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Sammanfattning 

Syftet med studien är att, med inspiration hämtad från Antonovskys KASAM - begrepp se hur 

lärare i ämnet idrott och hälsa uppfattar och tolkar begreppet hälsa. 

 

 Vilken syn har idrott och hälsa - lärare på begreppet hälsa? 

 Hur kan idrott och hälsa - lärarnas syn på begreppet hälsa diskuteras och analyseras i 

ljuset av Antonovskys KASAM - begrepp? 

 

Jag har genomfört tre kvalitativa intervjuer. För att intervjuerna skulle bli givande för min 

studie har mina funderingar kopplats samman med min litteratursökning där det finns 

liknande studier gjorda. Jag använde mig av en semistrukturerad intervjuform. 

 

De intervjuade lärarna har en klar uppfattning om begreppet hälsa, men deras syn innefattar 

endast fysisk aktivitet. Hälsa är stort och brett vilket leder till att begreppet blir svårt att 

definiera vilket kan vara en orsak till att lärarna endast ser hälsa som en fysisk aspekt. 

Lärarnas definition av hälsa var fysisk aktivitet, rörelse och kost. Enligt lärarna lyfts 

begreppet hälsa bäst fram genom att undervisningen lockar eleven till att utföra aktiviteter av 

eget intresse som är hälsofrämjande. Lärarna uppgav att elevledda lektioner användes som 

redskap för att medvetengöra eleverna gällande begreppet hälsa samt uppgifter kring hälsa för 

att tydliggöra begreppet för eleven. 

  

Slutligen kan jag konstatera med utgångspunkt från tidigare forskning och av KASAM- teorin 

att samma tänk som tidigare forskning visat, kvarstår kring begreppet hälsa. Även begreppet 

hälsa förblir oklart i relation till vad som kan definieras som hälsa. Med utgångspunkt i 

Antonovskys teori om att belysa psykisk, social och fysisk hälsa är det bara den fysiska delen 

som kommer till uttryck av lärarna. Hela begreppet uppmärksammas inte som KASAM- 

teorin syftar till, då lärarna har en tydlig bild av att hälsa innefattar fysisk aktivitet i skolan. 

Det har tidigare forskning visat och det visar även min studie. Möjligen försöker lärare i 

skolan påvisa sin definition av hälsa och framhålla begreppet för eleverna i syfte om att 

belysa vikten av god hälsa i undervisningen, men en större uppmärksamhet som berör hälsa är 

möjligtvis av vikt för alla skolor och pedagoger. Detta kan konstateras med utgångspunkt i 

Antonovskys KASAM- teori.  
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Summary 

The purpose of this study is that, inspired by Antonovsky's SOC concept to see how a teacher 

of physical education perceive and interpret the concept of health. 

 

 What visions have teachers on the concept of health? 

 How can physical education - teachers' views on the concept of health be 

discussed and analyzed in light of Antonovsky's SOC - concepts? 

 

I have conducted three interviews. In order that the interviews would be fruitful for my study, 

my thoughts connected together with my literature search where there are similar studies 

done. I used a semi structured interview shape.  

 

The interviewed teachers have a clear understanding of the concept of health, but their view 

involves only physical activity. Health is large and wide, leading the concept difficult to 

define, which may be one reason that teachers only see health as a physical aspect. Teachers' 

definition of health was physical activity, movement and diet. According to the teachers the 

concept of health is lifted up best by attracting students to perform activities, of self-interest, 

that is healthy. The teachers reported that student-led discussions were used as tool to make 

students aware of the current concept of health as well as information about health to clarify 

the concept for the student. 

 

Finally, I can conclude on the basis of previous research and the SOC-theory that the same 

thinking that earlier research has shown, still remain around the concept of health. The term 

health remains unclear in relation to what can be defined as health. Based on Antonovsky's 

theory that illuminates the psychological, social and physical health, it is just the physical part 

as expressed by the teachers. The whole concept does not address the SOC- theory that is 

aimed at, when teachers have a clear picture of health include physical activity in schools. It 

has previously been shown by research, and it also shows my study. Possibly trying to 

teachers in school demonstrate its definition of health and to emphasize the concept of 

students in order to highlight the importance of good health, in education, but more care for 

health is perhaps of importance to all schools and teachers. This can be seen on the basis of 

Antonovsky's SOC-theory. 
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1 Inledning 

Jag har valt att skriva om begreppet hälsa under idrott och hälsa lektionerna. Syftet med 

studien är att se hur lärare i ämnet idrott och hälsa uppfattar och tolkar begreppet hälsa. I min 

studie kommer jag att utgå från Antonovskys teorier om hälsa. Studien är relevant och bör 

belysas då eleverna ska ges en möjlighet till ett livslångt lärande i ämnet idrott och hälsa. 

Detta bekräftas av Lgr11 som beskriver att det är en del av syftet i ämnet. Min studie där 

intervjuer av lärare gjorts bekräftas av en tidigare studie gjord av Britta Thedin Jakobsson. 

Resultatet från den studien påvisade att lärarna ansåg att lektionerna skulle vara lustfyllda och 

hälsan utvecklades genom lek och rörelse. Många lärare ansåg att idrott och hälsa 

undervisningen skulle vara roligt för att bibehålla elevers intresse för ämnet. Flera lärare hade 

även begränsad kunskap om begreppet hälsa och hur undervisningen bäst kunde tillämpas för 

ett utvecklande av eleverna. Lärarna ansåg att begreppet hälsa ska läras ut i ett teoretiskt syfte 

i ett klassrum där alla närvarande kan tala och diskutera begreppet. (Thedin Jakobsson, 2004)  

 

KASAM är en hälsoteori, i den spelar tre faktorer in. Dessa tre är begriplighet, hanterbarhet 

och meningsfullhet. Begriplighet syftar på förståelse och förmågan att bedöma verkligheten.  

Hanterbarhet syftar på att hantera och bemöta olika krav dels hur man går till väga, vad man 

har för strategier, metoder och meningsfullhet inriktar sig på delaktigheten och känslan att 

kunna påverka. Dem tre nämnda faktorerna hör ihop och måste gå hand i hand för att uppnå 

”känslan av sammanhang” KASAM. (Antonovsky, 1991:57) Finns dessa byggstenar i 

undervisningen anser jag att ett utvecklande och ett livslångt lärande kan ske.  

Mikael Quennerstedt skriver om en internationell debatt kring om att vara för eller emot 

hälsofrågor i ämnet idrott och hälsa. Oftast ses begreppet hälsa i ämnet idrott och hälsa som 

att man inte är sjuk eller överviktig. I Sverige har inte debatten tagit samma fart, men vissa 

aspekter kan märkas av bl.a. genom tv program där innehållet är fetma och diet. Syftet är att 

få unga och äldre mer aktiva inom fysisk aktivitet för att förhindra fetma och undvika 

övervikt. En problematik finns enligt Quennerstedt då media har en stor påverkan på oss 

människor. Än viktigare blir då skolans uppgift som måste vara väl förberedda på detta. Med 

denna studie avser jag att undersöka lärarens syn på hälsa och hur läraren uppfattar och tolkar 

begreppet hälsa. Med denna studie söker jag även efter att få en mer hållbar grund för hur jag 

kan arbeta i framtiden som pedagog i ämnet idrott och hälsa   
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1.2 Bakgrund 

 

Vad är hälsa? Vad kan ses som hälsa? Dessa frågor har inget självklart svar utan det finns en 

mängd olika svar på frågorna. Allt kan se olika ut utifrån den enskilda individens syn på 

hälsa. Katie Eriksson har en teori kring hur hälsa kan benämnas. Hon menar på att hälsa kan 

ses som ett evighetsproblem där begreppet kan ha olika innebörder. (Eriksson, 1991) Då hälsa 

är något som förekommer vardagligen i våra liv kan det definieras på olika sätt. Vissa 

förknippar hälsa med sjukdomar eller att hålla sig frisk medans media målar upp hälsa genom 

att hålla sig i form genom träning, motion, bantningskurer, hälsotips m.m. I och med detta 

påverkas vi människor av synen på hälsa. (Tegern, 1995)  

 

Det finns ett samband mellan tro och hälsa skriver Qvarsell, där tron om ett bättre liv efter 

döden är anledningen till att människor värnar om sin hälsa på jorden för att få det bra när 

man dör. Livet vi lever kommer i andra hand i syfte att livet efter blir ett paradis. Detta var 

synen på hälsa under medeltiden. Kristendomen definierade hälsa som en moralisk egenskap, 

en god egenskap och där sjukdom ansågs vara en synd. (Qvarsell, 1989)  

 

Historiskt sett har hälsa framställts starkast genom två olika förhållningssätt. 

