hälsan. Alltså vad behöver en 

individ göra för att upprätthålla eller röra sig gentemot friskhet. (Antonovsky 2005) 

 

Någon som understryker vikten av begreppet KASAM i idrott-och hälsaundervisning är Britta 

Thedin Jakobsson. Hon beskriver att det det går att dra paralleller mellan människors 

upplevelse av hälsa och idrott och hälsans betydelse för elever. Därför anser hon att det är 

viktigt att trycka på och reflektera över begreppet KASAM och hur man kan strukturera upp 

sin skolundervisning för att det ska bli meningsfullt, greppbart och hanterbart för eleverna.  

 

Att förstå begriplighet om man ser det utifrån ett idrottsdidaktiskt perspektiv, menas på att 

läraren tydligt ska förklara vad som ska hända, hur det ska gå till och motivera varför man gör 

det. Detta för att hjälpa eleven att greppa undervisningen lättare. 

För att koppla hanterbarhet till idrottsundervisningen ska alla elever, oavsett förutsättningar, 

ska ha möjlighet att genomföra uppgiften och möta de krav samt utmaningar som de får. 

Genom att individen får använda sig av de resurser den bär på i exempelvis en fysisk 

utmaning så ökar känsla av hanterbarhet.  

Meningsfullhet utifrån ett idrottsdidaktiskt perspektiv ger läraren utrymme att påverka elevens 

framtida liv. Detta menas med att skapa en meningsfullhet för eleven i att röra på sig i olika 

former. Då gäller det för läraren att skapa engagerade, lustfyllda och utmanande moment för 

eleverna och även låta dem testa på annorlunda moment som kan nå ut till alla elever. (Thedin 

Jakobsson i Larsson 2007) 

 

Syfte  

Syftet med denna studie är att belysa hur lärare i idrott och hälsa, väljer att arbeta kring 

arbetsområdet hälsa och i vilken omfattning. Jag kommer även att undersöka hur idrott- och 

hälsalärarnas tidigare utbildningar gett dem för verktyg för att kunna genomföra en 

hälsoundervisning.  
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Frågeställningar  

 Hur arbetar lärare i idrott och hälsa kring arbetsområdet hälsa? Ser de någon svårighet 

med att undervisa i området? 

 Påverkar lärarens tidigare utbildning synen på hälsoundervisning? 

 Vad tycker lärare i idrott- och hälsa om läroplanens hälsodel, skulle de vilja se någon 

förändring?  

 

Metod  

Val av metod  

För att få ett mer djupt och analyserat svar på mina frågeställningar bestämde jag mig för att 

genomföra en kvalitativ undersökning. Den kvalitativa undersökningen innefattar två  

semistrukturerade intervjuer.  

 

Hade jag genomfört en kvantitativ undersökningen, exempelvis en enkät så tror jag inte att 

resultatet hade blivit lika ingående. Då det skulle vara mer besvärligt för informanterna att 

försöka i ord beskriva deras syn på hälsa eller hur deras hälsoundervisning ser ut. Däremot 

hade jag kanske fått mer information om hur ofta hälsoundervisningen sker i kontrast till 

andra moment och vad de anser är viktigt i skolidrotten.  

 

I vissa fall så kan intervju vara bra då man kommer djupare in i ämnet. Däremot kan det 

hända att en informant säger något som kanske inte är helt sanningsenligt. Skulle man vilja 

fördjupa sig mer i ämnet hade en eventuell observation under idrottslärarnas lektioner varit ett 

alternativ. Då detta kanske skulle ge bekräftelse eller det motsatta av vad läraren svarat i en 

intervju.  

Urval  

Repstad beskriver i sin bok en studies urval och s.k informanter. Med nformanter menar han 

personer som kommer att delta i datainsamlingen. Det finns både för och nackdelar med att 

samla in data från en individ man känner sedan tidigare. Fördelen kan vara att de har lättare 

att öppna sig till en datainsamlare och även lättare att kunna precisera vissa saker, då man 

känner denne. Nackdelen kan vara att informanterna blir mer benägna att passa samman sina 
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svar med den befintliga bild forskaren har av ämnet. Ett förslag han tar upp är att låta 

informatnerna rekomendera en vidare till en annan informant.(Repstad 2007) 

 

För att få svar på mina frågeställningar bestämde jag mig för att genomföra intervjuer med 

olika idrottslärare i Stockholmsområdet. Idrott- och hälsalärarna som helst skulle undervisa 

mot årskurserna f-3 eller f-6. 

