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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att klargöra hur tre lärare i ämnet idrott och hälsa undervisar om 

begreppet hälsa. Utifrån syftet skapade jag följande frågeställningar: 

Frågeställningar 

 Hur väljer lärarna att strukturera sin undervisning inom begreppet hälsa? 

 Vilken syn av begreppet hälsa förmedlar lärarna genom sin undervisning? 

Metod 

Studien har genomförts genom kvalitativa intervjuer med tre lärare på tre olika skolor. 

Lärarnas svar från intervjuerna har analyserats och tydliggjorts med hjälp av Aaron 

Antonvoskys teori KASAM, då underkomponenterna i KASAM är viktiga för att man ska 

kunna få en helhets bild av hälsa. 

 

Resultat 

Lärarna väljer främst att fokusera på den fysiska hälsan i sin undervisning, detta genom att 

använda sig av olika fysiska aktiviteter. Samtliga lärare ansåg om de hade en bred 

undervisning så kunde deras elever hitta någon aktivitet som de ville fortsätta med i 

framtiden, därigenom skapa ett livslångt intresse för hälsa. 

 

Slutsats 

Lärarna lägger mest fokus på att undervisa om den fysiska hälsan, främst genom olika fysiska 

aktiviteter. Dock antyder samtliga att alla tre delar inom hälsan är viktig, men att det är svårt 

att väva in dem i sin undervisning då tiden inte räcker till.  
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1. Inledning 

I snart fyra år har jag studerat till lärare i ämnet idrott och hälsa på Stockholms universitet och 

GIH (gymnastik och idrottshögskolan), och har under dessa år fått upp ögonen för hur lärare i 

ämnet idrott och hälsa förmedlar kunskap om begreppet hälsa. Därför har jag valt att fördjupa 

mig inom problemområdet hälsa, speciellt eftersom flera av mina klasskamrater inklusive mig 

själv tycker att det kan vara svårt att göra hälsa till en stor del av idrottsundervisningen. För 

snart 2 år sedan utförde jag en intervjustudie på elever om vilken kunskap de har om 

begreppet hälsa, och det som framkom var att det nästintill enbart var den fysiska hälsan som 

eleverna hade kunskap om, därifrån väcktes ett intresse av hur lärarna väljer att arbeta med 

begreppet hälsa för att ge eleverna en så djup kunskap som möjligt om hälsa begreppet. 

 

Idrott och hälsa! Ett skolämne som jag anser får stor press från samhället att förebygga 

folkhälsan i samhället, eftersom ohälsa bland de unga stiger allt mer. I Lgr 11 syfte står det: 

 

Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan 

och hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet. Eleverna ska även ges förutsättningar för att 

utveckla goda levnadsvanor samt ges kunskaper om hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och 

fysiskt välbefinnande(Lgr 11, 2011 s. 51).  

 

Ger ämnet verkligen kunskap och lärande för att kalla sig ”idrott och hälsa” eller är det bara 

”idrott” som undervisas? Jag undrar om problemet ligger i ämnets namn idrott och hälsa, 

namnet delar på två viktiga begrepp? 

 

Enligt Britta Thedin Jakobsson har dagens idrottsrörelse en stor inverkan på ämnet och lärarna 

har stor frihet att tolka läroplanen, men det ges inga råd hur undervisningen ska 

formas(Thedin, 2007 s. 179).  Mina egna erfarenheter från min skolgång i ämnet ”idrott och 

hälsa” är att ämnet var uppdelat i ”idrott” och ”hälsa”. Undervisningen bestod mest av 

göranden, i olika former av föreningsidrott, medan hälsa var ett teoretiskt inslag någon gång 

under terminen. 

Syftet med min studie är att klargöra hur tre lärare i ämnet idrott och hälsa undervisar om 

begreppet hälsa. 
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2. Bakgrund   

2.1 Definitioner av hälsa 

2.1.1 Begreppet hälsa 

Enligt Sven Bremberg är hälsa ett komplext begrepp och kan ha en skild betydelse från 

individ till individ, därför är det svårt att ge en entydig bild av vad hälsa är. Vad vuxna anser 

sig må bra av är inte detsamma som för barn och ungdomar. För dem handlar det i första hand 

om goda kamratrelationer och deras relation till familjen (Bremberg, 1990 s. 11). Britta 

Thedin Jakobsson anser att det som gör att det är svårt att definiera vad hälsa är, är att det 

innefattar så många olika dimensioner. Inom vetenskapens rapporter framställs hälsa ofta 

utifrån dikotomin sjuk-frisk eller utifrån kontinuumet ohälsa-hälsa. Dikotomin sjuk-frisk är ett 

patogent synsätt där man utgår ifrån om människan är sjuk eller frisk, forskningen strävar 

efter att man ska diagnostisera någon som sjuk för att där igenom kunna hitta ett sätt att lindra 

eller bota sjukdomen. Till skillnad från dikotomin frisk-sjukt sätt på att se hälsa är sättet, 

kontinuumet ohälsa-hälsa där man utgår från att individen befinner sig mellan polerna ohälsa 

och hälsa. Det innebär att individen kan vara sjuk men ändå uppleva att man har en god hälsa. 

Det kan också innebära de motsatta, att man är medicinsk frisk men känner en stor ohälsa. Att 

hälsa ska vara kopplad till sjukdom har länge varit aktuellt, men nu mer innefattar begreppet 

hälsa såväl fysiska, psykiska och sociala aspekter. Thedin lyfter fram att man ser hälsa som en 

resurs istället för ett ändamål i sig själv (Thedin, 2007 s. 177).  

2.1.2 WHO definition av hälsa 

Världshälsoorganisationens (WHO) definierade hälsa på följande sätt år 1948: 

Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of 

disease or infirmity (World Health Organization 2012-03-29). 

På svenska: 

Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt, och socialt välbefinnande och inte bara frånvaron 

av sjukdom eller handikapp (Schäfer & Faskunger, 2006 s. 10). 

Begreppet har kritiserats för att vara utopisk och opraktiskt, då det är omöjligt att uppnå 

fullständigt välbefinnande . På grund av detta så omformulerade WHO definitionen om vad 

hälsa är under Ottawakonferensen år 1986, detta nya mål är: 

 Health is a resource for everyday life, not the object of living. It is a positive concept emphasizing 

social and personal resources as well as physical capabilities (World Health Organization 1998  s.11). 

På svenska: 
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Hälsa ses som en resurs i vardagslivet, inte målet med livet. Hälsa är ett positivt koncept som betonar 

sociala och individuella resurser som fysisk förmåga (Schäfer & Faskunger, 2006 s. 10). 

2.1.3 Hälsa enligt Antonovsky – ett salutogent perspektiv 

Hälsa uppkommer då individen har en känsla av sammanhang (KASAM) (Medin & Alexandersson, 

2000 s. 63). 

Professorn Aaron Antonovsky myntade begreppet KASAM – Känsla av sammanhang, 

Antonovsky menar att känsla av sammanhang är en viktig faktor för en god hälsa.  

Han delar upp KASAM i tre centrala komponenter som han kallar för begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. Samtliga komponenter är viktiga för att nå ett starkt 

KASAM.  

(KASAM kommer jag skriva mer om under det teoretiska perspektivet) 

 

Aaron Antonovsky utgår ifrån ett salutogent perspektiv, det salutogena perspektivet har 

många beröringspunkter, främsta punkten är att man har fokus på vad som orsakar hälsa. Att 

kaos, påfrestningar och stress är naturliga tillstånd som alltid finns närvarande hävdar 

Antonovsky, och det intressanta med detta är att man trots att man upplever det har vi en 

förmåga att bevara eller uppnå en god hälsa (Medin & Alexandersson, 2000 s. 63). Det 

salutogena perspektivet bygger till stor del på begreppet GMR (individens generella 

motståndsresurser), som bygger på de fysiska, psykosociala och materiella faktorerna. Utifrån 

dessa faktorer kan individen se sin omvärld och kunna hantera den på ett strukturerat, 

begripligt och meningsfullt sätt (ibid, s. 64). 

2.1.4 Patogent perspektiv på hälsa 

Det patogena perspektivet beskriver Medin och Alexandersson som något grundläggande 

inom medicinsk praktik och forskning, pato= sjukdom genus= ursprung, uppkomst. Det 

patogena handlar om vad som orsakar sjukdom. Enligt det patogena perspektivet är sjukdom 

något avvikande (ibis, s. 63). Enligt Mikael Quennerstedt är ett patogent perspektiv att se på 

hälsa oftast ett sätt att se på vad som orsakar och hur man kan bota eller förebygga eller 

förhindra en viss sjukdom (Quennerstedt, 2007 s. 42). 
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2.1.5 Fysisk och medicinisk hälsa 

Britta Thedin Jakobsson anser att något som tydligt framkommer när man pratar om den 

fysiska och mediciniska synen på hälsa är att det som poängteras är att kroppen ska 

ansträngas. Ser man hälsan ur det fysiska perspektivet ses en välfungerande kropp som något 

individen kan skapa själv, det är individens uppgift att skapa en god fysisk hälsa. Det är därför 

viktigt att vara fysisk aktiv, då det kan motverka skador och sjukdomar. Hälsa kan ses utifrån 

två olika perspektiv, nyttoperspektiv och riskperspektiv.  

Nyttoperspektiv: Det är nyttigt att träna eller vara fysiskt aktiv. 

Riskperspektiv: Tränar man inte, tränar man på fel sätt, kan man drabbas av skada eller 

sjukdom (Thedin, 2007 s. 180). 

 

Fysisk hälsa är något helt annat än fysisk aktivitet, fysisk hälsa involverar en hälsorelaterad 

livskvalitet som innefattar dagliga aktiviteter som ger välbefinnande symptom och funktion. 

Att livskvalitet involveras i fysisk hälsa är WHO:s förtjänst, då deras definition har breddat 

hälsobegreppet och det kopplas inte bara till frånvaro av sjukdom. Sjukdomarna som finns i 

dagens samhälle leder sällan till fara för livet, men det kan ha svåra konsekvenser för den 

drabbade personen så som nedsatt arbetsförmåga (Statens folkhälsoinstitut, 2012-03-29).  

2.1.6 Psykisk och social hälsa 

Psykisk hälsa är svårdefinierat och det är svårt att mäta hur många i Sverige som är drabbade 

av psykisk ohälsa, ändå räknas det som ett av de stora folkhälsoproblemen i vårt land. 

Självmordstankar, självmordsförsök, ängslan, oro, stress och sömnbesvär är alla kopplade till 

den psykiska ohälsan. I dagens samhälle talas det mycket om stress, och det är ofta en av 

orsakerna till hjärt- och kärlsjukdomar. God sömn är däremot viktigt för den psykiska hälsan 

och välbefinnande, då man under sömnen återhämtas mentalt. Självmord och 

självmordstankar bland yngre är oftast kopplade till psykisk ohälsa (ibid). 