Förhållningssätten har varit ett moraliskt normativt och ett vetenskapligt normativt. I ett 

moraliskt normativt förhållningssätt är hälsans karaktär orealistisk och antyder ett 

idealtillstånd. Hälsa är något som inte går att uppnå, men samtidigt något värdefullt som ska 

eftertraktas och strävas mot. Det är också en vägriktning som man bör sträva mot i livet för att 

uppnå det eftertraktade. I modern tid har vetenskapen tagit en större roll och inflytandet har 

blivit större. Ett vetenskapligt normativt förhållningssätt innebär att vetenskap och 

medicinvetenskapen är normen för vad som betraktas som hälsa respektive vad som inte är 

hälsa. (Carlsson, 1995) Eftersom medicinvetenskapen har ett starkt inflytande på definitionen 

av vad hälsa innebär leder det till att hälsa och sjukdom bedöms som varandras motsatser. 

Mer tydligt kan det beskrivas som att man har hälsa när man inte har en sjukdom. 

(Quennerstedt, 2006) 
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Vidare problematiserar Quennerstedt den internationella debatten kring hälsa där 

världshälsoorganisationen WHOs definition tas upp. WHO definierar hälsa som ett positivt 

mål som ämnar hela människan och hela hennes livssituation. Definitionen är banbrytande 

och har haft en stor betydelse för debatten om hälsa och hälsobegreppet. (Quennerstedt, 2006) 

En teori om hälsa av WHO: 

 

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

inte endast frånvaro av sjukdom eller svaghet. Åtnjutande 

av hälsa på högsta nivå är en av de fundamentala rättigheter 

som tillkommer varje mänsklig varelse utan åtskillnad till ras, religion, 

politisk åskådning, ekonomiska eller sociala förhållanden” 

(WHO 1948) 

 

Deklarationen från WHO om begreppet hälsa beskrivs även som en definition av hälsa vilket 

gör situationen komplex. Den har kritiserats tidigare p.g.a. att hälsa målas upp som ett ideal 

som med stor sannolikhet knappast kan uppnås då det krävs fullkomligt fysiskt, psykiskt och 

socialt välbefinnande. Detta lyfts fram och påpekas med grund från tidigare skrifter från 

Ewles & Simnett. (Ewles & Simnett, 2003) Det framgår att den allmänna formuleringen om 

begreppet hälsa ifrågasätts eftersom den inte får någon som helst praktisk betydelse som 

bedömningsgrund om någon har hälsa eller inte. Detta medför att begreppet hälsa fortfarande 

inte kan förklaras mer ingående samt att definitionen blir olika utifrån hur man som individ 

ser på det. (Quennerstedt 2006) WHOs definition kring hälsa kan även ses på andra sätt än det 

ovannämnda. Genom att betrakta texten som en deklaration för den globala hälsopolitiken och 

arbetet kring hälsa ges en annan syn på hälsa. (Quennerstedt 2006) 

Kallenberg och Larsson diskuterar definitionen från WHO som en framtidssyn om hälsa med 

syftet att utveckla relaterade hälsofrågor vidare. Begreppet har ändrat karaktär genom 

historien. Påverkan från religion, filosofi, moral, politik och vetenskap ligger till grund för 

vad hälsa är och inte är.(Kallenberg & Larsson, 2001) Hälsa är därmed inget givet utan något 

kulturellt eller diskursivt relaterat till sammanhanget begreppet används i. (Quennerstedt 

2006) 

 

 



8 

 

1.3 Hälsa i samhället 

 

Idag sker ett arbete med hälsofrämjande frågor i samhället. Arbetet syftar till att lyfta fram 

faktorer som påverkar hälsan negativt och till det som främjar hälsan. Negativa faktorer, 

riskfaktorer för hälsan kan vara alkohol, narkotika, dålig självkänsla och utanförskap kontra 

friskfaktorer som kan vara goda relationer, goda matvanor, fysisk aktivitet och avslappning. 

Levnadsvanor har oftast en direkt betydelse och är en orsak individens hälsa och många olika 

faktorer spelar in när det kommer till begreppet hälsa. Genom att anlägga goda vanor hos barn 

och ungdomar kan processen för god hälsa följa med dem till vuxen ålder vilket oftast leder 

till ett hälsosamt liv. Kunskap om hälsa kan betraktas som det grundläggande för främjandet 

av god hälsa. (Höjer, 2008)  

 

Vi befinner oss i en period där vi ur en medicinsk aspekt vet att fysisk aktivitet kan motverka 

och i viss mån förhindra de välfärdssjukdomar som vårt samhälle utvecklat i väst. (Meckbach 

& Lundvall, 2007) Det sker ett kontinuerligt arbete som syftar till att fysisk aktivitet ska leda 

till god hälsa och för ett välbefinnande. I den rådande debatten där kroppen i samhället kräver 

fysiska påfrestningar och aktivitet för att kostnader för ohälsa ska undvikas, finns även ett 

tryck på att fysisk aktivitet kan vara lösningen för problematiska situationer. Ohälsa kan vara 

grunden för utebliven fysisk aktivitet. Problemet kan då möjligtvis lösas eller till en viss grad 

förhindras genom fysisk aktivitet då kostnader för ohälsa exiterarar i vårt samhälle. 

(Meckbach & Lundvall, 2007) 

 

Fler problematiseringar av betydelse är att ämnet ger en förutsättning för lärande i andra 

ämnen och att förutsättningar skapas för ett individuellt välbefinnande. Fysisk aktivitet kan 

ses som ett recept i både förebyggande och rehabiliterande syfte. (Meckbach & Lundvall, 

2007) 

 

I både Sverige och övriga västvärlden blir barn och ungdomar medvetna om problemet med 

fysisk inaktivitet. Risker för framtida ohälsa problematiseras där debatten vill lyfta fram att 

p.g.a. en förändrad samhällsutveckling skapas förutsättningar för ohälsa. (Meckbach & 

Lundvall, 2007) 
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Hur kan situationen förändras i samhället? Vardagliga aktiviteter som att cykla eller att gå till 

skolan har blivit påverkade av samhällets utveckling. Det är inte lika självklart att göra det 

utan barn och ungdomar har blivit bekvämare vilket även Statens bredningsinstitut för 

medicinsk utvärdering påpekar. (Metoder för att främja fysisk aktivitet, SBU, 2007). 

 

Vart ligger ansvaret då? Lärare och föräldrar måste i dessa fall uppmuntra barn och ungdomar 

så att de blir medvetna och införskaffar sig kunskap kring hälsa. Ämnet idrott och hälsas 

betydelse bör uppmärksammas mer då ämnet har den positionen att ämnet kan bidra till att 

öka elevers fysiska aktivitetsgrad.  

 

1.4 Lärares syn på begreppet hälsa 

 

Hälsa bör problematiseras som pedagog. Frågorna kring vad hälsa är och kan vara ska stå i 

fokus. Denna problematisering ska ske inom både det personliga och professionella planet. 

Genom detta ges en tydligare bild av hälsa och man kan vidare utveckla och medvetengöra 

begreppet hälsa för eleverna. Thedin Jakobsson tar upp att många lärare idag har svårt med att 

definiera hälsa. (Thedin Jakobsson, 2004) Det medför att undervisningen drabbas i en negativ 

riktning då hälsa inte kan förknippas med undervisningen. Hälsa är diffust inte bara för lärare 

i idrott och hälsa utan för alla människor.  

 

För många barn är skolans idrottsundervisning den enda fysiska aktivitet som de har tillgång 

till. Någon annan regelbunden fysisk aktivitet existerar inte. För dessa elever blir ämnet 

väldigt givande och ett intresse väcks. Den stora betydelsen medför även att eleverna blir 

medvetna om och får en inställning till framtida hälsotillståndet och välbefinnandet. 