Mina informanter valde jag utifrån befintliga kontakter men har även mailat runt till ett par 

andra skolor i hopp om att få napp. De idrottslärare jag känner sedan tidigare gick snabbt att 

få tag på samt boka intervju med. Jag pratade även med studierektorn på min VFU skola som 

gav mig tips om informanter som jag kunde maila till. Utöver dessa så mailade jag ytterligare 

tre skolor, varav jag fick respons från en av skolorna, som ledde till intervju. Personer jag 

skulle intervjua ville jag att de var examinerade och helst vara examinerade under någorlunda 

olika årsgångar. 

 

Genomförande 

Det första jag gjorde var att sätta mig ner, och utifrån frågeställningarna formulera 

intervjufrågorn. Intervjufrågorna formulerades ganska snabbt till en början. Efteråt så skedde 

det vissa omformuleringar och tillägg i frågorna som var ett resultat av diskussioner med 

handledaren. Jag började med att via mail och telefon kontakta befintliga kontakter som skulle 

vara lämpade till undersökningen. Jag fick relativt snabb respons, vilket gjorde att jag kunde  

boka intervjuer.  

I min förfrågning gav jag informanterna möjlighet att välja en tid under tre veckors intervall 

samt att jag sa att jag kunde komma till deras arbetsplats och genomföra intervjuerna. När jag 

bokat tid och plats började jag att förbereda mig inför interjvuerna. 

 

Det var tänkt från början att jag skulle göra ljudupptagning under intervjun, men när jag 

gjorde de två första intervjuerna så föredrog båda informanterna att jag enbart antecknade 

vilket jag godtog. Detta gjorde att jag under de resterande två intervjuerna också antecknade 

för hand. Detta kan också ses som att ta hänsyn till samtyckeskravet. Att man anpassar sin 

studie efter informanternas villkor eller önskan. Väl på plats på deras arbetsplatser så satte vi 

oss antingen i personalrummet eller i ett grupprum. Hälften av intervjuerna gjordes i ett 

personalrum, där det ofta passerade personal och inte alltför sällan störde intervjun.  
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Längden på intervjuerna skiljde sig åt väldigt mycket. 3 av 4 intervjuer tog runt 30 minuter att 

genomföra, vilket var en bra tid enligt mig själv. Den fjärde tog dock upptill 90 minuter, 

vilket har att göra med att informanten var väldigt bra på att prata och samtidigt komma ur 

ämnet.   

Databearbetning  

Då jag hade antecknat under mina intervjuer så återstod textanalys och bearbetning av min 

data innan jag kunde börja identifiera teman. Det första jag var tvungen att göra var att 

bearbeta och förtydliga mina anteckningar. Under vissa intervjuer så kunde det ske att vi 

hoppade mellan frågorna, vilket gjorde att svar till frågorna var på olika ställen.  

 

Redan innan jag hade samlat in min data så hade jag bestämt mig för hur jag ville att min 

textanalys skulle se ut. Resultatet skulle bestå i rubriker utifrån mina frågeställningar och 

intervjufrågor. Under dessa redovisar jag relevant resultat som jag tycker passar in. Detta 

förutsatte att jag bearbetat min insamlade data korrekt.  

 

Tillförlitlighetsfrågor 

Denscombe beskriver att verifiering av data och resultatet är en avgörande metod för att se att 

resultaten är tillförlitliga. För att verifiera att en forskning är god forskning så brukar man 

utgå ifrån 4 begrepp. Validitet beskriver noggranhet i data men också hur lämpligt den 

insamlade datan är för att få svar på frågeställningarna. Tillförlitlighet beskriver att 

forskningen ska vara genomförbar av andra forskare där de ska kunna uppmäta snarlika 

resultat vid ett annat tillfälle. Med generaliserbarhet menas att forskningsfynden ska vara 

möjliga att tillämpa på andra exempel av företeelser. Detta menas med att de ska kunna 

förekomma eller förklara liknande faktum. Objektivitet är det sista begreppet och innebär att 

forskaren inte styrs av egna åsikter eller är partisk i något som ge en inverkan på resultatet. 

(Denscombe 2009) 

 

Jag känner att jag valde rätt metod för att få svar på mina frågeställningar, och att jag 

troligtvis inte hade fått samma djup och bredd på svaren ifall jag hade använt mig av 

förslagsvis en enkät. Jag tror att i och med att jag valde intervju så blir resultatet djupare och 

jag får mer insikt i vad läraren tycker. Jag har även inte låtit mina egna åsikter influera 
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resultatet på något vis. I min metoddel har jag beskrivit på så sätt att denna studie ska vara 

genomförbart av någon annan vid ett annat tillfälle.  