Att sociala relationer är kopplat till en god hälsa finns det studier som visar, speciellt sociala 

nätverk, socialt stöd och socialt kapital leder till en god hälsa. Människor med socialt starka 

band lever oftast längre och har en bättre hälsa och bättre förmåga att återhämta sig från 

sjukdomar. Hur man lever och vem man umgås med har också effekter på den goda hälsan, 

människor som har hög social status deltar oftare i fysiska aktiviteter och andra sammanhang. 

Detta skriver statens folkhälsoinstitut om i den nationella folkhälsoenkäten från 2011 (ibid). 
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2.2 Barns hälsa 

Barn använder sig sällan av begreppet hälsa men deras bild av hälsa är ofta att det handlar om 

att man ska äta rätt och att man rör på sig. Deras uppfattning om vad hälsa är, är oftast sådant 

de fått höra av vuxna. Barn kan ha hälsoproblem men oftast är det problem som går över, som 

förkylningar och hudbesvär. Har man djupare samtal med barn kan man få en intressant 

förklaring om vad de har för uppfattning av hälsa, då kan de i allmänhet berätta vad som gör 

att de mår bra, och vad som gör att de mår dåligt (Bremberg, 1990 s. 11). 

Hälsosituationen för svenska barn är i flera avseenden bland de bästa i världen (Folkhälsorapporten, 

2009 s. 49). 

Detta går att läsa i rapporten från 2009 av socialstyrelsen, som anser att det beror på den låga 

spädbarnsdödligheten, den höga andelen ammade spädbarn, den låga andelen barnolycksfall, 

den höga andelen vaccinerade barn och den låga andelen som utsätts för fysisk bestraffning 

under barndomen. Svenska barn äter mindre godis och dricker mindre läsk än tidigare, ändå 

ökar andelen barn som blir överviktiga, det har nästan fördubblats. Barndomen är mycket mer 

än en transportsträcka till vuxenlivet, barn har rätt till ett meningsfullt och värdigt liv och 

samhället har i uppgift att se till att barn inte far illa. Barns hälsa är förknippade med deras 

uppväxtvillkor, av barnen i dagens svenska samhälle kan nästan alla barn äta sig mätta och de 

har tillgång till en god hälso- och sjukvård. De hälsorisker barnet utsätts för under barndomen 

är främst kopplade till familjens sociala position. Skolbarn i Sverige trivs med livet och 

känner sig friska, men stress blir ett allt större problem i dagens samhälle främst bland de 

äldre (ibid, s.41). 

2.3 Hälsa i skolan  

Skolverket har två olika sätt att se på hälsofrämjandearbete i skolan, de första är att: 

Utveckla goda lärmiljöer och ett gott skolklimat (Skolverket, 2012). 

Det andra sättet att se på hälsofrämjande arbete i skolan är att: 

Utveckla kvaliteten i arbetet med speciella hälsofrågor (ibid). 

 

I skolan tillbringar varje elev 20000 timmar, och många av vardagsvanorna grundläggs under 

skolåren. Alla vardagsvanor har en stor betydelse för hälsan, och därför är det viktigt att 

skolan tar på sig uppdraget som finns, att förbättra folkhälsan. Det finns tydliga tecken som 

visar att skolan har dragit sitt strå till stacken (Bremberg, 1990 s. 103). 
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2.3.1 Lgr 11 och kursplanen för idrott och hälsa syn på hälsa 

I Lgr 11 står det att: 

Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande (Lgr 11, 

2011 s. 51) 

I Lgr 11 för idrott och hälsa står det i syftet att: 

Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan 

och hur man kan påverka sin hälsa genom livet 

Eleverna ska ges kunskaper om hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt välbefinnande. 

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för 

andra.  (ibid, s. 51) 

Hela kursplanen för ämnet idrott och hälsa präglas av att undervisningen ska utveckla 

elevernas goda levnadsvanor, både utifrån ett fysiskt och psykiskt välbefinnande(ibid, s. 51). 

Kursplanen är också väldigt tydlig och framhåller särskilt begreppet hälsa i det centrala 

innehållet hälsa och livsstil samt i kunskapskraven. 

Begreppet hälsa belyses även i det centrala innehållet hälsa och livsstil: 

Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer (ibid, s. 52) 

Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning (ibid s. 52) 

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

levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild (ibid, s. 52) 

I kunskapskraven för årskurs 6 står följande att läsa om hälsa: 

Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del 

(E)/utvecklade och relativt väl(C)/välutvecklade och väl(A) underbyggda resonemang kring hur 

aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan (ibid, s. 55). 

2.4 Sammanfattning 

Precis som jag har skrivit är begreppet hälsa ett väldigt komplext begrepp och de kan ha 

skilda betydelser från människa till människa, med det vill jag säga att min definition av hälsa 

kan skilja sig markant i jämförelse med en annans definition. För att tydliggöra 

hälsobegreppet har WHO skrivit en definition av hälsa 1948, som de sedan valde att 

förtydliga 1986: 

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

sociala och individuella resurser som fysisk förmåga (Schäfer & Faskunger, 2006 s. 10). 

Begreppet hälsa kan även förtydligas utifrån den fysiska, psykiska och sociala hälsan. Detta är 

även något som läroplanen tydligt framhåller, inte minst samspelet mellan den fysiska och 

psykiska hälsan. 

Eleverna ska ges kunskaper om hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt välbefinnande. 

(Lgr 11 2011, s. 51) 
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Utifrån den här bakgrunden har jag valt att fokusera på tidigare forskning som är relevanta för 

min studie, som väver in kursplanen och olika definitioner av hälsa. 

3. Forskningsöversikt/tidigare forskning 

3.1 Mikael Quennerstedts diskurser om hälsa 

Mikael Quennerstedt skriver i sin avhandling Att lära sig hälsa om olika diskurser som han 

identifierat i de lokala styrdokumenten som han studerat. Det han vill belysa med sin 

avhandling är vilket innehåll som förmedlas till eleverna genom de lokala styrdokumenten 

och vilka synsätt på hälsa som kommer till uttryck i diskurserna.   

En av dessa diskurser är fysiologidiskursen, som är en underdiskurs av aktivitetsdiskursen. 

Inom fysiologidiskursen framhålls olika aktiviteter som ska utveckla kunskaper om fysiska 

aktiviteter och träningslära, där de fysiska aktiviteterna till stor del ska innefatta kondition, 

koordination, rörlighet osv. Träningsläran ska innefatta vikten av regelbunden fysisk aktivitet. 

Fysiologidiskursens perspektiv på hälsa är att eleverna ska få en förståelse för hur kost, vila 

och motion är bra för kroppens välbefinnande (Quennerstedt, 2006 s. 120). Inom 

fysiologidiskursen anser Quennerstedt att hälsa framhålls som en nyttofaktor, detta genom 

motion och träning (ibid, s. 138). 

En annan viktig diskurs som Quennerstedt skriver om är riskdiskursen, utifrån denna diskurs 

behandlas hälsa utifrån ett förebyggande synsätt, och rör främst frågor inom ergonomi, 

säkerhet, uppvärmning och stretchning. En viktig del inom riskdiskursen är hantering av 

skador och hur man ska förebygga skador vid fysisk aktivitet samt hantering av nödsituationer 

vid vatten. Begreppet idrottsskador är vanligt förekommande inom den här diskursen, då 

uppvärmning och stretchning behandlas som viktig kunskap för eleverna (ibid, s. 134). 

Quennerstedt skriver också om social fostransdiskurs som är viktig när det gäller elevernas 

samarbetsförmåga och sociala förmåga. En annan viktig del inom social fostransdiskurs är när 

det gäller lagidrotter eller lekar, då det förväntas att eleverna visar hänsyn till varandra, för att 

på så vis skapa ett positivt klimat i gruppen. Quennerstedt belyser att undervisningen ofta 

bedrivs i grupp och då olika sociala kvaliteter är viktiga för undervisningens genomförande. 

En annan viktig del som poängteras är att relationerna mellan eleverna bör vara goda samt att 

förmågan att vilja hjälpa andra bör vara utkristalliserade i övningarna (ibid, s. 130). 

Hygiendiskursen är också en av Quennerstedt diskurser och med den menar han att det är 

viktigt att eleverna lär sig grunderna för vad som är en god personlig hygien och att de lär sig 

vikten av att duscha och byta om vid fysisk aktivitet (ibid, s. 136). 
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3.2 Tidigare forskning om hälsa begreppet inom idrott och hälsa 

Enligt Britta Thedin Jakobsson (2005) måste idrott och hälsa lärare ta ställning till hur de ska 

undervisa i ämnet samt att ta reda på vad ämnets väsentligaste mål bör vara (Thedin, 2005 s 

58.). I dagens samhälle finns ingen tydlig bild över hur lärarna ska bedriva 

hälsoundervisningen eller en enhetligbild av begreppet, detta visar sig i Britta Thedin 

Jakobssons studie (2005). Det är inte enbart Thedin Jakobsson som anser att hälsobegreppet 

är oklart utan det var något som blev tydligt i skolverkets utvärdering av ämnet idrott och 

hälsa 2002. Av det som framkom i utvärderingen är att många av lärarna anser att de 

nationella betygskriterierna är otydliga och kan tydas på olika sätt (Eriksson m.fl. 2003, s. 35). 

Det som poängteras i Thedins undersökning är att lärarnas ämnesinnehåll skiljer sig, en del av 

lärarna poängterar fysisk aktivitet och utav fysisk aktivitet så får man en god hälsa, medans 

andra lärare poängterade att hälsa inte ingår i fysisk aktivitet utan istället bör innefatta frågor 

om kost, droger och sjukdomar (Thedin, 2005 s. 48).  

 

Lärarna i ämnet idrott och hälsa anser att den största bidragande orsaken till att de inte 

undervisar tillräckligt mycket om hälsa är att tiden inte räcker till, detta skriver både Viktor 

Sjöholm och Issa Mehmeti (2008) och Joakim Ahlgren, Jonas Storm och Henrik Tannerfors 

(2009) om i sina examensarbeten. Samtliga lärare i Sjöholm och Mehmeti undersökning 

framhåller den fysiska hälsan som en av de viktigaste delarna att undervisa om (Sjöholm och 

Mehmeti, 2008), detta framkom även i Ahlgren, Storm och Tannerfors studie. Lärarna ansåg 

att den fysiska hälsan var viktigast att undervisa om då tiden var ett bekymmer för lärarna, 

rena teorilektioner om hälsa samt rena hälsolektioner var saker som lärarna ville ha in i 

timplanen (Ahlgren, Storm och Tannerfors, 2009).  