(Lundvall, 2007) Ämnet idrott och hälsa utvecklar även kunskaper hos elever om hur elever 

ska sköta och värna om sin kropp då alla elever inte är aktiva inom föreningsidrott eller någon 

fritidsaktivitet där information kring hälsa ges. Internationella och nationella studier visar att 

ämnet har förhållandevis låg prioritet jämfört med andra ämnen och det beror på 

nedskärningar samt mindre lektionstid för ämnet. Trots detta kvarstår de höga kraven och 

målen kring ämnet. (Thedin Jakobsson, 2007)  
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Ämnet idrott och hälsa ska enligt kursplanerna skapa aktiva elever där personliga 

ståndpunkter, växande ansvar och förmågan att kunna reflektera och värdera ska förbättra 

elevers hälsa. Genom nedskärningar blir hela situationen komplex och motsägelsefull. 

(Quennerstedt, 2006)  

 

Genom att lärarna i ämnet idrott och hälsa låter eleverna bidra till lektionsinnehållet skapas en 

positiv bild av ämnet hos eleverna, men samtidigt kan lärarens pedagogiska roll reduceras. 

Innehållet av lektionen kan bli till något annat än vad som planerats av läraren samt kan 

eleverna hämmas i deras utveckling av ämnet. (Thedin Jakobsson, 2004)  

 

Hur sker arbetet från lärarens sida för att förmedla budskapet om hälsa? Tydliga svårigheter 

finns i skolans värld att definiera begreppet hälsa och lärare arbetar och tolkar hälsa på olika 

sätt. Hälsa beskriver ett tillstånd och hälsa ger utrymme för läraren att förverkliga den 

innebörd som anses lämplig då inte styrdokument kan vara till hjälp.  Detta blir oklart och 

svårtolkat och en viss osäkerhet kan smygas in hos läraren om vad ämnet kan och ska 

innehålla. (Thedin Jakobsson, 2004)  

 

Frågor ställs för att undersöka lärarens syn på begreppet hälsa och diskussioner och teorier 

avlöser varandra. Intervjuer som genomförts visar på att lärare anser att idrott och hälsa ska gå 

i lekens tecken där ett bestående intresse för idrott, motion och fysisk aktivitet ska leda till 

bättre hälsa för eleverna. Tidigare intervjuer av lärare har visat på att ämnet ska var roligt i 

första hand. På så sätt ska ett intresse väckas. (Thedin Jakobsson, 2004) 

 

Lärarna vill inte verka tråkiga och genom lustfyllda lekar och aktiviteter anser lärarna att de 

svarar upp till de förväntade målen som ställs. Det nämns att det är nyttigt att röra på sig då 

det bidrar till en god hälsa. Lärarna framhåller möjligheten till ett friskare och sundare 

vuxenliv om det finns en kontinuerlig fysisk aktivitet i vardagslivet. Ämnet idrott och hälsa 

ska inte bara handla om upplevelsen i skolan utan ämnet ska även vara en investering inför 

framtiden i hopp om att hålla sjukdomar och ömmande kroppar borta. (Thedin Jakobsson, 

2004) 
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Flera lärare som intervjuats verkar inte ha fördjupat sig i begreppet hälsa och vad det innebär. 

Många lärare ser begreppet hälsa som något teoretiskt som ska undervisas i ett klassrum. 

Thedin Jakobsson skriver att hon tolkar lärarnas svar på hälsa som ett teoretiskt ämne där 

”talad” kunskap står i fokus. Hälsa kan man tala om, inte utöva. Hälsa handlar om att må bra 

eller dåligt och sådant kan diskuteras på andra lektioner med en teoretisk innebörd. (Thedin 

Jakobsson, 2004) 

1.5 Quennerstedts hälsodiskurser  

Quennerstedt skriver om olika diskurser relaterat till hälsa i undervisningen. 

Ämnesdiskurserna som beskrivs är utformade efter vad som utmärker diskursens avseende 

gällande syfte, mål och innehåll i förhållande till hälsa. (Quennerstedt, 2006) Som 

Quennerstedt skriver i sin avhandling är fysiologidiskursen den klart dominerande. 

Fysiologidiskursen är en underdiskurs av aktivitetsdiskursen. Quennerstedt berör att 

fysiologidiskursen framhäver tre betydelsefulla områden: att stimulera till goda vanor, att ge 

fysisk träning samt kunskaper om fysisk träning. Dessa tre områden är på ett givet sätt centralt 

för begreppet då de ska ge ett perspektiv på hälsa samt en förståelse för kroppens 

välbefinnande. (Quennerstedt, 2006)  

 

Fysiologidiskursen förhåller sig till att aktivitetens påverkan på kroppen blir det centrala ur ett 

hälsoperspektiv. Träning av rörlighet framstår som en del av viktiga beståndsdelar som 

kännetecknar diskursen i relation till hälsa. Fysiologidiskursen kännetecknas av handlingar 

som syftar till att ge eleverna fysisk träning av kondition, styrka och rörlighet. I och med detta 

fokuseras allt på elevernas fysiska status. Det som förefaller som givet i diskursen som 

behandlats är att eleven ska styrketräna och motionera för att på så sätt utveckla och förstå 

sambandet mellan motion och hälsa. (Quennerstedt, 2006) I Quennerstedts analys av 

ämnesdiskurser framstår den sociala fostransdiskursen och aktivitetsdiskursen som de mest 

dominerande inslagen. Men som Quennerstedt framhåller är dessa aktioner i liten utsträckning 

relaterade till hälsa. Utifrån Quennerstedts analys av diskurserna framgår en klarare bild av att 

hälsa förordnads i ämnet som en fråga gällande fysiologi. Med det menar Quennerstedt att 

träning, motion och att på sikt förhindra sjukdomar är vad som förknippas med hälsa. 

(Quennerstedt, 2006) 
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1.6 Massmedia  

 

I artikeln ”Mer idrott i skolan mot ökad barnfetma” ställer författarna sig positiva till ökad 

idrott i skolan och att det är ett sätt för att främja barns hälsa samt ökar det barns 

inlärningsförmåga. Studier visar dessutom enhälligt att de barn som har mer idrott och hälsa 

än genomsnittet också presterar bättre i övriga skolämnen. Att röra på sig ger bättre 

koncentrationsförmåga vilket stimulerar inlärningen.(”Mer idrott i skolan mot ökad 

barnfetma” DN, 2007) 

 

Skilda meningar råder mellan de idrottsstjärnor som tycker att man ska införa ökade 

idrottstimmar i skolorna gentemot docent Michael Sjöström som anser att det inte spelar 

någon roll eftersom lektionens innehåll endast består av 6-8 minuters aktivitet.(”Mer idrott i 

skolan mot ökad barnfetma” DN, 2007) Det tas även upp att utrymme finns för ökade 

idrottstimmar och genom att införa mer idrott, under ledning av idrottslärare som ser alla 

barns behov av fysisk aktivitet och hälsa, skapar vi friskare barn och därmed på sikt friskare 

vuxna. En investering i folkhälsa och ett bättre liv för svenska folket som är helt nödvändig 

att göra.  
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3. Syfte & frågeställningar 

Syftet med studien är att, med inspiration hämtad från Antonovskys KASAM - begrepp se hur 

lärare i ämnet idrott och hälsa uppfattar och tolkar begreppet hälsa. 

 

 Vilken syn har idrott och hälsa - lärare på begreppet hälsa? 

 Hur kan idrott och hälsa - lärarnas syn på begreppet hälsa diskuteras och analyseras i 

ljuset av Antonovskys KASAM - begrepp? 
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4. Teoretiskt perspektiv 

Till min studie har jag valt att använda mig av det teoretiska perspektivet KASAM. Det är ett 

förhållningssätt som enligt mig har många relevanta och intressanta delar som kan kopplas 

samman med min studie. Då jag har inriktat mig på att forska kring lärarens syn på hälsa finns 

det en relevans samt en koppling till begreppet KASAM.  