 

Etiska hänsynstagande 

Samtliga av dessa riktlinjer har jag tagit hänsyn till i samband med min datainsamling. Innan 

varje intervju så mailade jag information ut till informanterna och berätta om min studie samt 

vad deras uppgift och villkor är. Detta är att ta hänsyn till informationskravet. I samband med 

att ta hänsyn till samtyckeskravet så poängterade jag från början att det är frivilligt och lät 

informanterna sätta upp egna villkor eller krav ifall de ville. Detta är något jag tar upp under 

min genomförande rubrik, att informanterna hade bett om att jag inte skulle göra 

ljudupptagning, vilket jag godtog. Till konfidentialitetskravet förhållde jag mig med genom 

att hantera datan på ett sätt så deras identitet inte skulle identifieras samt att all insamlad data 

har lagrats på så vis att ingen obehörig kunnat ta del av den. När jag förhöll mig till 

nyttjandekravet så hade jag poängterat till informanterna vad mitt syfte var och hur datan 

skulle användas.  

 

Resultat 

Informanter 

Innan jag börjar föra fram mitt resultat så tänkte jag underlätta genom att benämna de olika 

idrottslärarna med en bokstav. Detta för att få en klarare bild av vem som säger vad och kunna 

ge en snabb bild av läraren. 

 

Idrottslärare A, är en nyligen pensionerad kvinnlig idrottslärare som jobbat som idrottslärare i 

43 inom yrket i olika skolor i Stockholmsförorter. Där hon undervisat i både låg, mellan och 

högstadiet.  

 

Idrottslärare B, är en cirka 30 årig man som examinerades på Lärarhögskolan för 6 års sedan. 

Han jobbar på en innerstadsskola och undervisar årskurser 5-9 i idrott och hälsa.  

 

Idrottslärare C, är en kvinna på ungefär 55 år som examinerades 1982 från Idrottshögskolan. 

Hon jobbar i en innerstadsskola med årskurserna F-3.  
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Idrottslärare D, är en kvinna runt 50 års åldern som examinerades för cirka 25 års sedan. Hon 

jobbar på en skola norr om Stockholm med barn i årskurserna 1-6. 

 

Idrottslärarens syn på hälsa 

Av de jag intervjuat så var deras syn på hälsa någorlunda lika, men skiljde sig åt beroende på 

vilken ålder de befann sig i. De flesta var överens om att hälsa inte är något enkelt att 

definiera utan att det är många faktorer som spelar in. Alla tog upp den fysiska, psykiska och 

sociala hälsan och att dessa samspelar samtidigt som de jobbar enskilt. Med att dessa 

samspelar tryckte några på att avsaknaden av exempelvis den sociala hälsan inte behöver leda 

till att man har sämre fysisk hälsa.  

 

Lärare B var den lärare som skiljde sig i svaren men hans beskrevning på sin syn var väldigt 

lik världshälsoorganisationens definition av hälsa som jag tidigare tagit upp. Som har 

innebörden att hälsa är ett välmående i den fysiska, psykiska och sociala hälsan och inte 

enbart avsaknad av sjukdom eller handikapp.  Lärare B tryckte även på den andliga hälsan 

vilket ingen annan gjorde, han förklarade att den fanns hos religiösa individer.  

 

Lärare A betonade också vikten av att reflektera över hälsa och välmående i dagens samhälle 

då hon känner att kostvanor och motionsvanor har försämrats betydligt.  

 

Idrottslärarens undervisning kring hälsa.  

Lärarna beskriver att den fysiska hälsan är den mest självklara och förekommande i deras 

lektioner. För att utveckla den beskriver lärare C och D att de arbetar kring att låta eleverna få 

känna rörelseglädje och meningsfullhet under sina lektioner.  

 

Lärare C betonar vikten av att prata om den fysiska hälsan ur ett sjukdomsperspektiv med de 

yngre barnen. Det kommer in genom att berätta att man inte bör träna när man är sjuk, varken 

i skolan eller på fritiden. Detta är hon väldigt tydlig med att trycka på ifall elever vill vara 

med även fast de är märkbart sjuka eller har intyg. 

 



Gymnastik och idrottshögskolan 

Självständigt arbete 15 hp 

Staffan Bergström 

 

15 

 

De som undervisade yngre åldrar (Lärare A, C och D) angav en bild där det skedde 

hälsoinslag lite då och då i undervisningen. Ingen beskrev att de använde sig av någon slags 

”katetederundervisning” för att lära ut i hälsa. Det första inslaget av hälsa som eleverna får 

stöta på är oftast att idrottsläraren betonar vikten av att duscha efter gymnastiken. Många tar 

även upp att detta är en lång process hos de yngre barnen och att det tar en stund innan de 

förstår innebörden.  