 

Britta Thedin Jakobsson skriver om hur lärarna i ämnet idrott och hälsa får stor frihet att 

definiera och tolka hur hälsobegreppet ska undervisas om i ämnet, det hon ställer sig frågan är 

om lärarna verkligen antar sig utmaningen? Många lärare anser att begreppet hälsa är väldigt 

otydligt och att det som står i gällande styrdokument inte ger dem några verktyg till hur de ska 

undervisa om ämnet. Med lärarnas undervisning som innehåller idrott och fysisk aktivitet så 

får eleverna kunskap om vad som leder till hälsa (Thedin, 2007 s. 179). Det Thedin Jakobsson 

kom fram till om lärarnas syn på hur man undervisar om hälsa inom idrott och hälsa ämnet 

går att sammanfatta med fyra grupperingar: 
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 Hälsa är teoretiskt som undervisas i klassrum, hälsobegreppet innefattar även prov och 

läxor. Det som undervisas om är hur eleverna ska träna och hur man förebygger 

skador. 

 Det är lärarens uppgift att eleverna förstår varför de ska träna och vilka övningar som 

är bra, detta sker i samband med genomförandet. Alltså hälsa genomförs via 

förmedlingspedagogiken.  

 Inom idrott och hälsa förekommer inte undervisning av begreppet hälsa, utan 

hälsoundervisningen sker inom andra ämnen. Men det kan hända att ämnena 

integreras med idrotten under temadagar, dock inte särskilt ofta. 

 Genom olika fysiska aktiviteter i ämnet idrott och hälsa främjas elevernas 

hälsa(Thedin, 2007 s. 179). 

 

En av dessa ovanstående punkter skriver Ellen Persson (2010) om i sitt examensarbete, det 

som hon kom fram till var att de flesta av lärarna hon intervjuat arbetade med hälsa ur det 

teoretiska perspektivet, där rena teorilektioner var den enda hälsoundervisningen. Precis som 

den första punkten som Britta Thedin Jakobsson skriver om.  Det belyses även i utvärderingen 

av ämnet som skolverket utförde 2002. Ett av det tydligaste resultatet som kom fram i 

rapporten var att hälsoundervisningen främst skedde i form av teoretiska inslag, så som 

teoripass och skriftliga inlämningsuppgifter (Eriksson m fl. 2003, s. 35). Målet som de 

intervjuade lärarna i Perssons examensarbete hade med hälsoundervisning var att skapa ett 

livslångt lärande och livslångt intresse som främjar elevernas hälsa (Persson, 2010 s. 30).  

 

Skolinspektionen gjorde en flygande tillsyn på lektioner i ämnet idrott och hälsa under år 

2010, det som framkom var att många av lektionerna innehöll bollspel eller bollekar, 

undervisningen inom hälsobegreppet var nästintill obefintlig. Att hälsoundervisningen är en så 

liten del av undervisningen kan förklaras med att eleverna förväntar sig att de ska få vara 

aktiva under lektionerna, samt att lärarna tolkar hälsa utifrån ett fysiskt perspektiv, genom 

fysiska aktiviteter får eleverna en god hälsa. Lärarnas undervisning inom begreppet hälsa är 

lite smalt anser skolinspektionen då kursplanens bild av hälsa är betydligt bredare 

(Skolinspektionen 2010 s. 8). 

 



14 

 

Enligt studierna ovan är idrott och hälsa ämnet framförallt ett fysiskt ämne, där fysiska 

aktiviteter får det största utrymmet. Det jag anser är att ämnet är mer än bara fysisk hälsa och 

fysiska aktiviteter. Gunilla Sundblad (2004) skriver att svenska barns och ungdomars hälsa 

har förbättrats ur ett medicinskt perspektiv under det senaste århundradet, men att de kommit 

varningssignaler från skolhälsopersonal om att stress, värk, psykiska besvär och fetma ökar 

bland de unga. Utifrån ovanstående resonemang utförde Sundblad en studie där elevernas 

upplevda hälsa och smärta undersökte. Det som framkom var att 10 % av eleverna angav att 

de var nedstämda, trötta, hade värk och problem med sömn varje vecka eller oftare. Nästan 15 

% av pojkarna och 10 % av flickorna upplevde att de kände sig stressade varje dag till minst 

en gång i veckan (Sundblad 2004, s. 73).  

3.3 Sammanfattning 

Tidigare studier visar att hälsoundervisningen i ämnet idrott och hälsa inte skiljer sig så 

mycket, det som skiljer sig är ifall lärarna anser att de har tid att bedriva en 

hälsoundervisning.  

 

Resultaten visar att hälsa kan ses på olika sätt, dels utifrån olika diskurser men även som 

fysisk, psykisk och social hälsa, en annan del som framkommer tydlig i resultaten av 

studierna är att lärarna saknar en enhetlig bild av hälsobegreppet i läroplanen. Detta för att 

inte hälsoundervisningen ska bli berörd av att olika lärare uppfattar hälsa på olika sätt.  

Finns tiden för att lärarna ska kunna ta sig an utmaningen att sätta sig ner och diskutera hur de 

ser på begreppet hälsa, och hur de vill bedriva sin undervisning om begreppet? 

 

En av utmaningarna som lärarna står inför är att göra undervisningen av begreppet hälsa 

mindre teoretiskt och mer praktiskt, samtidigt som samtliga delar av hälsobegreppet 

framhålls. Framför allt då barn och ungdomars hälsa inte enbart innefattar den fysiska hälsan, 

stress och oro är sådana faktorer som allt mer blir en del av ungdomars vardag.  

 

Med denna bakgrund önskar jag genom detta arbete klargöra hur lärare i ämnet idrott och 

hälsa undervisar om begreppet hälsa. Dels för att jag anser eleverna bör få kunskap om hela 

hälsobegreppet och inte enbart om den fysiska hälsan som flera av de tidigare studierna visar. 

Samt att jag vill se om lärare arbetar med hälsa på något annat sätt än i enstaka teorilektioner. 
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4. Teoretiskt perspektiv 

Jag har valt att använda mig av Aaron Antonovskys teori för att förstå begreppet hälsa, detta 

eftersom Antonovsky grundade begreppet KASAM (känsla av sammanhang). Grundidén med 

KASAM är att man ska tillvarata de resurser hos människor som får de att må bra, de 

tillgångar som man bär med sig. KASAM begreppet ses med hjälp av ett salutogent synsätt, 

man fokuserar på det som gör att man mår bra. Istället för det patogena synsättet där man 

fokuserar på det som gör oss sjuka.  

4.1 Aaron Antonovskys teori 

Professorn Aaron Antonovsky myntade begreppet KASAM – Känsla av sammanhang, 

Antonovsky menar att känsla av sammanhang är en viktig faktor för en god hälsa.  

Han delar upp KASAM i tre centrala komponenter som han kallar för begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. Samtliga komponenter är viktiga för att nå ett starkt 

KASAM. 

 Begriplighet – Utgör kärnan i den ursprungliga definitionen.  Begriplighet syftar på i 

vilken utsträckning man upplever stimuli som gripbar, ordnad, sammanhängande, 

strukturerad och tydlig (Antonovsky, 1987 s. 42). För att förtydliga begriplighet kan 

man ta hjälp av de didaktiska frågeställningarna vad och varför. Som lärare måste man 

ställa sig frågorna vad som ska göras och varför man ska göra det (Thedin, 2007 s. 

189). 

 Hanterbarhet – Den grad till vilken man upplever att man har möjlighet att möta de 

krav som ställs av det stimuli man möts av (Antonovsky, 1987 s. 42ff). För att nå upp 

till en hög hanterbarhet krävs det att det finns olika resurser som underlättar för 

individen (Thedin, 2007 s. 190). 

 Meningsfullhet – I vilken utsträckning man känner att de krav som man möter är värda 

att investera energi i, att man känner att livet har en känslomässig innebörd 

(Antonovsky, 1987 s. 42ff). Ett av de tydligaste kännetecknen på meningsfullhet är att 

individen har en framtidstro, de situationer dem ställs inför känns utmanande och 

skapar engagemang (Thedin, 2007 s. 190-191). 

Enligt Antonovsky finns det skäl att förvänta sig att de tre komponenterna är oupplösligt 

sammanflätade, vi behöver alla tre komponenter för ett starkt KASAM (Antonovsky, 1987 s. 

42). Det är svårt att känna ett starkt KASAM om man bara har två av dessa komponenter, t.ex. 

hanterbarhet och begriplighet. Man kan tro att man känner till spelets regler och att man har 
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de resurser som krävs till sitt förfogande, men i själva verket så kommer man att förlora mer 

och mer av sin förståelse och sedan tappa kontrollen av resurserna. För att kunna uppleva 

begriplighet och hanterbarhet så är det viktigt att man förstår meningsfullheten, annars blir 

upplevelserna av begripligheten och hanterbarheten kortvarig (Antonovsky, 1987 s. 49-50). 

4.1.1 Gränser inom KASAM 

Alla sätter upp gränser, det som händer utanför vårt KASAM är olika viktigt för olika 

personer. Det som är jätte viktigt för vissa är bara lite intressant för några andra. Att gränserna 

finns leder till att man inte behöver veta allt som händer runt om i världen för att ha en stark 

KASAM. Det är personen i fråga som avgör vad som är viktigt för just denne, men det måste 

finnas saker som är viktiga inom alla de tre komponenterna, meningsfullhet, hanterbarhet 

samt begriplighet. Antonovsky tror dock inte att det är möjligt att ha för snäva gränser, man 

måste se till att ens känslor, de närmaste interpersonella relationer, den huvudsakliga 

sysselsättningen och existentiella teman finns utanför den sfär som man anser vara viktigt för 

att man ska ha en stark KASAM. Ifall man snävar in sig ordentligt inom sin egen gräns, finns 

det risk att världen runt omkring slutar påverka ens liv objektivt t.ex. att man slutar engagera 

sig i det som händer runt om i samhället, det kan ha stora konsekvenser för ens hälsa, eller 

någon nära släktings hälsa (ibid, s. 50). 

4.1.2 Att mäta KASAM  

Enligt Antonovsky är det möjligt att mäta KASAM, om man har en stark eller låg KASAM, 

detta går att göra genom att man fyller i ett standardiserat frågeformulär, men även på många 

andra sätt. Antonovsky kom till att utforma ett frågeformulär som man kunde använda sig av 

för att mäta KASAM. Innan Antonovsky utförde intervjuerna testade han frågeformuläret på 

Israeliska medborgare. Efter att han hade testat frågeformuläret gjorde Antonovsky intervjuer 

med femtioen personer med olika bakgrund, med hjälp av tre kollegor sammanställde de 

sedan svaren på intervjuerna och bedömde om personen hade stark eller svag KASAM (ibid s. 