4.1 Antonovsky – KASAM 

Begreppet KASAM grundades av forskaren Aaron Antonovsky. Antonovsky var en forskare 

som idag förknippas med medicinsk sociologi. Han har blivit känd genom att ha skapat 

begreppet KASAM som framhäver känslan av sammanhang. I undervisningen är det optimala 

att en känsla för sammanhang existerar då ett synsätt kan bildas för en god hälsa relaterat till 

ämnet i fråga.(Antonovsky, 1991:48f) Känslan av sammanhang är en viktig del i idrott och 

hälsa ämnet och utifrån hur läraren ser på hälsa kan jag i min studie få de svar jag söker för att 

kunna analysera hur läraren tolkar och ser på hälsa. Jag vill även få svar på vad hälsan har för 

roll i undervisningen relaterat till KASAM- teorin. Antonovskys teori syftar framförallt till 

vad som leder till en god hälsa. Han grundar sin teori från tidigare erfarenheter inom 

sjukvården där han forskat kring hälsa. En problematisering skedde från Antonovskys sida 

gällande god hälsa. Problematiseringen ledde till att en teoretisk modell skapades. Denna 

teoretiska modell gav honom möjlighet att få de svar han ville ha angående känslan av 

sammanhang. Relevansen för begreppet ligger i fokus där kontentan är att känslan av 

sammanhang ska besvaras.(Antonovsky, 1991:48ff)  

 

KASAM ses som ett generaliserat och oföränderligt sätt att se på världen och sitt liv i den. 

Antonovsky skrev om det salutogenetiska synsättet som ett tänkande som inte bara öppnar 

vägen för en formulering och vidareutveckling av en teori, utan även något som tvingar oss att 

ägna vår energi åt detta.  
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Salutogenetiska synsättet får oss att tänka i terminologier som gagnar hälsan.(Antonovsky, 

1991) Det salutogenetiska synsättet riktar sin fokus på hälsobringande faktorer och 

innebörden av det. Fokus ligger på ”friskfaktorer” och ”riskfaktorer”.(Antonovsky, 1991:35) 

Motsatsen till det salutogenetiska är det patogenetiska synsätten. Det patogenetiska 

perspektivet inbegriper faktorer som bidrar till ohälsa d.v.s. sjukdom. Begreppens namn 

kommer från latin: ”saluto” är latin för hälsa och ”pato” är latin för ohälsa. 

Det salutogenetiska perspektivet står för faktorer som leder till hälsa medan det 

salutogenetiska perspektivet är uppbyggt på begreppet GMR. GMR står för individens 

generella motståndsresurser. GMR innehåller fysiska, psykosociala och materiella tillstånd 

som ska hjälpa människor att se omgivningen som strukturerad och begriplig samt ge 

möjligheten till att kunna hantera den.(Antonovsky, 1991:57) 

 

Med begreppet KASAM vill Antonovsky lyfta fram känslan av sammanhang. Hans definition 

av KASAM är att framhäva känslan av sammanhang som en mycket viktig faktor bakom 

upprätthållandet av hälsa. (Antonovsky, 1991) Inom begreppet KASAM finns tre 

komponenter: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet står för om 

informationen är sammanhängande och strukturerad istället för osammanhängande så som 

kaotiskt, oordnad och oförklarlig. (Antonovsky, 1991) 

   

Begriplighet har olika påverkan på människor. Personer som känt sig otursförföljda reagerade 

inte på begripligheten på samma sätt som en person som ansåg sig kunna hantera 

begripligheten. Den otursförföljda personen ansåg sig vara otursförföljd livet ut vilket kan 

jämföras med motpolen som ansåg sig kunna hantera livets skeenden samt såg motgångar 

som erfarenheter som var hanterbara. (Antonovsky, 1991:45) Nästa komponent är 

hanterbarhet. Hög hanterbarhet kan minimera riskerarna för att inte känna sig som ett offer för 

omständigheterna eller tycka att livet är orättvist. Medvetenheten om att livet medför upp- och 

nedgångar gör det lättare att hantera nedgångarna och att inte behöva sörja för alltid. 

(Antonovsky, 1991) Den tredje komponenten är meningsfullhet. Meningsfullhet inriktar sig 

på delaktigheten och känslan att kunna påverka. De tre komponenterna tillsammans bidrar till 

god hälsa.   
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4.1.1 Problematik kring begreppet hälsa 

Enligt Lgr11 ska ämnet idrott och hälsa utveckla elevers kunskaper om hälsa och vara 

hälsofrämjande. Detta ses utifrån ett brett hälsoperspektiv som innefattar en fysisk, psykisk 

och social förmåga samt en positiv självbild. Ämnet idrott och hälsa syftar till att eleverna 

utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intressen för att vara fysiskt aktiva och vistas i 

naturen. Eleverna ska även ges möjligheter till att utveckla kunskaper om vad som påverkar 

den fysiska förmågan och hur de kan påverka sin hälsa genom hela livet.(Lgr11)  

 

Det visar sig tydligt att begreppet hälsa används i en betydligt mindre utsträckning än andra 

begrepp som idrott, fysisk aktivitet eller motion i undervisningen. (Quennerstedt, 2006)  

Detta innebär att begreppet hälsa hamnar i skymundan i undervisningen.  

 

Kritiker mot Antonovskys teori kring hälsa och känslan av sammanhang påpekar att det är 

svårt att framställa ett konkret svar på analyserna kring begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Frågan ställs om det verkligen är trovärdigt att känslan av sammanhang 

endast kan uppnås om de tre komponenterna existerar för att ha god hälsa. Begreppet hälsa är 

diffust vilket gör teorin komplex. (Quennerstedt, 2006)  

 

Att analysera KASAM- teorin kräver att undersökningar görs där de tre komponenterna lyfts 

fram enskilt för att framhäva just komponenten i frågans status och hur det påverkar 

individens hälsa. (Quennerstedt, 2006) Finns det ett samband mellan hälsa och endast en 

komponent ur KASAM- teorin eller är alla tre komponenter sammanhängande för ett resultat 

som Antonovsky menar leder till god hälsa?  

 

Antonovsky menar att ur ett salutogent perspektiv på hälsa kan forskningen ge resultat som 

går att koppla till hälsofrämjande ändamål. Quennerstedt använder sig av teorierna som 

Antonovsky skriver om och menar på att det ger resultat i analyserna kring hälsa, men det 

problematiserar även diskussionen kring hälsa där ett val görs för en bearbetning av vidare 

forskning. Med detta vill Quennerstedt framhäva att teorin Antonovsky grundat är ohållbar i 

vissa fall då begreppet hälsa är svårt att definiera vilket gör att analyserna inte blir 

sammanhängande. (Quennerstedt, 2006)  
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2 Metod 

Jag har genomfört tre kvalitativa intervjuer. För att intervjuerna skulle bli givande för min 

studie har mina funderingar kopplats samman med min litteratursökning där det finns 

liknande studier gjorda. Jag använde mig av en semistrukturerad intervjuform då jag 

sammanställt bestämda frågor med relevans till min studie. För att strukturen skulle bli 

korrekt och intervjuerna väl genomförda använde jag litteratur skriven av Magne Holme, 

Krohn Solvang,(Holme Magne & Solvang Krohn, 1997) Haavind (Haavind, 2001) och Dalen. 

(Dalen, 2007) 

2.1 Urval  

Jag har intervjuat tre lärare i ämnet idrott och hälsa. Dessa tre lärare valde jag ut genom ett 

bekvämlighetsurval. Då jag har tidigare erfarenheter och kännedom om lärarna valde jag att 

intervjua dem. Dels ansåg jag att de tre lärarna var lämpliga då de arbetar i olika skolor i olika 

områden i Stockholm och dels för att jag sökte svar från lärare i ämnet idrott och hälsa utifrån 

olika områden.  Skolorna ligger i Skärholmen, Tyresö och Vallentuna.  

2.1.1 Genomförande 

Intervjuerna skedde under lärarnas arbetstid. Jag kontaktade lärarna via telefon för att boka en 

tid för intervju. Intervjuerna ägde rum på lärarens kontor i respektive skola. Alla lärare tog sig 

tid för intervjuerna och ställde sig positiva till mitt arbete. Efter att jag förklarat kort per 

telefon om intervjuerna förklarade jag mer ingående om intervjuerna vid träffarna.  