 Lärare A var den lärare som gav en väldigt klar bild av hur undervisningen i hälsa såg ut. 

Hon började tidigt med att undervisa yngre barn i första hjälpen, isvett och båtvett vilket hon 

tycker är otroligt viktigt för eleven att känna till. För att sedan instruera i hjärt- och 

lungräddning när barnen kommer till mellanstadiet. Hon tar däremot upp svårigheten att 

kunna få tag i redskap för att kunna instruera hjärt- och lungräddning. 

 

Alla idrottslärare poängterar att många hälsoinslag kommer in automatiskt. Lärare D tog upp 

ett exempel, att när eleverna känner sig svettiga så ges det möjlighet att förklara varför detta 

sker och hur kroppen reagerar på rörelse.   

 

Många tog upp att det i mellanstadiet blir mer fokus på kroppen och hälsa. Exempelvis så 

svarade lärarna att de går in mer på kost, motion och träning. 

 

Lärare C beskriver också en kontinuerlig pulsmätning under terminer med sina 

lågstadieelever. Detta motiverade hon med att eleverna ska få chans att förstå begreppet puls 

och kondition samtidigt som de får se sin utveckling.  

 

Lärare B som arbetar mestadels med högstadiet beskriver en annan sorts metod för att 

undervisa hälsa. Han använder sig av teoretiska lektioner och material såsom böcker och 

stenciler för att undervisa i hälsa.  

 

Han tar upp att i och med införandet av LGR 11 och den ökade fokuseringen på 

hälsaundervisning kommer han att bedriva mer hälsoundervisning.  

I femmans årskurs kommer han att börja med att lära ut hälsobegrepp för att därefter låta 

eleverna koppla och reflektera kring dessa.  

I årskurs 7 använder han sig mer av teoretiska lektioner där han låter dem fortsätta reflektera 

kring hälsa, men han börjar även använda sig av olika material och litteratur om kroppen och 
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rörelse, som elever får läsa igenom. Årskursen efter går han mer in på ergonomi och 

träningslära, detta lär han ut genom att låta eleverna läsa litteratur om det samt ha teoretiska 

undervisningstillfällen.  

När jag frågade lärarna huruvida de upplever någon svårighet i att arbeta kring hälsa så var 

svaren spridda.  

 

Lärare A, C och D säger att de inte har några problem med att undervisa kring hälsa till sina 

yngre årsklasser. Allt utgår från läroplanen och de har fått bra hjälp av sina kollegor att tolka 

och analysera den. Dock så har de aldrig några rena teorilektioner.  

Lärare C beskriver att sedan deras skola har flyttat på f-3 och 4-9 delen och satt dessa på olika 

geografiska ställen, så har det försämrats. Detta gjorde att hon är den enda idrottsläraren kvar 

på sin avdelning samt att hon knappt träffar de andra. Vilket har påverkat deras analysering 

och diskussioner kring läroplanen.  

Ingen av lärarna som jobbar mot yngre åldrar använder sig av rena teorilektioner. Detta tar 

lärare A och C upp som att det kan ha göra med elevernas och den allmäna uppfattningen om 

idrott och hälsa som ämne.  Eleverna förväntar sig idrottstimmarna som en stund där de får 

springa av sig, och ifall detta inte skulle ske blir de otåliga.  

 

Lärare B känner en viss svårighet just nu att undervisa kring hälsa. Detta har att göra med nya 

läroplanen som kräver att man måste tolka och analysera de nya punkterna och målen. Han 

känner att han just hade blivit bekväm i den gamla läroplanen, när det kom till undervisning 

kring hälsa. Han påpekar däremot att när han fått diskutera och tolka läroplanen så bör han ha 

de verktyg som krävs för att undervisa kring hälsa. Han beskriver även att elever tolkar hälsa 

ofta som enbart något fysiskt och därmed kanske bortser ifrån hälsa och livsstils biten.   

 

Idrottslärarens hälsoutbildning 

Vad har då de olika lärosätena gett idrottslärarna för verktyg för att kunna genomföra en 

gedigen hälsoundervisning? Hur har diverse lärarutbildningar och eventuella fortbildningar 

sett ut och gett för resultat? 

 

Lärare A hade så gott som möjligt försökt komma ihåg sina minnen och upplevelser från 

dåvarande GCI (nu GIH). Hon fick ingen direkt utbildning kring hälsoundervisning. Att ta 
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hänsyn här är dock att hon studerade till gymnastikdirektör, vilket kanske påverkar innehållet. 