98).  

För Antonovsky var det inga konstigheter med att formulera frågeformuläret på tjugonio 

frågor då han hade stora kunskaper av KASAM. Han var dock tvungen att se till att KASAM 

begreppet belystes genom frågorna, det viktigaste som han ansåg var att KASAM belystes 

utifrån en global hållning dvs. ett sätt att se på världen. Därför var det extra viktigt att varje 

fråga var utformad så att den innehöll enbart ett annat element jämfört med KASAM 

begreppet (ibid, s. 110).  
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5. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att klargöra hur tre lärare i ämnet idrott och hälsa undervisar om 

begreppet hälsa. 

 

Frågeställningar 

 Hur väljer lärarna att strukturera sin undervisning inom begreppet hälsa? 

 Vilken syn av begreppet hälsa förmedlar lärarna genom sin undervisning? 

6. Metod  

6.1 Val av metod 

Jag har valt att använda mig av en kvalitativ metod i form av intervjuer i mitt arbete, detta 

eftersom man vid det kvalitativa tillvägagångssättet inriktar sig på personliga upplevelser och 

helheten ur ett vidare förståelseperspektiv (Befring, 1994 s. 15). Monica Dalén skriver att ett 

överordnat mål med kvalitativ forskning är att man vill nå kunskap som rör personer och 

situationer, för att få beskrivande förklaringar om hur andra personer ser på ämnet man vill 

undersöka (Dalén 2008, s. 11). Därför valde jag att intervjua lärarna, detta eftersom de vet hur 

de arbetar med hälsoundervisningen.  

 

Jag valde att använda mig av intervju som metod eftersom de kvalitativa intervjuerna kan leda 

till att nya frågor dyker upp och på så vis får man mer uttömmande svar av de man intervjuar 

(Karg Jakobsen, 1993, s. 19). 

  

 I en kvalitativ metod inom forskning så som den jag använt mig av och som jag har gjort med 

min intervjustudie, är det viktigt att de frågor som intervjun innefattar sammanställs i en 

intervjuguide. En av fördelarna med att använda sig av en intervjuguide inom den kvalitativa 

metoden är efter genomförd studie kan jag som undersökare lätt jämföra svaren jag fått (ibid, 

s.19). 

 

6.2 Urval och avgränsning  

Jag har valt att genomföra min studie på lärare som arbetar inom olika skolor i olika delar av 

Sverige, detta eftersom jag har kontakt med dessa lärare sedan tidigare. Att skolorna ligger i 
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olika delar av Sverige var inget som jag lägger vikt vid, utan urvalet blev detta på grund av 

mitt bekvämlighetsurval. Då jag i min undersökning har valt att klargöra hur lärare i ämnet 

idrott och hälsa bedriver sin undervisning av hälsobegreppet samt vilken syn dem förmedlar 

har jag valt att intervjua tre stycken lärare två kvinnor och en man. Lärarna arbetar med elever 

från förskoleklass upp till årskurs 9. Att jag har valde att intervjua två kvinnor och en man har 

ingen direkt betydelse utan det var de som kunde tänka sig att ställa upp. Ingen av lärarna 

arbetar på samma skola och det valde jag för att jag trodde att lärarnas svar under mina 

intervjuer skulle bli för lika om jag valde lärare från en och samma skola.  

6.3 Genomförande 

Jag valde att ta kontakt med tre olika lärare i ämnet idrott och hälsa som jag varit i kontakt 

med tidigare. Efter första kontakten med dem bestämde vi i samråd dag och plats för 

intervjuerna. Vid intervjutillfällena berättade jag för lärarna att deras närvaro var frivillig och 

att de fick lov att ångra sig, de fick också läsa igenom frågorna för att se om de förstod dem. 

Jag påpekade att deras deltagande var konfidentiellt och att jag kommer spela in intervjuerna, 

men de inspelade intervjuerna var bara för mig.  En av lärarna jag hade varit i kontakt med 

inför intervjuerna hade svårt att kunna ställa upp på en muntlig intervju under den veckan jag 

gjorde intervjuerna, därför kom vi överens om att vi skulle göra en intervju via mejl. Lärarna 

fick även ha en intervjuguide framför sig under hela intervjun så de lättare kunde följa med på 

vad jag skulle fråga. Efter att jag utfört alla intervjuer så lyssnade jag igenom dem för att se 

om lärarnas svar var intressant för min studie.  

 

Innan jag utförde intervjuerna så testade jag min intervjuguide på en lärare i ämnet idrott och 

hälsa som jag har kontakt med, detta för att se om mina frågor gav de svar jag behövde för 

min studie. Efter provintervjun behövde jag inte ändra på några frågor, utan jag fick fram de 

svar jag behövde för min studie. 

6.4 Databearbetning och analysmetod  

Alla intervjuer spelades in, fördelen med det är jag har kunnat gå tillbaka och lyssna på 

intervjuerna flera gånger. Efter att jag genomfört samtliga intervjuer transkriberade jag dem. 

När jag hade transkriberat färdigt sammanställde jag lärarnas intervjusvar på varje fråga under 

varandra för att lättare få överblick över vad lärarna svarat. I min resultatdel har jag 

kategoriserat frågorna och sammanställt de svar som var mest relevanta under de olika 

kategorierna. Utifrån detta kunde jag sedan få en mer överskådlig bild över vad som kommit 
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fram under intervjuerna, och med utgångspunkt i det har jag gjort analysen. Till hjälp när jag 

skulle analysera mina resultat har jag använt mig av Aaron Antonovskys KASAM begrepp, 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.  

6.5 Tillförlitlighetsfrågor  

Jag har tagit del av de forskningsetiska principerna med största tillförlitlighet genom att jag 

deklarerat dessa för lärarna som jag intervjuat.  

 

När jag utformade mina intervjufrågor så såg jag till att frågorna inte kunde misstolkas och att 

jag fick de svar som jag ville få fram genom att göra en provintervju. Under själva 

intervjuerna var jag väldigt noggrann med att lärarna förstod frågorna och att de fick svara på 

frågorna i lugn och ro. Jag valde även att spela in intervjuerna detta för att få en så stor 

trovärdhet i min studie som möjligt. Tack vare att jag spelade in intervjuerna har jag kunnat 

lyssna på lärarnas svar flera gånger och på så vis se till att jag fått med det mest väsentliga av 

dem. 

 

Eftersom jag aldrig tidigare hade intervjuat lärare så ansåg jag mig behöva göra en 

provintervju, för att se hur läraren reagerade på att bli intervjuad och för att se om läraren 

förstod mina frågor. Jag anser att det var jättebra att utföra en provintervju, då jag fick 

chansen att testa på hur det var att vara den som för samtalet med läraren. Under min 

provintervju fick jag även chans till att se hur läraren reagerar på vissa frågor och hur man kan 

ställa följdfrågor utan att man färgar lärarens svar. Utan min provintervju anser jag att min 

undersökning inte hade fått samma resultat, då jag inte hade varit förberedd på bästa sätt. 

6.6 Etiska aspekter  

Under min studie har jag tagit hänsyn till humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådets 

fyra forskningsetiska principer. Dessa fyra principer är följande, informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002 s. 5-6). 

 

Informationskravet – Inför mina intervjuer så berättade jag för intervjupersonerna vilka 

villkor de hade, och att det när som helst fick lov att avbryta intervjuerna, samt att det var 

frivilligt för dem att delta (ibid s. 7-8). 
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Samtyckeskravet - Jag har innan intervjuerna sagt åt intervjupersonerna att der är helt upp till 

dem att vara med i undersökningen och att det är på deras villkor undersökningen kommer ske 

(Vetenskapsrådet, 2002 s. 9). 

 

Konfidentialitetskravet – Jag har i min undersökning inte tagit del av namn och 

personnummer, jag kommer inte heller att nämna i arbetet vilka skolor eller i vilka städer jag 

genomfört studien (ibid s. 12-13). 

 

Nyttjandekravet – Materialet som är insamlat för mitt forskningsändamål kommer enbart att 

användas till min studie, efter en godkänd studie kommer jag att radera samtligt material så att 

det inte kommer att kunna föras vidare till icke berörda individer (ibid s. 14). 

 

 

 



21 

 

7. Resultat 

Jag kommer i detta avsnitt arbeta med teman som belyser lärarnas svar utifrån mina 

intervjuer, samt analysera svaren. Detta kommer jag att undertrycka med citat från lärarna. 

Därefter kommer jag att återkoppla dessa svar till mina frågeställningar och mitt syfte. 

 Hur väljer lärarna att strukturera sin undervisning inom begreppet hälsa? 

 Vilken syn av begreppet hälsa förmedlar lärarna genom sin undervisning? 

Här nedan kommer jag att presentera lärarna som deltagit i min intervjustudie, samtliga namn 

är fingerade: 

Fredrik 36 år Grundskollärarutbildning i idrott och hälsa och samhällskunskap. 7 år som 

verksam lärare. 

Stina 30 år Lärare i idrott och hälsa samt hälsopedagog. 1,5 år som verksam lärare 

Hanna 54 år Idrottslärarutbildning. 30 år som verksam lärare 

7.1 Sammanställning av intervjuerna 

7.1.1 Definitioner av hälsa och god hälsa. 

Det jag kommit fram till är att de flesta av lärarna ser på hälsa utifrån den fysiska hälsan men 

även den psykiska hälsan, att man ska röra på sig och att må bra både fysiskt och psykiskt. En 

av lärarna lyfte fram vikten av att ha ett balanserat liv. 

Att förstå vikten av att röra sig regelbundet och samspelet mellan vila, sömn och vad man äter. (Hanna) 

En av lärarna svar skiljer sig från de andras om vad hälsa är, han anser att hälsa är när man 

mår bra som helhet, man behöver inte vältränad, utan man gör saker som man mår bra av och 

som man får ut något meningsfullt ut av, han kopplar mer god hälsa och hälsa till den sociala 

hälsan.  

Man mår bra men man låter inte hälsa och träning gå ut över hela ens sociala liv och så. (Fredrik) 

En av lärarna ansåg att hälsa var att man skulle lyssna på sig själv och inte dras med i vad 

andra tyckte att man skulle göra, det gäller att man hittar en stil som passar en själv. Några av 

lärarna lyfter fram både den fysiska och psykiska hälsan men nämner inte något om den 

sociala hälsan. En av lärarna ansåg det var svårt att definiera begreppet och upprepade orden 

så svårt flera gånger när denne skulle svara.  
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När lärarna skulle beskriva god hälsa skiljde sig svaren, en av lärarna såg bara på god hälsa 

utifrån sig själv men en av dem andra såg på god hälsa utifrån elevernas synvinkel och den 

tredje drog en mer allmän bild av god hälsa. Det som en av lärarna poängterade var att man 

ska träna och äta bra,  en annan ansåg att för att eleverna ska kunna uppnå god hälsa krävs det 

att de hittar en aktivitet som de kan utföra året runt. 