Vi beslutade tillsammans att intervjuerna kunde ske och det skedde under lärarens fria tid i 

skolan.    
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2.1.2 Tillförlitlighetsfrågor 

Eftersom valet föll på tre intervjuade lärare kan inte en generalisering ske över hur lärare i 

skolan i allmänhet ser på begreppet hälsa. (Dalen, 2007) Syftet med intervjuerna var att 

kvalitativt undersöka om lärarnas syn på begreppet hälsa samt försöka få en djupare förståelse 

för hur lärarna uttrycker och uppfattar hälsa. I mitt fall ansåg jag att semistrukturerade (Holme 

Magne & Solvang Krohn, 1997) intervjuer var lämpligast. Då jag spelade in samtalen samt 

antecknande det lärarna svarade så ökar tillförlitligheten i min studie. För att stärka validiteten 

i min studie har upplevelsen och situationstolkningarna av intervjuerna blivit gemensamma 

för mig som forskare och läraren i det här fallet som blev intervjuad. Detta är viktigt i en 

kvalitativ intervju för att stärka validiteten. (Haavind, 2001)  

2.1.3 Etiska aspekter 

Innan jag påbörjade mina intervjuer tog jag kontakt med de tre lärarna som jag hade 

förhoppningar om att intervjua. Jag förklarade att jag gjorde en studie där lärarens syn på 

begreppet hälsa var det relevanta och att ni som lärare skulle vara en del av min forskning. Jag 

förklarade att samtalet i sig kommer vara anonymt, men svaren som angetts kommer att läsas 

av studenter vid GIH samt handledare och examinator. Detta godkände de intervjuade. 

Därefter meddelade jag lärarna om de etiska kraven som vetenskapsrådet anger som 

huvudkrav. Detta skedde för att allt ska gå rätt till och att ingen ska behöva känna sig utsatt i 

situationen samt för att skydda sin integritet. (Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning) 

 

2.1.4 Databearbetning 

Först har jag sammanställt intervjufrågor som är relevanta för min studie. Dalen skriver att 

tekniska hjälpmedel underlättar när en kvalitativ intervju utförs eftersom det är viktigt att få 

med informantens egna ord. (Dalen, 2007) Jag använde mig därför av en ljudinspelning, men 

samtidigt skrev jag ner stödord som ansågs relevanta utifrån det informanten talade om. 

Därefter har jag lyssnat och gått igenom intervjuerna och sammanställt all fakta.  
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5. Resultat 

I resultatdelen kommer en redogörelse finnas för vad lärarna i ämnet idrott och hälsa har 

svarat på mina ställda frågor. Svaren återges i frågornas ordning för att underlätta läsningen 

samt för att en förståelse kring studien kan återkopplas. Lärarna kommer benämnas som 

I&H1, I&H2 och I&H3. 

 

Som lärare i ämnet idrott och hälsa kan begreppet hälsa uppfattas på många olika 

sätt. Hur ser du på hälsa inom ämnet? 

I&H1 ser på begreppet hälsa som indirekta rörelser, men det skiljer sig i vissa fall gällande 

ålder. Högstadierelevers hälsa handlar mycket om kost medan elever i de yngre åldrarna riktar 

mer fokus på rörelse. I&H2 menar att hälsa är sömn, mat, rörelse och fysisk aktivitet där alla 

komponenter kopplas samman för en god hälsa. I&H3 ser hälsa som rörelse där kost har stor 

betydelse då fysisk aktivitet kopplat med kost ger god hälsa. 

 

Vad definieras som hälsa enligt dig och hur spelar hälsan en roll i idrott och hälsa 

undervisningen? 

I&H1:s definition av hälsa är rörelse och kost. Genom dessa två medel ökar koncentrationen, 

eleven känner sig mindre stressad, eleven presterar bättre i skolan och mår i allmänhet bättre 

då en god hälsa existerar. I&H2:s definitionen av hälsa är fysisk aktivitet och kost. Utifrån det 

presterar eleven bättre i skolan och studieresultaten höjs. I&H3 definierar hälsa som rörelse 

kombinerat med kost. Finns det en kontinuitet av begreppen så leder det till god hälsa. 

 

Har undervisningen ett samband med något annat ämne i skolan för att göra 

eleverna medvetna om god hälsa respektive dålig hälsa? 

I&H1 säger att ett samband finns, men det existerar inte i den utsträckning det borde göra. 

Skolan har som mål att samband ska finnas för att medvetengöra elever, men tyvärr uppnås 

inte det målet. I&H2 svarar att idrott och hälsa arbetar mot hemkunskapen. Syftet med 

sambandet är att utveckla eleverna i fråga om kost och träning som ska ge information om 

hälsa respektive ohälsa. I&H3 säger att ämnet hade ett samband, men det är inget som finns 

längre. Skolans resurser räcker inte till vilket drabbar eleverna i denna fråga. 
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Ser du som lärare någon fördel med att göra eleverna medvetna om hälsa? 

I&H1 ser bara fördelar, stora fördelar. För det första mår eleven bättre om en god hälsa finns. 

Eleven är mindre trött och slipper känna en oro om att inte vara tillfredställd med situationen. 

Det ger en tydligare bild om att övervikt, fetma leder till ohälsa, eleven får ett större 

perspektiv på mat och rörelse vilket leder till en positiv självbild. Eleven blir även produktiv 

och konstruktiv i sitt arbete. I&H2 ser bara fördelar. Är eleverna medvetna så leder det till en 

bättre fysisk status, ökad koncentrationsförmåga, bättre resultat i skolan och en positiv 

självbild som ger ökat självförtroende. I&H3 säger absolut på frågan. God hälsa är A och O 

för om en elev kan prestera i skolan eller inte. Även tidigare forskning har visat på att en 

bättre hälsa leder till bättre resultat gentemot de som har ohälsa säger I&H3. 

 

Finns det nackdelar med att arbeta med hälsa eller är det något som alla bör vara 

medvetna om i skolan? 

Det finns inga nackdelar om man arbetar på rätt sätt svarar I&H1. Viktigt är att inte tvinga 

fram metoder som leder till hälsa utan hälsa ska ses som något positivt som ger en fördel i 

livet. I&H2 säger att alla ska vara medvetna om hälsa: 

”Skolans ledning ska prioritera idrott i skolan. Det kommer ge bättre resultat 

på sikt”.  

Inga nackdelar existerar när man talar om hälsa. Hälsa är något som alla ska vara medvetna 

om, något som alla ska arbeta med för det är en så väldigt viktig del i våra liv säger I&H3. Att 

medvetengöra och arbete med hälsa ska vara motiverande och upplysande. Arbetet ska 

informatoriskt tydliggöra att hälsa är fakta.  

 

Idrott och hälsa handlar mycket om fysisk aktivitet idag. Hur påverkar det synen på 

hälsa enligt dig som lärare? 

Det finns två sidor kring den frågan säger I&H1. När arbetet med hälsa pågår ska det inte 

kännas att det är fysisk aktivitet, man ska ”lura in” eleven i aktiviteten som blir fysisk, men 

lustfylld. På så sätt blir aktiviteten rolig samtidigt som den påverkar hälsan. I&H2 säger att all 

fysisk aktivitet är bra. Alla sorters rörelser ger goda effekter till förbättrad hälsa. Uteblir 

aktiviteten hämmar det elevens utveckling samt lektionsinnehållet. I&H3 svarar att all rörelse 

är positiv även de små underskattade momenten som kan anses vara mindre fysiska. Resultat 

kommer att synas om inte direkt så på lång sikt.  
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Lgr11 syftar till att eleven genom undervisning ska få möjligheten att ta ställning i 

frågor som rör hälsa. Hur arbetar du som lärare för att uppnå detta? 

I&H1 svarar att uppgifter prioriteras där begreppet hälsa finns med. Det handlar om frågor 

kring energi som en person tar in kontra ut. Dagligt intag – daglig förbränning, underskott 

eller överskott. I&H1 säger följande: 

”Perspektiv på intag och uttag är en väsentlig del, men väldigt känsligt mellan 

åldrar. Att väcka ett intresse och arbeta utifrån det leder till att eleven kan ta 

ställning för sin egen hälsa”. 

I&H2 talar om hur skolan hjälper elever med kosten. På morgonen serveras frukost för 

eleverna för att de ska orka koncentrera sig fram till lunch då nästa intag sker. Alla elever äter 

inte frukost hemma p.g.a. stress eller tidsbrist och då vill skolan finnas där för att hjälpa 

eleverna. Även egna lektioner i syfte om att eleverna ska ta ställning för sin egen hälsa hålls. 