Det hon kom ihåg var att utbildningen var utformad på så viss att den skulle sikta på att 

förbättra deras individuella prestation. Det som fanns att utmärka som hälsa var den lilla biten 

fysiologi och vissa andra teoretiska ämnen de hade. Hon har däremot ett par fortbildningar 

som handlat om bland annat kondition, hälsa, kost och näring. Fortbildningarna skedde i 

samband med det ökade intresset för hälsa under 90-talet.  

 

Lärare C och D hade snarlika minnen från sin utbildning. De kände att de till viss del fick 

verktyg för att undervisa i hälsa. Men de utbildade sig under en tid då hälsa inte hade fått sånt 

stort intresse. Båda har genomgått vissa fortbildningar kring hälsa, men de kände inte att det 

hade gett dom så mycket. Lärare C beskriver att hon får mest redskap att kunna undervisa 

ifrån att diskutera med andra idrottslärare kring begreppet och utifrån styrdokumenten.   

 

Lärare B kände inte att han fick så mycket grund i att undervisa kring hälsa under sin 

utbildning. Däremot så tog även han upp att träningsläran och ergonomi fanns till viss del. 

Han kände att han fick större insyn i hälsabegreppet i samband med att han arbetade med sin 

C- uppsats. Där skrev han om lärares och elevers syn på hälsa i skolan.  

 

Idrottslärarnas syn på styrdokumenten 

För att få något svar på varför idrottslärare känner någon svårighet att undervisa kring hälsa så 

tog jag reda på vad deras syn på styrdokumenten är och ifall de skulle vilja någon förändring. 

I samband med att jag tog upp denna fråga så lyfte jag även fram studien som 

skolinspektionen hade gjort, och kommit fram till att enbart 4% av lektioner hade något inslag 

av hälsa.  

 

Lärare A kände inte någon större svårighet att tolka styrdokumentens hälsa och livsstildel, 

dock har hon inte jobbat med LGR 11 så hon kunde inte göra någon jämförelse. Hon tror 

däremot det kan finnas lärare som har problem med att tolka målen, men att det kan förbättras 

genom att ha diskussioner med andra idrottslärare. 

 

Lärare C och D känner inga svårigheter med att undervisa kring hälsa och tycker till viss del 

att det är konstigt att det är så sällan förekommande.  



Gymnastik och idrottshögskolan 

Självständigt arbete 15 hp 

Staffan Bergström 

 

18 

 

 

Lärare B känner att han nyss kommit igång med att tolkat LPO 94 och så inför de ett nytt 

styrdokument. Han tror att det kommer ta en liten tid innan han tolkat och tagit in den nya 

läroplanen, men att det sedan kommer gå bra. Han tror tyvärr att den nya läroplanen kommer 

resultera i att ”sämre” elever kommer få det svårare att nå godkända betyg, i och med det nya 

betygsystemet. Å andra sidan känner han att det blir lättare att betygsätta eleverna med det 

nya systemet.  

 

Diskussion 

Analys av resultat 

En sak som till viss del underlättade när det kom till att skriva denna rubrik, var att en av 

lärarna jag intervjuade nämnde det teoretiska perspektiv jag valde att inrikta mig på. Detta var 

lärare D som tog upp i sin intervju som vi kom in på när vi pratade om hur hon undervisade i 

hälsa. Hon jobbar ständigt kring begreppet KASAM och försöker sätta undervisningen i ett 

sammanhang. Detta gör hon för att göra lektionen mer begriplig för eleverna. Detta försöker 

hon uppnå genom att beskriva och motivera det de gör. Ett exempel som hon tog upp var att 

när de jobbar med orientering och kartor, så beskriver hon varför det är bra att kunna läsa 

karta, men även var det kan finnas kartor.  

Hon poängterar även vikten av att låta barnen få känna rörelseglädje under hennes lektioner 

och diskuterar vad det betyder att må bra och ha roligt tillsammans.  

 

Av det lärare D beskrev i sin intervju så fanns det flera komponenter som kan jämföras med 

Antovoskys teori. När det gäller känsla av begriplighet beskriver både lärare D och 

Antonovsky att det är viktigt att göra en viss situation greppbar, detta genom att förklara och 

ordna med tydlighet.  

De båda beskriver även känsla av meningsfullhet som tar upp att låta en individ skapa 

meningsfullhet för något. Lärare D tar upp att hon i högsta mån försöker utforma 

undervisningen på så sätt att de får känna sig lustfyllda, engagerade men ändå utmanande.  