Genom att hitta en eller flera aktiviteter som man regelbundet utför beroende av väder och årstid, 

enskilt eller i grupp. (Hanna) 

Att vara trygg som person och tro på sig själv, samt att man omgav sig med människor som 

man kan lita på ansåg en av lärarna att god hälsa var. Man ska inte behöva fundera över vad 

andra tycker och tänker om en för att kunna uppleva en god hälsa, fokus ska ligga på vad man 

själv tycker är kul här i livet.  

Då behöver du inte göra massa andra saker som andra vill, för att du ska duga. Då kan du börja 

fokusera på vad du tycker är kul här i livet, och då tycker jag att man är på god väg till god hälsa. 

(Fredrik) 

Men att ha ett aktivt liv är också bra anser en av lärarna, det handlar inte om vem som tränar 

mest utan att man rör på sig utifrån sina egna förutsättningar. 

Men man behöver inte gå på gymmet eller springa varje dag, man kanske tränar ibland på gymmet eller 

har en idrotts aktivitet med kompisarna, eller går ut och går med hunden, eller simmar. (Fredrik) 

7.1.2 Arbetssätt för att förmedla hälsoaspekten i ämnet idrott och hälsa 

Det som framkom under mina intervjuer var att flera av lärarna poängterade vikten av att 

eleverna förstod varför de ska röra på sig och sedan se till att eleverna är fysiskt aktiva under 

lektionerna. En av lärarna arbetade med yngre elever och denna ansåg att det var viktigt att de 

fick röra på sig under lektionerna, samt att denne ofta satt med eleverna i matsalen och kunde 

där prata med eleverna om varför man ska äta bra och varierat. I slutändan handlade det mest 

om att eleverna skulle röra på sig, så att eleverna blir piggare och orkar vara mer aktiva under 

hela skoldagen. 

Jag har ju ganska små barn. Så där handlar det mycket om att det är mycket att de ska röra på sig. 

(Stina) 

En av lärarna ansåg att dennes viktigaste uppgift var att se till att eleverna förstod vikten av att 

röra på sig, men även att förstå signaler från kroppen när belastningen blir för hög och då 

lägga in vila eller alternativ träning. En annan lärare tog också upp vikten av att förstå 

kroppens signaler, och arbetade mycket med fysisk hälsa i form av träningslära tillsammans 

med invävda teoridelar under lektionerna. 
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Samtliga lärare pratade om vikten av att försöka täcka in både den fysiska, psykiska och 

sociala hälsan i sin undervisning. Men det skiljer sig i vad lärarna tycker är viktigast att 

undervisa om, antigen den fysiska eller den sociala. 

Ah de blir ju mest den fysiska, i och med att de är så små. Man vill ju att de ska få en bra grund till att 

röra på sig, och vilja röra på sig. (Stina) 

Men ska jag gradera anser jag nog att det sociala biten är allra viktigast. (Hanna) 

Asså jag tycker den, fysiska hälsan är viktigast eftersom jag är idrotts lärare (Fredrik) 

Egentligen kunde en av lärarna inte välja, utan tyckte att alla bitar var viktiga för att eleverna 

ska bli väl fungerande människor. 

7.1.3 Lärarnas sätt att undervisa om de olika delarna av hälsa  

Inom den sociala hälsan poängterar flera av lärarna hur viktigt det är att arbeta med 

samarbetsövningar och lekar, för att skapa goda kamratrelationer, för att få eleverna att visa 

respekt för varandra och utifrån dessa skapa ett bra klimat i klassen. Men den sociala hälsan 

handlar också om att visa respekt för reglerna som lärarna har satt upp, anser en av lärarna. 

Detta för att lektionerna ska fungera.  

Det handlar ju mycket om respekt för varandra och regler, å sånt och att lära sig i tidig ålder hur man 

beter sig i samspelet med andra. (Stina) 

Flera av lärarna poängterar vikten av att de yngre barnen lär sig grunderna inom samarbete 

och vikten av att man inte glömmer bort samarbetsövningarna i de resterande årskurserna. 

Jag jobbar mycket med samarbetsövningar redan från tidig ålder, men naturligtvis återkommer det 

kontinuerligt även i övriga årskurser. (Hanna) 

Leken är ett väldigt bra redskap när man som lärare vill arbeta med den sociala hälsan, lekar 

kan man ändra för att på så vis skapa pedagogiska situationer där eleverna behöver samarbeta 

för att lösa dem. 

Lekar där eleverna tvingas samarbeta och för att öva social förmåga. (Fredrik) 

 

När det kommer till den fysiska hälsan anser flera av lärarna att det är viktigt att de har en 

bred variation under sina lektioner för att så många som möjligt ska tycka de är roligt att röra 

på sig under lektionerna, samt att skapa sig ett bestående intresse för fysiska aktiviteter. 

Låta eleverna prova på många olika aktiviteter så att de förhoppningsvis hittar en eller flera aktiviteter 

som de kan ägna sig åt. (Hanna) 

Eehh fysiska förmågan, det blir ju liksom då känner jag så här, de innehåller allt ifrån kondition och 

styrka (Fredrik) 

Det är viktigt att de motoriska grundformerna inte glöms bort i undervisningen, då eleverna 

tränar hela kroppen och kroppskontroll, en av lärarna ansåg att smidighet var en viktig del av 

den fysiska hälsan. 
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Men att träna på olika smidighetsövningar är jätte viktigt. Har de den grunden blir de så mycket bättre 

på andra saker längre fram. (Fredrik) 

 

Inom den psykiska hälsan var det svårare att få lärarna att vara specifika med vad de tyckte 

var viktigt att undervisa om, men främst handlar lärarnas resonemang om att det är viktigt att 

låta eleverna att få ha avslappning efter olika moment. En av lärarna anser att de skulle vilja 

ha fler timmar i ämnet för att hinna med allt, då den anser att det är svårt att väva in alla 3 

aspekter av hälsa.  

Vi pratar om hur viktigt det är att koppla av när man har tränat, att komma ner i varv och så. Det blir 

väl lite sånt, men det är något man kan ha mer av. Men det är svårt när man har så lite idrotts timmar att 

hinna med allt. (Stina) 

Flera av lärarna ansåg att det var svårt att prata med eleverna om den psykiska hälsan och att 

man inte hade så stor fokus på just den delen. Att lärarna kanske mer själva tänkte på att skapa 

ett klimat som gjorde så att eleverna kände sig trygga i klassen och var ombytta på 

lektionerna.  

Jag bakar nog in det, t.ex. när man har övningar så är det viktigt att man inte stressar varandra och 

hetsar och psykar och så. Det ger en otrygg miljö, då blir det ju en stressfull miljö.  (Fredrik) 

7.1.4 Lärarnas mål med hälsoundervisningen samt hur de kopplar till 

styrdokumenten 

Här skiljer sig lärarnas svar, en av lärarna har som mål att eleverna ska förstå varför de ska 

träna och äta bra. De två andra har som mål att eleverna ska hitta någon sport/aktivitet att 

ägna sig åt, samt att de får en insikt i att de kan få ett bättre och mer innehållsrikt liv utifrån 

sitt idrottande.  Det som lärarna har gemensamt är att de vill se till att eleverna skaffar sig ett 

bestående intresse för träning/hälsa. Förståelse är något som alla lärarna tar upp, de vill att 

eleverna ska förstå varför de ska träna och vilka fördelar det har för deras fortsatta liv. 

Eleverna ska förstå varför man ska träna och äta bra. (Stina)  

Eller det kan vara att någon har hittat en rolig idrott, eller jag lär dem att träna, eller att förstå att det är 

viktigt att träna. (Fredrik) 

Målet är att jag ska ge dem redskap, eller tillräckligt kunskap och väcka intresse för att dem ska vilja ha 

ett aktivt liv resten av livet. (Fredrik) 

Att skapa ett livslångt lärande och bestående intresse är det en av lärarna som kopplar mot 

styrdokumenten, det är något som läraren verkligen poängterar genom alla sina svar. En av de 

andra lärarna kopplar mer sina mål med undervisningen mot de centrala innehållen i 

styrdokumenten, så som: 

Kroppsliga och mentala effekter av olika träningsformer 

Sätta upp mål för fysiska aktiviteter 

Samband mellan rörelse, kost och hälsa (Hanna) 



25 

 

Den tredje läraren är helt ärlig och säger att han inte är så inläst på nya kursplanen och har 

därför svårt att koppla sina mål med sin hälsoundervisning till kursplanen. Han har som mål 

att bli bättre på det. 

7.1.5 Lärarnas synpunkter på hälsoundervisningen i skolan 

Flera av lärarna anser att det ibland kan vara svårt att motivera eleverna när de ska tala om 

hälsa, främst för att eleverna förknippar idrott och hälsa undervisningen med att de ska få vara 

aktiva och röra på sig.  

Mina elever vill helst röra sig när de har idrott så jag försöker att baka in hälsoaspekter vid 

genomgångar före själva aktiviteten och vid avslutningen på lektionen. (Hanna) 

Eleverna kan vara lite oförstående ibland till att man ska ha det (hälsoundervisning), men det är ju min 

uppgift att få dem att haja det. (Fredrik) 

Det som en av de intervjuade lärarna antydde var att det var lärarens uppdrag att eleverna 

förstod varför hälsoundervisningen var viktig och hur lärarna väljer att utforma den. 

Det är upp till mig hur jag vill ha det. (Fredrik) 

En synpunkt som två av lärarna är eniga om är att tiden inte räcker till, att ha 2 lektioner i 

veckan räcker inte för att kunna väva in hälsoaspekten tillräckligt mycket. Då blir den fysiska 

förmågan drabbad anser lärarna. Ingen av de intervjuade lärarna har rena teorilektioner i 

hälsa, men de skulle vilja kunna ha minst en lektion till i veckan där de kunde bygga ihop den 

teoretiska delen med den praktiska delen, inte minst för elevernas skull. 

Att man kanske har någon lektion som är lite längre, som man kan bryta av och ha både praktiskt och 

teoretiskt och lite mer, känner jag. (Stina) 

Samtliga lärare ansåg att de har tillräckligt stor kunskap i hälsa, för att kunna bedriva en god 

hälsoundervisning, även fast en av lärarna gärna hade uppskattat fortbildning i hälsoaspekten. 