Redan i 7:e klass börjar eleverna lära sig om uppvärmning och dess syfte för att sen i 8:e klass 

kunna hålla en lektion där feedback ges av läraren. I 9:e klass återkommer den slutgiltiga 

fasen där eleven ska kunna presentera en lektion innehållande delmoment som visar prov på 

förståelse för bl.a. begreppet hälsa (se bilaga 2). I&H3 säger att teoretiska prov och 

hemuppgifter är en del av undervisningen för att eleven ska få möjligheten för ett 

ställningstagande i frågor som rör hälsa.  

 

Lgr11 tar även upp att eleven ska kunna planera och praktiskt genomföra, värdera 

och ha olika synsätt på hälsa. Hur ser du på detta? Och hur sker budskapet om 

hälsa fram till eleverna? 

I&H1 talar om elevledda lektioner för att påvisa elevens kunskap kring ämnet. Läraren ser 

detta som positivt då eget ansvar, värderingar och kunskap lyfts fram samt utvecklas eleven. 

Eleven ges ett ansvar om sin egen träning och en djupare förståelse för ämnet. I&H2 lyfter 

fram samma moment som vid frågan innan där egna lektioner syftar till eleven att utvecklas, 

ta ansvar, värderar och bildar sig en egen uppfattning om hälsa. I&H3 säger även han att egna 

lektioner är ett verktyg för att eleven ska få möjligheten till att kunna planera och genomföra 

moment som innefattar begreppet hälsa. 

 

 

 



22 

 

5.1 Analys av resultat 

Med utgångspunkt i Antonovskys KASAM- teori kan kopplingar göras mellan mitt resultat 

och Antonovskys tre komponenter: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Det 

dominerande synsättet hos de tre intervjuade lärarna var att fysisk aktivitet stod i fokus. Detta 

kan problematiseras utifrån Antonovskys KASAM teori.  

 

De tre intervjuade lärarna uppfattade begreppet hälsa som rörelse kombinerat med kost. Med 

utgångspunkt i KASAM- teorin kan lärarnas svar återkopplas till de tre komponenterna i 

KASAM- teorin. Detta kan tolkas som att lärarna visar att de har en åsikt och uppfattning 

kring begreppet hälsa, men det kan även tolkas utifrån KASAM- teorin att lärarna är 

omedvetna kring begreppet hälsa. Vidare utifrån det Antonovsky nämner som essentiellt för 

en god hälsa går möjligtvis att uppmärksamma i lärarnas svar. Lärarnas syn på hälsa skiljer 

sig dock från det Antonovsky menar på är det optimala synsättet för att se på hälsa. I&H1 

beskriver hälsa som indirekta rörelser, men det skiljer sig åt i åldrarna. Eventuellt kan läraren 

ha en medvetenhet om begreppet hälsa som han tillämpar i undervisningen då hans svar 

indikerar på det samt kan en begriplighet och meningsfullhet finnas i sättet att arbeta och att 

uppfatta hälsa. Men lärarens syn kvarstår och med utgångspunkt i KASAM- teorin skiljer sig 

synen åt. I&H1:s svar syftar till att eleverna ska vara välmående och medvetna om varför de 

utför fysisk aktivitet samt vara medvetna om kosten. Det svaret kan tolkas med utgångspunkt 

i KASAM- teorin att lärarens syn inriktar sig på att främja hälsan hos eleverna. Dels är I&H1 

uppmärksam på att det skiljer sig från åldrar och elever vilket ger mig indikationen om att en 

medvetenhet existerar. Detta kan jämföras med att utgångspunkten för KASAM inte handlar 

om att klargöra välbefinnandet, utan det handlar om att behålla en god hälsa trots motgångar 

och stress som individen dagligen stöter på. Läraren är i den situationen där han vägleder 

eleverna till det rätta valet för god hälsa enligt intervjun.  

 

Med utgångspunkt i Antonovskys teori om hälsa påvisar I&H2:s svar att de tre 

komponenterna finns i beaktning då han menar på att hälsa är något som måste 

medvetengöras och uppmärksammas. Sömn, mat, rörelse och fysisk aktivitet är faktorer som 

är avgörande enligt I&H2.  

”Det är väldigt viktigt att alla elever får rätt mängd sömn, äter rätt kost och får 

undervisning i hur fysisk aktivitet kan hjälpa en själv att få bättre hälsa” 
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Med utgångspunkt i KASAM- teorin kan lärarens syn på hälsa tolkas som en syn som 

innefattar en meningsfullhet. Det som tydligt påpekas av läraren är att rörelse, kost och sömn 

är viktiga delar för vad som leder till god hälsa. Läraren ser en mening med undervisningen 

och lockar fram ett engagemang som smittar av sig på eleverna. Möjligen kan det vara 

lärarens syn som resulterar till att eleverna blir delaktiga vilket kan leda vidare till att eleverna 

blir medvetna om vad som är viktigt för en god hälsa. Meningsfullheten gör inte individen 

glad i olyckliga fall, men komponenten bidrar till att man söker efter en mening för att ta sig 

vidare och igenom det som kan uppfattas svårt och jobbigt. (Antonovsky, 1991)  

 

Vidare med initialläge i KASAM- teorin kan även en begriplighet uppmärksammas till en viss 

mån då I&H2 vill att eleverna ska förstå hälsa. Lärarens syn på hälsa leder till att eleverna 

skapar en förståelse för begreppet. Men har förståelsen den innebörden att det leder till en 

hantering av begreppet hälsa? Fortsättningsvis med utgångspunkt i Antonovskys KASAM- 

teori kan hanterbarheten sammankopplas då I&H2 svar tyder på att faktorer som kost, rörelse, 

fysisk aktivitet och sömn är viktiga delar för att uppnå god hälsa för eleverna. Antonovsky 

menar på att hanterbarheten syftar till att man på egen hand eller med hjälp av andra kan klara 

av påfrestande situationer. Meningen är att det ska finnas en struktur i människans liv som blir 

ett hjälpmedel i vad som kan främja hälsan då motgångar kan uppstå. Hälsan har en roll hos 

individen som syftar till hur individen kan hantera olika påfrestningar från omgivningen. 

(Antonovsky, 1991) Utifrån lärarnas syn och tankar kring hälsa kan eventuellt en koppling 

göras med stöd från Antonovskys KASAM- teori då I&H2 talar om faktorer som är 

nödvändiga för god hälsa. Detta leder vidare till att även jämförelser kan dras mellan idrott 

och hälsa - lärarnas syn och KASAM- teorin då betydelsen av hälsan har en viktig roll, men 

även medvetenheten om hälsans roll. 

 

För att förmedla budskapet om känslan av sammanhang till eleverna bör läraren ha en god 

KASAM enligt mig. Denna tolkning grundar jag utifrån KASAM- teorin. Med utgångspunkt i 

Antonovskys teori är känslan av sammanhang är en viktig del gällande hälsa och 

undervisning. Besitter läraren en förståelse av KASAM blir även lektionsinnehållet givande 

för eleverna och på så sätt kan lärarens undervisning ändras från endast fysisk aktivitet.  
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Lärarens förmåga att förmedla god hälsa dvs.  inte bara fysisk utan även psykisk och social 

hälsa ökar om en förståelse hos läraren finns gällande sambandet mellan, fysisk, social och 

psykisk välbefinnande. Med utgångspunkt i KASAM- teorin anser jag att denna tolkning har 

en grund, men tolkningen är fri. 

 

Meningsfullhet beskrivs som att delaktigheten och känslan att kunna påverka existerar. 