 

Känsla av begriplighet beskrivs som något betydelsefullt men också något centralt som går att 

identifiera hos samtliga intervjuade idrottslärare. Samtliga lärare som jag intervjuat har 
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beskrivit hur de försöker motivera och skapa begriplighet till sin olika moment. Det kan 

handla om att motivera duschning eller att förklara hjärt och lungräddning.  

 

Ingen av lärarna talade kring att göra undervisningen hanterbart för eleverna. Dock så tror jag 

att individanpassa undervisningen samt att alla elever ska ha möjlighet att genomföra ett 

moment, oavsett förutsättningar, är något de troligtvis tar hänsyn till.  

 

Antonovsky beskriver förtretligheter som en tillfällig stress som påverkar ens hälsa. 

Förtretligheter sker ständigt hos en individ men de måste utveckla verktyg för att kunna 

återhämta sig snabbt. Detta kan kopplas till Lärare C svar kring undervisning i hälsa. Hon 

redogör för sitt sätt att diskutera den fysiska hälsan med eleverna, utifrån ett 

sjukdomsperspektiv. Förtretligheter som ofta kan vara en förkylning eller annat. Att låta 

eleverna tidigt lära sig att när man är sjuk så idrottar man inte kan kanske vara ett sätt att ge 

eleverna verktyg att hantera kommande tillfälliga stressorer.  

Detta exempel kan även ses som ett patogen syn på hälsa, då läraren beskriver vad man kan 

göra för att motverka sjukdom.  

 

Jag tror det är viktigt att gå igenom Antovoskys teori om känsla av sammanhang, speciellt för 

blivande lärare. Jag kan relatera och återkoppla till många av begreppen som teorin innefattar. 

Att göra idrott- och hälsaämnet begripligt, hanterbart och meningsfullt för eleven är något 

som jag känner oerhört viktigt.   

 

Lärarnas definition av hälsa 

De intervjuade lärarna har en hyfsat enad bild kring deras definition av hälsa. De beskriver 

hälsan som ett samspel mellan den fysiska, psykiska och social hälsan.  

Lärare B svar var den som låg närmast världshälsoorganisationens beskrivning av hälsa. Han 

tog även upp att man kan ha en fysisk hälsa även fast man har en sämre social hälsa och vice 

versa. Han var också ensam om att ta med den andliga hälsan. Hans beskrivning känner jag en 

viss identifikation gentemot, då det är något snarlikt av vad jag skulle kunnat svara på den 

frågan. Det kan ha att göra med att han har haft någorlunda liknande lärarutbildning samt att 

vi har haft gemensamma lärare. Under min egna hälsoutbildning har vi arbetetat en del kring 

olika definitioner av hälsa som funnits genom tiderna.  
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Lärare A var ensam om att ta in den allmänna hälsan i samhället, vilket jag personligen tycker 

är intressant. I intervjun tryckte hon mycket på att folkhälsan försämras i och med 

moderniseringen samt att allt fler barn fastnar framför dator och tv. Detta är även något jag 

kan känna igen mig i och kan dra kopplingar till i min barndom samt ser hos andra barn idag. 

Mycket av det jag läst och sett pekar på att folkhälsan blir allt sämre och att vardagsmotionen 

minskar, vilket ökar vikten av en väl fungerande hälsoundervisning i skolan.  

 

Lärare A uppgav en snarlik bild som Britta Thedin Jakobsson skrev om i sin text. Detta 

innefattar införandet av hälsan i skolidrotten under 90-talet. Lärare A beskrev att det var först 

då hon började greppa hälsoundervisningen mer.  

 

Idrott och hälsalärarnas undervisning i hälsa 

I samband med att de intervjuade lärarna svarade på frågan kring hur deras hälsoundervisning 

såg ut, så skiljde sig svaren till viss del. Detta tror jag kan ha att göra med att för det första att 

lärarna arbetar med olika åldersgrupper, vilket gör att de har olika centrala innehåll och 

förutsättningar att arbeta kring. För det andra så har samtliga idrottslärare genomfört egna 

tolkningar och definitioner av styrdokumentens mål.  

De som arbetade med yngre barn hade någorlunda snarlika svar kring hur de undervisade i 

hälsa. Mycket kom som ett litet inslag i ett moment och det handlade om att lära ut 

grundläggande hälsofrämjande beteende. Med det menar jag exempelvis motivering av 

duschning och inte träna när man är sjuk.  

Jag som studerar mot de yngre åldrarna har tidigt fått lära mig att poängtera bland annat dessa 

punkter. Ett bra exempel på hur detta beteendeskapande kan se ut kan identifieras i en övning 

jag ofta brukar använda mig av med de mindre barnen. Det är en lek som kallas duschkull och 

fungerar som vanligt kull, men när man blir kullad så finns det ”duschar” i slutet av salen. Dit 

får de springa när de blivit kullade och duscha av sig. Efter denna övning brukar jag samla 

dem i mitten och reflektera kring varför det är så viktigt att duscha. 