Samt att förändringen i och med nya läroplanen ger hälsoundervisningen ett uppsving, då den 

är mer inriktad mot hälsa än tidigare. En av lärarna ansåg att hälsoundervisningen har 

förändrats sedan 80-talet då hälsa inte ingick i idrottsämnet, men att man ändå arbetade med 

hälsobegreppet för att ge eleverna förståelse för varför man skulle göra en del saker. De två 

andra lärarna ansåg att Lgr11 och de nya styrdokumenten har förändrat förutsättningarna för 

att bedriva en hälsoundervisning.  

Kanske lite med tanke på den nya läroplanen, den är ju mer inriktad mot hälsa, också mer än tidigare. 

Det har väl kommit mer ju med hälsoaspekten. Tidigare var det ju mer bara idrott, och så. (Stina) 

7.2 Analys av resultat 

Nedan kommer jag att diskutera mina resultat utifrån det valda perspektivet, Aaron 

Antonovskys KASAM.  Jag har valt att förtydliga KASAM begreppen begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet med samma stycken som i det teoretiska perspektivet.  
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 Hur väljer lärarna att strukturera sin undervisning inom begreppet hälsa? 

 Vilken syn av begreppet hälsa förmedlar lärarna genom sin undervisning? 

Vid flera tillfällen nämner flera av lärarna att samtliga bitar av hälsobegreppet är viktigt att 

arbeta med, men när jag ber dem att förklara hur de arbetar med hälsobegreppet i sin 

undervisning så nämner två av dem att de oftast fokuserar på den fysiska hälsan. Att det är 

viktigast att eleverna rör på sig under lektionerna och att eleverna förstod varför de skulle röra 

på sig. För att se till att eleverna vill röra på sig försöker lärarna ha en stor variation under 

sina lektioner för att så många som möjligt ska vara aktiva på lektionerna, och ge eleverna en 

chans att hitta något som de vill göra på fritiden. Jag drar slutsatsen av lärarnas svar att de 

tycker de är lättare att undervisa om den fysiska hälsan, då eleverna bara behöver röra på sig 

för att skaffa sig en förståelse av fysisk hälsa. Det som är den största utmaningen när lärarna 

ska undervisa om fysisk hälsa är att se till att man har en bred undervisning, genom den breda 

undervisningen kan eleverna utöva en aktivitet som passar just dem. Att lärarna har en bred 

undervisning inom den fysiska hälsan är otroligt viktig, det leder till att samtliga elever får en 

chans att hitta något som tilltalar just dem.  

 

Lärarna nämner att alla delar är lika viktiga, men att tiden är avgörande för hur mycket varje 

del får. Den sociala och psykiska hälsan blir inte lika prioriterad i undervisningen, den sociala 

hälsoundervisningen handlar mest om samarbetsövningar och hur man ska förhålla sig till 

regler. Den psykiska hälsan hämnar nästan i skymundan och lärarna har svårt att berätta hur 

de arbetar med den, kan vara något pass med avslappning emellanåt. Det som märks är att 

lärarna vill ha med alla delar av hälsan i sin undervisning. 

 

För att förstå det som lärarna har sagt kopplar jag det till min teori som är Aaron Antonovskys 

KASAM (känsla av sammanhang). Flera av lärarnas svar påvisar att de har en stor kunskap 

om begreppet hälsa och att de har både begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i sin 

undervisning, vilket krävs för att man ska kunna förstå hälsa (Antonovsky, 1987 S.42ff). 

Något som jag har upptäckt efter mina intervjuer är att lärarnas svar på hur de undervisar i 

hälsa skiljer sig ifall man frågar om hälsobegreppet i stort eller om man delar upp de i social, 

fysisk och psykisk hälsa. Det jag kommit fram till är att lärarna främst fokuserar på den 

fysiska hälsan. Lärarna försöker ha med alla tre aspekter inom hälsa i sin undervisning men 

det är mest den fysiska hälsan som lärarna lägger mest fokus på.  Lärarnas mål med 

undervisningen är också kopplade mot den fysiska hälsan, att eleverna ska förstå varför man 
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ska röra på sig och skapa ett bestående intresse hos eleverna. Att lärarna anser att den fysiska 

hälsan är viktigast att undervisa om framkommer tydligt i lärarnas svar genomgående.  

 

För att lärarnas undervisning ska leda till att eleverna uppnår hälsa ur ett KASAM perspektiv, 

är det viktigt att lärarens undervisning speglas av både, begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Lärarnas uppgift blir att se till att eleverna får en chans att förstå hälsa utifrån 

samtliga delar av KASAM, detta kan leda till att eleverna lättare förstår hälsobegreppet.   

 

Nedan kommer jag att analysera det jag fått reda på av lärarna utifrån Antonovskys olika 

komponenter av KASAM. 

 

Begriplighet – Utgör kärnan i den ursprungliga definitionen. Begriplighet syftar på i vilken 

utsträckning man upplever stimuli som gripbar, ordnad, sammanhängande, strukturerad och 

tydlig (Antonovsky. 1987 S.42ff). För att förtydliga begriplighet kan man ta hjälp av de 

didaktiska frågeställningarna vad och varför. Som lärare måste man ställa sig frågorna vad 

som ska göras och varför man ska göra det (Thedin 2007, s. 189). Samtliga lärare strävar efter 

att ge eleverna en stor begriplighet av hälsa genom sin undervisning, och många av dem är 

redan på god väg tycker jag. Först måste lärarna se till att eleverna förstår att hälsa är något 

man kan uppnå och att hälsa begreppet är strukturerat. Det är lärarnas uppgift att se till att 

begreppet hälsa arbetas med under lektionerna. Lärarna har förstått komponenten begriplighet 

när de säger att det är viktigt att undervisningen innefattar helheten av hälsobegreppet. Detta 

tycker jag syns i lärarnas svar, en av lärarna arbetar med träningslära och teorilektioner för att 

eleverna ska förstå kroppens signaler och vad som händer i kroppen när man är fysiskt aktivt. 

En av de andra lärarna poängterade för sina elever varför man skulle röra på sig och vad som 

var bra att äta för att kroppen ska orka mer. Det som kan sammanfattas av det som lärarna lär 

ut för att eleverna ska få begriplighet av begreppet hälsa, är hur viktigt kosten är och hur 

viktigt det är att röra på sig.  

 

Hanterbarhet – Den grad till vilken man upplever att man har möjlighet att möta de krav som 

ställs av det stimuli man möts av (Antonovsky 1987, s.42ff). För att nå upp till en hög 

hanterbarhet krävs det att det finns olika resurser som underlättar för individen (Thedin 2007, 

s. 190).  

När det gäller lärarnas undervisning och hur den kan kopplas till Antonovskys hanterbarhet så 

arbetar samtliga lärare med att ge eleverna hanterbarhet om begreppet hälsa. För att nå upp till 
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hanterbarhet krävs det att undervisningen är varierad, då får eleverna en chans att utvecklas på 

samtliga plan, både fysiskt, psykiskt och socialt. Samtliga lärare försöker ge eleverna resurser 

för att de ska utvecklas både fysisk, psykiskt och socialt. Inom den sociala delen arbetar 

samtliga lärare med samarbetsövningar och lekar, då de anser att goda kamratrelationer är 

viktiga i klasserna. Det är inte bara inom den sociala hälsan lärarna ger eleverna hanterbarhet 

utan även inom den fysiska, där poängterar en av lärarna att även motoriska övningar ger 

eleverna en bredare grund. Detta leder till att eleverna får ett kroppsligt kunnande som hjälper 

dem att förstå hur kroppen fungerar. För att eleverna ska kunna lyckas inom ämnet krävs det 

att de kan hantera problemen som de ställs inför fast med hjälp av resurser som lärarna gav 

dem. En av dessa resurser kan vara att eleverna inte är rädda för att misslyckas, då miljön i 

klassen är trygg. Det som kan sammanfattas av det som lärarna poängterar i sin undervisning 

för att göra den hanterbar för eleverna är att klimatet är tillåtande på grund av att de arbetar 

med samarbetsövningar samt att eleverna får utsättas för olika fysiska problem som de ska 

lösa med hjälp av resurserna de fått av läraren. 

 

Meningsfullhet – I vilken utsträckning man känner att de krav som man möter är värda att 

investera energi i, att man känner att livet har en känslomässig innebörd (Antonovsky 1987, s. 

42ff). Ett av de tydligaste kännetecknen på meningsfullhet är att individen har en framtidstro, 

de situationer dem ställs inför känns utmanande och skapar engagemang (Thedin 2007, s. 

190-191). För att en elev ska känna meningsfullhet så krävs det att den måste finnas en 

mening med det den gör, finns inte meningen så skapas inget engagemang hos eleven. Det 

som mina intervjuade lärare ansåg var att hade de en bredd på sin undervisning så var chansen 

större att fler elever skulle känna en mening med att vara fysiskt aktiva på fritiden. Samtliga 

av lärarna framhöll att det var ytterst viktigt att deras elever fick chans att prova på så många 

olika aktiviteter som möjligt, så att eleverna skapar sig ett bestående intresse av träning och 

hälsa. En annan sak som kan skapa mening åt eleverna är att lärarna poängterar förståelsen, 

inte bara att eleverna ska förstå varför de ska vara fysiskt aktiva utan även vilka fördelar de 

får ut av det. Detta är något som tydligt går at koppla ihop med Antonovskys meningsfullhet. 

Sammanfattningsvis inom begreppet meningsfullhet så strävar lärarna efter att ge eleverna en 

mening med de aktiviteter som görs, utan mening blir eleverna inte engagerade, lärarna anser 

att med en bred undervisning får eleverna en chans att bli engagerade i många olika 

aktiviteter. På så vis kan ett bestående intresse skapas hos eleverna. 
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7.3 Sammanfattning av resultat 

 Hur väljer lärarna att strukturera sin undervisning inom begreppet hälsa? 

 Vilken syn av begreppet hälsa förmedlar lärarna genom sin undervisning? 

Lärarnas undervisning inom begreppet hälsa fokuseras mest mot den fysiska hälsan, att 

eleverna rörde på sig under lektionerna och att eleverna fick en kunskap om varför de ska vara 

fysisk aktiva. Ingen av lärarna har rena teorilektioner inom hälsobegreppet utan de försöker 

att väva in genomgångar om hälsa i den ”vanliga” undervisningen. Något som två av de 

intervjuade lärarna sa var att de ville ha mer tid, för att på så vis kunna ge eleverna bättre 

kunskap om hälsa. 
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8. Diskussion 

8.1 Resultatdiskussion  

Syftet med studien är att klargöra hur tre lärare i ämnet idrott och hälsa undervisar om 

begreppet hälsa. 