(Antonovsky, 1991) Genom att ta ställning utifrån KASAM- teorin och analysera lärarnas 

svar framgår det att egna lektioner hålls för att ge eleven ett större ansvar som även Lgr11 

syftar till.(Lgr11) Ett ställningstagande kring hälsa står i fokus och läraren förmedlar ett 

budskap som eleven vidare konkretiserar och värderar för en djupare förståelse för begreppet 

hälsa. Vidare blir lärarnas syn på begreppet hälsa jämförbart med Antonovskys teori och av 

fysiologidiskursen. Det som kan konstateras är att lärarna i fråga inte har en uppfattning kring 

Antonovskys KASAM- teori, men lärarnas syn kan analyseras och diskuteras med hjälp av 

teorin. Med utgångspunkt i Antonovskys teori kan möjligen lärarnas syn jämföras med att de 

agerar och undervisar på ett sätt som får eleverna att känna en känsla av sammanhang i 

undervisningen. Denna känsla kan komma att uppstå och eventuellt komma till uttryck genom 

egenledda lektioner. 

 

”Att genomföra en lektion själv som elev ger eleven större perspektiv på 

betydelsefulla delar inom idrotten. Dels får han eller hon en känsla av 

sammanhanget i undervisningen, men även ansvar och egna värderingar lyfts 

fram” 

 

Precis som Lgr11 tar upp om att eleven ska kunna planera och praktiskt genomföra, värdera 

och ha olika synsätt på hälsa kan liknelser dras till KASAM- teorin. Är det nödvändigt med 

de tre komponenterna för att uppnå utsatta mål eller kan läraren förmedla budskapet om hälsa 

genom andra metoder. Med utgångspunkt i Antonovskys teori bör undervisningen rimligtvis 

syfta till de tre komponenterna för en förståelse av begreppet hälsa och vad som leder till god 

hälsa. Då hanterbarhet kan minimera riskerna för att inte känna sig som ett offer för 

omständigheterna eller tycka att livet är orättvist, (Antonovsky, 1991) så bör en medvetenhet 

finnas för hur situationer ska hanteras. I&H1 svarade på frågan om de ser någon fördel med 

att göra eleverna medvetna om hälsa precis som Antonovsky syftar till. En tillfredställelse för 

begreppet hälsa ska finnas för en positivare, gladare och välmående individ var svaret. 
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Gällande social hälsa uttrycker lärarna sig på ett sätt som möjligtvis kan uppfattas som en 

medvetenhet om begreppet hälsa, men det leder mig vidare till om undervisningen som sker 

endast utgår utifrån fysiologiaspekten då svaren lärarna gett mig tyder på det. Den 

uppfattningen får jag med stöd från KASAM- teorin och lärarnas svar som endast är inriktade 

på fysisk aktivitet, rörelse och kost. Ingen lärare har definierat hälsa i ett socialt sammanhang 

utan begreppet hälsa ses ur en fysisk aspekt. Med utgångspunkt i KASAM- teorin kan det 

konstateras att lärarnas syn på hälsa är fysisk aktivitet och rörelse och social hälsa 

uppmärksammas inte.  

 

Lärarnas synsätt har sin grund i undervisningen av hälsa, men kan tolkas som vag utifrån 

KASAM- teorin. Lärarna kan möjligtvis ha en meningsfullhet i sitt sätt att tänka, men om det 

kommer till uttryck för att utveckla eleverna på alla plan går inte att tolka konkret. Detsamma 

gäller även hanterbarheten och begripligheten. Lärarnas svar visar att de ser en mening med 

undervisningen vilket eventuellt kan leda till att lektionsinnehållet påverkas så att eleverna 

känner sig delaktiga, men inget konkret går att fastställas. (Antonovsky, 1991) Antonovsky 

menar att en god hälsa får man om alla tre byggstenar kan sammankopplas, men om det inte 

är fallet så kan ohälsa infinnas.(Antonovsky, 1991)  

 

Med utgångspunkt i KASAM- teorin bör läraren ha en grund gällande de tre komponenterna 

som Antonovsky anser är nyckeln till god hälsa.(Antonovsky, 1991) Det kan möjligtvis vara 

så att god hälsa kan lyftas fram genom andra tillvägagångssätt som läraren använder sig av, 

men i relation till fysisk, psykisk och social hälsa bör läraren vara medveten om KASAM- 

teorin. Blir det så hos de tre intervjuade lärarna då jag anser att vissa svar gett mig insikt om 

att Antonovskys byggstenar inte existerar i all undervisning? Eller är teorin om KASAM 

obestämd och stärker motiven om att hälsa inte kan definieras samt kan tolkas på olika sätt 

precis som Quennerstedt menar?(Quennerstedt, 2006)  
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6. Diskussion  

Syftet med min studie var att få svar på hur utvalda lärare ser på begreppet hälsa.  

De intervjuade lärarna visade att begreppet hälsa är klart för dem då de ser hälsa som fysisk 

aktivitet, rörelse och kost, men hälsobegreppet blir diffust då svaren de gav mig i stort sett 

endast inriktade sig på fysisk aktivitet. I relation till tidigare forskning och vad som definieras 

som hälsa anser jag att hälsa är mer än fysisk aktivitet och begreppet bör uppmärksammas i 

ett större syfte. De intervjuade lärarna hade sin bild klar om vad hälsa är och hur de skulle 

undervisa i ämnet, men samtidigt fokuserades inte alla delar av hälsa i undervisningen. Är det 

så att begreppet hälsa skiljer sig så pass mycket och är så brett att varje individs definition blir 

olik den andra? Svaret kan vara ja, men samtidigt måste man ha i beaktning att det kan skilja 

sig från skola till skola. Ämnet idrott och hälsa kanske inte har i uppgift att undervisa i 

psykisk och social hälsa? Den uppgiften kanske ligger hos någon annan? Allt som påverkar 

runt omkring bidrar till att olika definitioner uppkommer kring hälsa.  

 

Som lärare i ämnet idrott och hälsa möter man dagligen elever med problem som kan sträcka 

sig från små fysiska komplikationer till stora sociala problem. Detta påverkar människans 

hälsa både fysiskt och psykiskt, men även socialt. Ewles & Simnett skriver att hälsa målas 

upp som ett ideal av WHO vilket leder till att det krävs fullkomlig fysisk, psykisk och socialt 

välbefinnande för att uppnå hälsa. (Ewles & Simnett, 2003) Det blir väldigt komplext och 

med den informationen drabbas även lärare i ämnet idrott och hälsa då lärarna inte själva kan 

definiera hälsa och hur budskapet ska framföras till eleverna. Kan det vara så att känslan av 

sammanhang saknas bland eleverna och kan vara en orsak till att eleverna tappar intresset för 

undervisningen? Är det lärarna som saknar Antonovskys tre grundstenar för att 

undervisningen i förebyggande syfte för hälsa ska främjas?  

 

Kopplingar kan även göras till det Quennerstedt skriver om olika diskurser. Dessa diskurser är 

relaterade till hälsa i undervisningen. De olika ämnesdiskurserna är utformade efter vad som 
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utmärker diskursens avseende gällande syfte, mål och innehåll förhållande till hälsa. 

(Quennerstedt, 2006) Fysiologidiskursen är dominerande. Detta ses även i svaren från de 

intervjuade lärarna då begreppet hälsa oftast kopplas samman med fysisk aktivitet, kost och 

rörelse. Quennerstedt skriver hur fysiologidiskursen delas in i tre betydelsefulla områden där 

syftet är att stimulera till goda vanor, ge fysisk träning samt kunskaper om fysisk träning. 

(Quennerstedt, 2006) 

Quennerstedts (2006) analys av diskurserna synliggör att hälsa förordnads i ämnet som en 

fråga gällande fysiologi. Detta styrker även studien då de intervjuade lärarna talar om fysisk 

aktivitet som en central roll gällande begreppet hälsa. Quennerstedt menar att träning, motion 

och att på sikt kunna förhindra sjukdomar är vad som sammankopplas med hälsa. 

(Quennerstedt, 2006) 

 

Vi människor är en bidragande orsak till att samhället går runt och för att vi människor ska 

orka med denna process är hälsa en stor del som måste skötas. I läroplanen Lgr11 för ämnet 

idrott och hälsa står det att: 

 ”Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors 

välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren 

har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i 

och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och 

samhället”.  