 

Sett till läroplanens (LGR 11) direktioner av vad hälsoundervisningen ska innehålla, så kunde 

jag märka ett par saker som togs upp i intervjuer men också några som inte togs upp. Att ha 

exempelvis ord- och begreppsgenomgång som innehöll hälsa och levnadsvanor med mera, var 
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flera av lärarna som tog upp att det kom med. Även kroppsliga och mentala effekter av 

träning fördes fram utav idrottslärarna. Däremot så var det ingen som tog upp någonting kring 

skadeförebyggande, genom exempelvis uppvärmning. Eftersom detta står som ett centralt 

innehåll i läroplanen under rubriken hälsa, så kändes det lite konstigt att ingen nämnde det. 

Dock tvivlar jag inte på att lärarna känner till skadeförebyggande arbetsätt samt att de 

använder sig av det flitigt.  

Inget togs upp angående ämnets mål ”kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som 

påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter”. En förklaring till detta kanske är att de 

jag intervjuade inte är så insatta i den nya läroplanen och att det kan vara svårt att ta upp 

samtliga delar av deras hälsoundervisning. 

 

När eleverna kommer till de äldre åldrarna är hälsoundervisning vanligare förekommande. De 

högre årskurserna ställer även högre och fler mål som läraren måste lära ut till sina elever.  

 

Studierna som Skolinspektionen genomförde 2010 och 2012 kring hälsoundervisning pekar 

på att den förekommer sällan och eleverna ges troligtvis ej tillräcklig möjlighet att nå målen. 

Utifrån intervjusvaren framgår att lärarna  har en ganska klar bild kring hur deras 

hälsoundervisning ser ut. Däremot så framgår inte i hur stor grad detta sker, men 

förhoppningsvis tillräckligt för att eleverna ges möjlighet att nå målen.  

 

Idrott och hälsalärarnas utbildning 

En annan sak som jag skulle se på var vilka verktyg idrottslärarnas lärarutbildning, gett dem. 

Resultaten kring denna fråga var ganska varierande. De som examinerades innan 90-talet, när 

intresset för hälsa ökade stort, kände inte att de fick tillräckligt bra redskap till att undervisa i 

hälsa. Vilket kanske är ganska förståeligt då det var under LPO 94 som hälsa infördes i 

styrdokumenten. Däremot har de fått grundläggande kunskaper kring träningslära, anatomi 

och fysiologi. Den läraren som hade tagit examination för 6 år sedan, då LPO 94 gällde, 

kände däremot att han inte heller fick så mycket kunskap kring hälsoundervisning mer än i 

träningslära och så vidare. Vilket kan uppfattas som lite konstigt då hälsa hade införts in i 

styrdokumenten. Viss fortbildning hade en del av lärarna fått, men det uppfattades inte som  

tillräckligt givande. Jag som går lärarutbildningen och är inne på mitt andra år, känner att jag 

till viss del fått kunskap kring hälsoundervisning. Kursen hälsa var dessvärre ganska kort men 
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vi fick göra matnyttiga övningar som exempelvis utifrån styrdokumentens mål planera och 

genomföra lektioner i hälsa. Så jag tror det håller på utvecklas fram en mer fungerande 

hälsoundervisning på lärarutbildningen.  

Vikten av att lärosätena tar ansvar för en gedigen hälsoundervisning samt erbjuda 

fortbildningar är något som Wolny tar upp. Dessa är grundläggande för att en fungerande 

hälsoundervisning ska vara genomförbar. (Wolny 2010) 

 

Syn på styrdokumenten 

Min sista fråga kretsade kring styrdokumenten, vad lärarna anser om den samt ifall de skulle 

vilja se någon förändring. 3 utav 4 av de intervjuade lärarna kände ingen större svårighet till 

att tolka läroplanen. Den fjärde kände en viss problematik kring omställningen mellan LPO 

94 och LGR 11. Då han nyss hade kommit underfund med att undervisa kring LPO 94 så 

kände han att det kommer ta en viss tid att komma igång och förstå den nya läroplanen.  

Samtliga poängterar att det är under ämneskonferenser med andra idrottslärare som de får ut 

mest av. Där får de diskutera och tolka läroplanen för att göra den mer begriplig. Att det finns 

en del lärare som har vissa svårigheter med att tolka och förstå läroplanen tar Britta Thedin- 

Jakobsson upp. Hon menar också att dessa måste ges möjlighet att diskutera med andra lärare 

för att göra det mer greppbart.  