Utifrån svaren jag har fått under mina intervjuer anser jag att jag har en klar bild över hur 

lärare i ämnet idrott och hälsa undervisar om begreppet hälsa, den fysiska hälsan är det som 

samtliga lärare lyft fram som mest specifikt och som är den viktigaste att undervisa om. 

Speciellt då deras elever förväntar sig att de ska vara fysiskt aktiva under lektionerna. Även 

fast lärarna poängterar att alla delar av hälsa är lika viktigt. Jag anser även att jag fått svar på 

de frågeställningar jag hade: 

 Hur väljer lärarna att strukturera sin undervisning inom begreppet hälsa? 

 Vilken syn av begreppet hälsa förmedlar lärarna genom sin undervisning? 

Lärarna väljer att strukturera sin undervisning genom att väva ihop fysisk hälsa och lite teori i 

samband med lektionerna. Den syn av begreppet hälsa som lärarna förmedlar är främst den 

fysiska hälsan, eller fysiska aktiviteter som är kopplade till fysisk hälsa.  

Svaren på mina frågeställningar och syfte blev som jag trott i förväg, jag hade en ganska så 

klar bild över hur jag trodde att lärare i ämnet idrott och hälsa arbetade med hälsobegreppet. 

Detta styrks även av Viktor Sjöholm och Issa Mehmeti och Joakim Ahlgren, Jonas Storm och 

Henrik Tannerfors som skrev sina examensarbeten med liknande syfte och frågeställningar. 

Deras resultat var att lärarna främst undervisade om hälsa utifrån ett fysiskt perspektiv och att 

de ville ha mer tid för att kunna göra undervisningen bättre. Mina svar skiljer sig inte så värst 

mycket om jag ser till Sjöholm & Mehmeti och Ahlgren, Storm & Tannerfors svar, många av 

lärarna vill arbeta mer med hela hälsobegreppet men väljer att arbeta med den fysiska, främst 

för att tiden inte räcker till. Jag tror att lärarna väljer att strukturera sin undervisning på detta 

sätt då dagens barn/ungdomar blir allt mer stillasittande på sin fritid och lärarna vill ge 

eleverna kunskap om hur de kan förändra sin fritid.  

Även om lärarna i min studie hade kunskap om hälsa, så märktes det under mina intervjuer att 

de inte hade så mycket undervisning om hälsa, utan att de vävde ihop hälsoundervisningen 

med fysiska aktiviteter. Jag tror att eleverna får svårt att få kunskap om hälsa då lärarna väver 

ihop delarna för mycket och ser aktiviteterna som en del av hälsan. Visst kan man ha bollspel 
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som en del av en lektion inom hälsobegreppet, men då krävs det mycket planering och strikta 

mål med undervisningen för att inte bollspelande ska ta över handen. Skolinspektionens 

rapport från 2010 belyser just denna problematik, att idrott och hälsa undervisningen mest 

bestod av bollspel och bollekar och att hälsoundervisningen kom i skymundan 

(Skolinspektionen 2010 s. 8). Att hälsoundervisningen kommer i skymundan märkte jag under 

mina intervjuer med lärarna. Speciellt då jag undrade hur de arbetade med hälsobegreppet, då 

blev ju flera av svaren utsvävande, jo men social hälsa tränar ju eleverna när vi har bollspel 

och så vidare. Det kändes som om lärarna ville att det skulle låta bättre än vad det var i 

verkligheten. Något som kanske hade hjälpt lärarna att förtydliga när de arbetar med 

hälsobegreppet inom ämnet är att ha tydliga mål med lektionerna, man kan ha fotboll som 

aktivitet men målet med lektionen kanske bör vara att man ska träna på att samarbeta och inte 

att vinna. Dock menar jag inte att man behöver spela fotboll eller någon annan bollsport för 

att få fram den sociala hälsan. Lika så gäller hälsobegreppet i helhet, som lärare ska man inte 

behöva ha enskilda teorilektioner för att eleverna ska få kunskap om hälsa, precis det Eriksson 

m fl. (2002) skriver om. Men teorilektioner skulle kunna vara ett hjälpmedel till den praktiska 

undervisningen om hälsa.  

Det som jag anser är viktigast med hälsoundervisningen i ämnet är att eleverna själva får 

tänka över vad hälsa är för dem, och deras egen definition av vad hälsa är. Genom att lärarnas 

undervisning är bred utifrån alla olika delar av hälsa, så som fysisk, social och psykisk hälsa. 

Det är först då eleverna kan få en kunskap i vad hälsa är för dem. Britta Thedin Jakobsson 

skriver om att det är svårt att definiera hälsa, det är väldigt mycket upp till varje individ vad 

hälsa är. Man kan inte säga bara för att man ser att en människa är frisk att den har en god 

hälsa, eftersom hälsa innefattar så många aspekter (Thedin, 2007 s. 177). Detta tror jag är det 

viktigaste att undervisa om, visst behöver eleverna få röra på sig och vara fysiskt aktiva under 

lektionerna för att få kunskap om den fysiska hälsan. Men att väva in den sociala hälsan och 

den psykiska hälsan är minst lika viktig, för att eleverna ska kunna skapa sig en egen 

definition av hälsa. Som lärare tror jag att det är viktigt att man skriver ner sin egen definition 

av hälsa, så man svarar samma sak eleverna frågar vad hälsa är för dig. Eriksson m fl. (2002) 

anser flera av deras lärare i studien att betygskriterierna är oklara och svåra att tyda, därför 

borde det kanske vara på sin plats att lärare i ämnet går samman och bestämmer en enhetlig 

definition av hälsa, samt hur de vill undervisa om hälsobegreppet. 

Fysisk hälsa och fysik aktivitet är inte alls samma sak detta tydliggör statens folkhälsoinstitut, 

men lärarnas svar antyder att de anser att om eleverna är fysiskt aktiva så får de en bra fysisk 
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hälsa. Britta Thedin Jakobsson skriver om två olika perspektiv som man kan se på hälsa 

utifrån, nyttoperspektiv och riskperspektiv. 

Nyttoperspektiv: Det är nyttigt att träna eller vara fysiskt aktiv. 

Riskperspektiv: Tränar man inte, tränar man på fel sätt, kan man drabbas av skada eller 

sjukdom (Thedin 2007 s. 180). Ifall jag kopplar lärarnas undervisning om fysisk hälsa utifrån 

ovanstående perspektiv så hamnar det mest under nyttoperspektivet då lärarna vill ge eleverna 

en bred grund så de ska hitta ett livslångt intresse för motion och träning. Detta kopplar jag till 

de fyra grupperingar som Britta Thedin Jakobsson belyser i Att undervisa i hälsa. Flera av 

lärarna i min intervjustudie ansåg att genom att eleverna var fysiskt aktiva kunde elevernas 

hälsa gynnas (ibid. s. 179). Detta är helt emot det statens folkhälsoinstitut säger och jag håller 

med. Visst kan man använda sig av fysiska aktiviteter för att förmedla fysisk hälsa, då måste 

undervisningen ge eleverna en möjlighet att få tid att reflektera över hur den fysiska 

aktiviteten kan förbättra deras fysiska hälsa. 

 

Att så lite av lärarnas undervisning är kopplade till den psykiska och sociala hälsan är 

skrämmande, den psykiska ohälsan i Sverige växer för varje år och räknas som ett av det stora 

folkhälsoproblemet i vårt land. Självmordstankar, stress, oro och sömnbesvär är alla kopplade 

till den psykiska ohälsan. En god sömn är jätte viktigt för den psykiska hälsan, då man under 

sömnen återhämtas mentalt/psykiskt (Statens folkhälsoinstitut). Den mesta av undervisningen 

som lärarna ger eleverna i psykisk hälsa är avslappning för att eleverna ska komma ner i varv, 

men det är inte något de har varje lektion och de pratar bara lite om med sina elever varför 

man har avslappning. Sociala relationer är kopplat till en god hälsa, detta finns det studier som 

visar. Även sociala relationer och socialt kapital leder också till en god hälsa, människor med 

socialt starka band lever oftast längre och har en bättre hälsa. Hur man lever och med vem 

man umgås med ger alltså effekter för en god hälsa (ibid.). Lärarna poängterade vikten av att 

eleverna lärde sig att samarbeta redan i en tidig ålder, detta genom att arbeta med 

samarbetsövningar och lekar. Goda kamratrelationer och ett bra klimat i klassen var flera 

lärare som lyfte fram, detta kopplar jag till att lärarna arbetar med den sociala hälsan men de 

kanske inte är helt medvetna om vilka effekter den sociala hälsan har för eleverna. Även 

Sundblad (2004) belyser detta problem, barn och ungdomar är friska fysiskt, men känner av 

stress och oro flera gånger i veckan. Det jag ställer mig frågan till är vad som hade hänt om 

läraren i ämnet idrott och hälsa undervisade om den psykiska hälsan. Självklart menar jag inte 

att det är idrott och hälsa lärarens fel att flera ungdomar känner av stress och oro, utan det är 

hela samhället som bör ta ansvar för ungdomars psykiska hälsa. 
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När jag bad lärarna att beskriva deras mål med hälsoundervisningen så skiljde deras svar sig 

inte så mycket. Alla poängterade att de ville att deras elever skulle hitta några eller någon 

aktivitet som de kunde utöva på fritiden, ett bestående intresse för träning/hälsa. Detta går att 

koppla direkt till Lgr11, där det står i det centrala innehållet för ämnet idrott och hälsa: 

Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer  

Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, 

kroppsuppfattning och självbild(Lgr11 2011 s. 52) 

I syftet: 

Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan 

och hur man kan påverka sin hälsa genom livet  

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för 

andra. (Lgr11 2011 s. 51) 

Lärarnas främsta mål med sin hälsoundervisning är att eleverna ska få kunskap om att vara 

fysiskt aktiva resten av sina liv, men även förståelsen för varför man ska träna. Även i tidigare 

forskning har lärare relaterat till ett livslångt intresse och ett livslångt lärande när det gäller 

deras undervisning om begreppet hälsa (Persson, 2010 s. 30).   

 

I skolan tillbringar varje elev 20000 timmar, och många av vardagsvanorna grundläggs under 

skolåren. Alla vardagsvanor har en stor betydelse för hälsan, och därför är det viktigt att 

skolan tar på sig uppdraget som finns, att förbättra folkhälsan (Bremberg, 1990 s. 103). När 

jag ser på lärarnas uppdrag att ge eleverna vardagsvanor som kan förbättra hälsan för 

eleverna, så är det spännande att de om lärarna ger eleverna ett patogent perspektiv på hälsa 

eller ett salutogent perspektiv på hälsa. Det känns som en viktig del att diskutera, speciellt då 

perspektiven skiljer sig väldigt markant. Det patogena perspektivet fokuserar på det som gör 

en sjuk (Medin & Alexandersson 2000 s. 63), och det salutogena perspektivet på vad som 

orsakar hälsa (Medin & Alexandersson, 2000 s. 63).  Jag anser att lärarna främst fokuserar sin 

undervisning utifrån det patogena perspektivet, de vill att eleverna ska må bra och skaffa sig 

goda förutsättningar för att ha ett aktivt liv.  