 

Avslutande diskussion 

En sak som jag anser intressant att reflektera över är den allmäna bilden kring hur idrott och 

hälsatimmarna ska se ut, inte bara hos elever. Vilket även styrks av undersökningarna 

genomförda av skolinspektionen, som fått fram att kunskapsområdet rörelse är förekommande 

till 94%. Detta ger väldigt litet utrymme till exempelvis hälsa och livsstil. De beskriver också 

att skolledningar och lärare ofta kan ha en bild av idrott och hälsa, som ett ämne mindre 

viktigt än andra ämnen. Jag tror att många kan ha en bild av ämnet som ett tillfälle för 

eleverna att springa av sig och ha kul, när det egentligen är så mycket mer än så. Varför jag 

tar upp det här är för att detta kanske kan vara en orsak till att hälsa och livsstil i ämnet idrott 

och hälsa inte är så vanligt förekommande. 

Det finns många faktorer som bidrar till en fungerande undervisning i hälsa och livsstil. Just 

nu pekar många studier på att det sker för lite undervisning kring detta område, mindre än vad 

det egentligen ska göra(Skolinspektionen 2012). En viktig del är att idrottslärare ska kunna ha 
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ett kollegium som fungerar likt ett forum för diskussioner och tolkningar. Där ska de kunna få 

ut tolkningar och tips på hur de kan genomföra hälsoundervisning. Detta är inte alls en 

självklarhet för alla idrottslärare då de ofta kan komma att vara isolerade. (Skolinspektionen 

2012) 

  

Fortsatt forskning 

En fråga som väcktes i samband med att denna studie gjordes är att vad egentligen elever, 

skolledning och andra lärare har för bild av idrott och hälsa. Samt hur de anser ämnet står i 

kontrast till andra ämnen. Detta väcktes i samband med de olika studierna jag läst men också 

det jag fick höra under mina intervjuer.  

Något annat, som jag även tagit upp i min metoddel, skulle kunna vara att kombinera intervju 

samt observation och utgå från ungefär samma frågeställningar. Då skulle i sånna fall 

observationen ske över en längre tid, där man skulle kunna försöka identifiera hur 

hälsoinslagen kommer in i undervisningen. Detta då det var en del lärare som menade på att 

hälsoundervisning kom mycket som små inslag i slutet eller mitten av lektionen.  
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Bilaga 1 

Syftet med denna studie är att belysa hur lärare i idrott och hälsa, väljer att arbeta kring 

arbetsområdet hälsa och i vilken omfattning. Kommer även att undersöka hur idrott- och 

hälsalärarnas tidigare utbildningar gett dem för verktyg för att kunna genomföra en 

hälsoundervisning.  

 

Frågeställningar: 

 Hur arbetar lärare i idrott och hälsa kring arbetsområdet hälsa? Ser de någon svårighet 

med att undervisa i området? 

 Påverkar lärarens tidigare utbildning synen på hälsoundervisning? 

 Vad tycker lärare i idrott- och hälsa om läroplanens hälsodel, skulle de vilja se någon 

förändring?  

 
Vilka sökord har du använt? 

Health education, teacher attitude, hälsoundervisning, definition av hälsa, hälsa . 
 

 

Var har du sökt? 

Ebsco, google scholar och Stockholms stadisbibliotek. 

 

Sökningar som gav relevant resultat 

Ebsco: Health education och teacher attitude 

Stockholmsstadsbibliotek: Hälsa  

Google scholar: hälsoundervisning, hälsa, definition av hälsa 

 

Kommentarer 
Det var någorlunda lätt att hitta material till min studie. Ebsco var den jag använde mest, och 

när jag väl hade kommit underfund med vilka sökord jag skulle använda, så gick det snabbt. 

Handledaren har givit mig ett tips om en studie som var nyligen genomförd som jag använde 

mig av.  
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Bilaga 2 

Intervjufrågor: 

 Inledande genomgång kring ålder, tid för examination och mot vilka 

årskurser läraren jobbar mot. 

 Vad är din syn på hälsa? 

 Hur undervisar du kring arbetsområdet hälsa? 

 Hur har din tidigare lärarutbildning påverkat din hälsoundervisning? Har 

den gett en tillräcklig grund för att kunna genomföra hälsaundervisning? 

 Ser du några svårigheter med att undervisa i arbetsområdet hälsa? 

 Skulle du vilja se några förändringar i läroplanen som skulle underlätta en 

undervisning i hälsa? 

 