 

Mikael Quennerstedts diskurser har jag även märkt av under intervjuerna med lärarna, två av 

de diskurser som jag belyst tidigare från hans avhandling märker jag i lärarnas svar om hur de 

arbetar med hälsa, dessa är fysiologidiskursen och den sociala fostransdiskursen. Flera av 

lärarnas svar går att koppla ihop med Quennerstedts diskurser, inom fysiologidiskursen som 

ofta innehåller olika fysiska aktiviteter till den sociala fostransdiskursen där samarbete och 
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lekar är viktiga inslag (Quennerstedt, 2006 s. 120ff). Både hur lärarna arbetar med den fysiska 

och sociala hälsan är skrämmande intakt med Quennerstedt avhandling om hur hälsa lyfts 

fram i de lokala styrdokumenten.  

 

Mina slutsatser av detta arbete är att de intervjuade lärarna främst fokuserar på att ge eleverna 

kunskap om den fysiska hälsan, men att de tycker att samtliga delar av hälsobegreppet är 

viktiga. Samtliga lärare anser att de har tillräckliga kunskaper för att kunna bedriva en god 

hälsoundervisning men att tiden inte räcker till. Att arbeta med hälsa vet jag är svårt, och det 

har jag märkt under min VFU, lektioner på 40-50 minuter räcker inte till för att kunna låta 

eleverna både få kunskap om hälsa och sedan tillämpa det praktiskt, ibland skulle det vara bra 

att ha en lektion till i veckan. Jag anser att det är viktigt att försöka ge eleverna kunskap om 

hela hälsobegreppet i en tidig ålder, på så vis blir det nog enklare att arbeta med hälsa under 

hela skoltiden. Några av lärarna tog upp att deras elever förväntade sig att de skulle få vara 

fysiskt aktiva under lektionerna, att genomgången i början av lektionerna var överflödig. Jag 

tror att som lärare måste ge eleverna en chans att förstå varför man har hälsa, att det är en del 

av ämnet. Att jag i min roll som idrotts och hälsa lärare försöker poängtera för mina kollegor 

på skolan att ens ämne heter idrott och hälsa och att man får hjälp den vägen för att eleverna 

ska förstå ämnets innehåll. I min framtida roll som lärare i ämnet idrott och hälsa ska jag ta 

del av denna undersökning och verkligen se till att min undervisning är strukturerad så 

eleverna får kunskap om hela hälsa begreppet, såväl fysisk, psykisk som social hälsa.  

 

Jag tycker att göra en studie av detta slag har varit väldigt inspirerande och givande för min 

framtida yrkes roll, då jag fått nya synvinklar och idéer på hur man kan arbeta med hälsa. Den 

störta utmaningen som jag tror att jag kommer att ställas inför är att eleverna förstår varför de 

ska ha en förståelse om hälsa och att ämnet inte alltid behöver vara fysiskt ansträngande.  

8.2 Metoddiskussion  

Efter slutförd studie är jag väldigt nöjd med att jag gjorde en kvalitativ undersökning, då jag 

enkelt kunde ställa följdfrågor till lärarna under intervjuerna något som jag inte hade kunnat 

göra om jag gjort en kvantitativ enkätundersökning. De problem jag stött på har inte förändrat 

mitt resultat, den första intervjun jag genomförde spelades in men försvann innan jag hunnit 

transkriberat den. I och med det gjorde jag den intervjun som en testintervju för att se om 

frågorna var rätt utformade. Ett av de andra problemen jag stötte på var att en av mina 

intervjupersoner inte kunde träffas utan vi fick genomföra intervjun via mejl istället. Innan jag 
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genomförde den intervjun så trodde jag att svaren i den intervjun inte skulle bli lika djupa, då 

jag inte kunde ställa följdfrågor på samma sätt som under de vanliga intervjuerna. Att jag bara 

har med tre stycken deltagare i min studie kan säkert många tycka är för få, men i och med att 

jag fått fram de svar jag förväntat mig utifrån mitt syfte och med tidsaspekten så känner jag att 

jag gjort ett rätt val. Jag känner att jag gjorde helt rätt när jag valde att spela in och 

transkribera intervjuerna, då jag har haft möjlighet att gå tillbaka och lyssna för att inte missa 

något av lärarnas svar. Genom att jag använt intervju som metod anser jag att jag kunnat svara 

på mitt syfte och mina frågeställningar, även fast man skulle kunna göra en bredare 

undersökning med två olika metoder. Det ser jag fram emot att testa i andra studier. 

 

Att genomföra intervjuer där man inte färgar deltagarnas svar är svårt, och det var något jag 

märkte under mina intervjuer. Speciellt under den sista intervjun som jag genomförde efter att 

jag börjat transkribera de andra intervjuerna, då var det svårt att inte ställa följdfrågor som jag 

kunde koppla till övriga deltagares svar. För att underlätta för deltagarna hade jag en 

intervjuguide som de fick innan intervjuerna startade, på så sätt kunde de enkelt hänga med 

och återkoppla till frågan om de ville längre fram, eller läsa igenom den en gång till om de 

behövde.  

 

Genom att jag använt mig av en kvalitativmetod av intervjuer anser jag att jag fick svar på 

mina frågor. Hade jag använt mig av en kvantitativmetod så som enkätundersökning hade jag 

nog inte fått de djupa svaren från deltagarna, då jag inte hade kunnat ställa följdfrågor eller 

förklara en fråga de inte förstod. Syftet med min studie var ju att klargöra hur lärare i ämnet 

idrott och hälsa undervisar om begreppet hälsa, och hade jag använt mig av en 

enkätundersökning tror jag att jag inte fått fram samma djupa svar som jag fått fram nu med 

intervju som metod. Däremot hade det varit intressant att genomföra observationer för att se 

hur lärarna arbetar mer praktiskt med att undervisa om hälsa, samt att se hur eleverna reagerar 

på lärarnas undervisning. Det hade tagit mer tid än vad jag hade på mig, så inför framtida 

studier inom samma områden hade det varit intressant att även väva in observationer. 

8.3 Fortsatt forskning  

I och med att den nya läroplanen trädde i kraft hösten 2011 anser jag att det hade varit 

spännande att undersöka hur eleverna ser att undervisningen om begreppet hälsa har 

förändrats. Eller har den förändrats? Något som jag har märkt under min utbildning är att 

skolans placering ger eleverna olika förutsättningar inom begreppet hälsa, ligger skolan i en 
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storstad eller på en mindre ort så hamnar fokus av undervisningen på olika saker. Därför anser 

jag att det hade varit spännande att undersöka hur lärare i en storstad arbetar med begreppet 

hälsa och hur lärare på en mindre ort arbetar med hälsa, för att se skillnaderna eller likheterna.  

 

När jag nu gjort min undersökning och läst tidigare forskning anser jag att lärarens viktigaste 

uppdrag är att se till att eleverna får kunskap om alla delar av hälsobegreppet, allt från den 

fysiska, psykiska som den sociala hälsan. Jag ser fram emot min framtida roll som lärare, där 

jag kan vara med och utveckla elevers kunskap om hälsa redan från en tidig ålder. 
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10. Bilagor 

Bilaga 1 

Intervjufrågor 

Bakgrundsfrågor 

1. Ålder? 

2. Vad har du för utbildning? 

3. Vilket år slutfördes din utbildning? 

4. Antal år som verksam lärare? 

5. Hur många timmar i veckan har du idrott och hälsa? 

Ämnesanknutna frågor 

1. Hur definierar du begreppet hälsa? 

2. Hur anser du att god hälsa uppnås? 

3. Hur arbetar du med hälsoaspekten inom ämnet idrott och hälsa? 

4. Vilka aspekter av hälsobegreppet tycker du är viktigast att undervisa om på dina lektioner 

(t.ex. den sociala, fysiska eller psykiska delen)? 

5.  Vad är viktigt att undervisa om för att eleverna ska utveckla den sociala förmågan 

tycker du(tex. relationer och samarbete)? 

6.  Vad är viktigt att undervisa om för att eleverna ska lära sig utveckla den fysiska 

förmågan? 

7. Vad är viktigt att undervisa om för att eleverna ska lära sig utveckla den psykiska 

förmågan (t.ex. avslappning och stresshantering)? 

8. Vilka mål har du med din hälsoundervisning? 

9. Hur kopplar du det till gällande styrdokument? 

10. Vad är det du bedömer när det gäller elevers kunskaper i hälsa? 

11. Vilka svårigheter ser du med hälsoundervisningen i ämnet idrott och hälsa? 

12. Om du fick möjlighet att förändra något inom hälsoundervisningen vad skulle det då 

vara? 

13. Anser du att du har tillräckliga kunskaper för att bedriva en god hälsoundervisning? 

14. Hur har hälsoundervisningen förändrats under din tid som lärare? 

15. Tycker du att det finns goda förutsättningar för att arbeta med hälsa i skolan (t.ex.yttre 

förutsättningar, närmiljö, arbetslag, skolledning mm)? 
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Bilaga 2 

Litteratursökning 

 

Syfte och frågeställningar: 

Syftet med studien är att klargöra hur tre lärare i ämnet idrott och hälsa undervisar om 

begreppet hälsa. 

 

Frågeställningar 

 Hur väljer lärarna att strukturera sin undervisning inom begreppet hälsa? 

 Vilken syn av begreppet hälsa förmedlar lärarna genom sin undervisning? 

 

Vilka sökord har du använt? 
Hälsa, Idrott och Hälsa, KASAM, Lärares syn på hälsa,  uppfattning av hälsobegreppet, 

undervisa om hälsa 

 

 

Var har du sökt? 
GIH:s bibliotekskatalog, Stockholms universitetsbibliotekskatalog, DiVA, Artikelsök, Google 

Scholar. 

 

Sökningar som gav relevant resultat 
Google Scholar: Idrott och hälsa ”lärares syn på hälsa” KASAM, Lärares syn på hälsa, 

uppfattning av hälsobegreppet, undervisa om hälsa 

Stockholms universitetsbibliotekskatalog: Hälsa ”idrott och hälsa” 

 

Kommentarer 
Den mesta litteratur har jag hittat via litteraturlistor samt från min tidigare utbildning då jag 

har läst mycket om begreppet hälsa under min utbildning. 

Annars fick jag  flest träffar på Google Scholar som var intressanta för mitt arbete. 

 

 