 

Lgr11 syftar då till att undervisningen ska få eleverna medvetna om att vara fysiskt aktiva där 

potentialer ska ges till att utveckla kunskaper om både den fysiska förmågan och hur eleven 

kan påverka sin hälsa genom livet. Att dra paralleller mellan mitt resultat och Lgr11 ger en 

tydlig bild av att lärarens uppgift är essentiellt och betydelsefull för att eleven ska känna sig 

viktigt i sammanhanget gällande utbildningen. Dels för att Lgr11 syftar till ett välbefinnande 

och hälsosamlivsstil som bidrar till en positiv självbild, men även för att svaren intervjuerna 

gett mig visar att lärarna är medvetna om begreppet hälsa och vill medvetengöra eleverna om 

det för att skapa och utveckla eleverna. Att detta tas upp i läroplanen ser jag som väldigt 

positivt som framtida lärare då de medför att lärare har en bestämd grund som inte motstrids i 

situationer där elever eller föräldrar kan anse att en lärares handling skett utanför skolans 

ramar.  
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Min tolkning är att begreppet hälsa är diffust bland lärare relaterat till WHO:s definition. Om 

man ser hälsa som fysisk, psykisk och social hälsa bekräftar min studie att synen är klar, men 

inte fullständig i det skedet att lärarna endast ser hälsa som fysiskt.  

 

 

Hela begreppet uppmärksammas inte. Varför är det så?  Det kan vara ett flertal faktorer som 

påverkar lärarens syn på hälsa. Vissa lärare kanske inte ser hälsa som en del av idrotten då 

hälsa även kan definieras som psykisk hälsa samt social hälsa och inte bara fysisk hälsa. Hela 

sammanhanget kring vad som är rätt och fel gör frågan och synen på hälsa suddig. Med 

utgångspunkt från Antonovskys KASAM- teori anser jag att man som lärare bör ha en syn på 

begreppet hälsa som innefattar social, psykisk och fysisk hälsa. Detta blir en viktig del då 

dessa tre faktorer hör ihop. Lärarnas svar syftade till att hälsa är fysiskt aktivitet, rörelse och 

kost och för att få ut det optimala i undervisningen bör även en koppling till psykisk och 

social hälsa finnas. Delar som självförtroende, positiv självbild, gemenskap, samarbete och 

delaktighet måste existera i undervisningen för att nå fram och uppfattas som meningsfullt för 

eleverna. Detta är en del av social och psykisk hälsa och med det vill jag framhäva att det är 

vitala delar i undervisningen av ämnet idrott och hälsa. Hur kan en lärare inte se 

hälsobegreppet som en del av ämnet idrott och hälsa när alla delar hör ihop om man söker 

djupare efter svaren? Även ämnets titel innefattar ordet hälsa vilket borde göra det till en 

självklarhet att hälsa ska prioriteras i ämnet av lärarna. 

 

Ur Antonovskys teori KASAM, är det viktigaste att de tre komponenterna går hand i hand för 

en god hälsa, men det är inte nödvändigtvis det rätta tillvägagångssättet. Lärarnas svar i 

studien visar att de tre komponenterna inte kommer till uttryck. Varför blir det så? Är 

KASAM teorin okänd för lärare i dagens skola eller ställer sig lärarna kritiskt till teorin? 

Komponenterna kan även analyseras individuellt. På så sätt kan svar ges om vilken statuts och 

hur det påverkar individens hälsa. I och med detta kanske lärare i ämnet idrott och hälsa bildar 

sig en klarare uppfattning. (Quennerstedt, 2006) Oavsett hur lärarna ställer sig till begreppet 

hälsa så är det viktigt att alla delar i hälsa uttrycks och uppmärksammas. Detta bidrar till att 

lärarens syn blir bredare för begreppet hälsa och förmodligen kan en utveckling av eleverna 

ske i en större utsträckning.  
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Eriksson skriver bl.a. att hälsa kan ses som ett evighetsproblem där begreppet kan ha olika 

innebörder. (Eriksson, 1991) Hälsa är något som vi stöter på dagligen i livet vilket leder till att 

definitionen hela tiden förändras. Vissa anser att hälsa ska förknippas med sjukdom, andra 

anser att hälsa innebär att hålla sig frisk.(Tegern, 1995) De olika resonemangen bidrar till att 

begreppet hälsa blir diffust för lärare i ämnet idrott och hälsa, men även för alla människor då 

det inte finns en klartext i vad som innefattar hälsa och hur begreppet ska definieras. I mitt 

resultat ser jag att lärarna ser hälsa som fysisk aktivitet, rörelse och kost, men de resterande 

bitarna hamnar i skymundan. Svaren de gav mig syftade endast till fysisk aktivitet och kost. 

Hälsa är mer än så då hälsa kan definieras på flera olika sätt. Mitt resultat visar att tidigare 

forskning i jämförelse med min studie inte skiljer sig allt för mycket.  

 

Ett utvecklande av tänket kring hälsa måste ske. Samma tänk existerar där fysisk aktivitet för 

att förhindra sjukdomar är svaret på vad hälsa är. Hur kan denna utveckling ske? Det måste 

börja i utbildningen för pedagoger på universitetsnivå. En tydlig struktur och relevant 

information som medvetengör blivande pedagoger om hälsa måste finnas. Detta bör 

prioriteras för utvecklingen av samhället. Pedagoger som är medvetna om begreppet och 

förstår att hälsa är brett och väldigt djup kan lättare medvetengöra andra om hälsa.  

 

Som blivande pedagog anser jag att begreppet hälsa har sitt ursprung i ämnet idrott och hälsa. 

Den fysiska, psykiska och sociala hälsan kan återspeglas i undervisningen om läraren så vill. 

Detta kan ske genom olika upplägg i undervisningen där de olika faserna har ett tydligt syfte i 

lektionsinnehållet.  

 

Vem har ansvaret för att varje individ har god hälsa? Det måste ligga i varje individs 

egenintresse att arbeta för en god hälsa då det endast gynnar oss i längden. I skolan ska allt 

från lärare till skolledning ta ansvar för elevers hälsa då en medvetenhet måste tydliggöras för 

effekterna som kan uppstå i och med hälsa respektive ohälsa. All information är viktig och 

nyttig då hälsan påverkar oss människor livet ut. Även föräldrar måste ansvara och uppmuntra 

till aktiviteter som kan leda till god hälsa, men det jag vill lyfta fram genom min studie är att 

ämnet idrott och hälsas betydelse bör uppmärksammas mer då ämnet har den positionen att 

ämnet kan bidra till att öka elevers fysiska, sociala och psykiska aktivitetsgrad. Dessa faktorer 

är bidragande orsaker som leder till god hälsa, men jag vill även lyfta fram att lärarens syn på 
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begreppet hälsa är något som är otroligt viktigt och centralt. En bredare och djupare syn från 

lärarens sida av begreppet hälsa anser jag kan vara positivt för ämnets undervisning.  

 

 

 

 

 

6.1 Metoddiskussion 

Metoden jag använde mig av var att intervjua lärare med utvalda frågor för att få de svar jag 

sökte. Då jag valde att använda mig av intervju som metod för att få svar på mina 

frågeställningar kunde jag ställa följdfrågor och be lärarna utveckla deras svar. På så vis 

kunde jag få en djupare förståelse och en större bredd i svaren vilket jag inte skulle kunnat få 

genom en observation eller enkätundersökning. Hade jag använt mig av en observationsstudie 

hade jag kunnat se andra aspekter hos läraren som jag inte kunde göra i min studie nu. Om jag 

observerat hade jag kunnat se hur läraren uttrycker sig i sin undervisning samt hur läraren 

förmedlar lektionsinnehållet till eleverna. En tydligare bild hade lyfts fram hur läraren arbetar 

utifrån mitt undersökningssyfte vilket inte kommer fram genom intervjuer då mitt förtroende 

ligger helt och hållet på lärarens svar. Nackdelen med intervjuer blir att svaren kan tolkas 

olika, då en tydlig bild inte framkommer på samma sätt som i en observation. Däremot måste 

förhoppningar finnas om att en tillit existerar mellan parterna som deltar i intervjun.  Under 

förberedelserna för valet av metod till detta arbete tog jag hänsyn till olika tillvägagångssätt 

inom forskningsmetoder. Efter övervägande kring för- och nackdelar beslutade jag mig för att 

använda intervju som metod vilket visade sig ge ett gott resultat för min studie.  

6.2 Fortsatt forskning 

Genom denna studie väcktes många tankar kring andra frågor som skulle kunnats belysas. 

Skulle mitt resultat ge ett annat utslag om jag intervjuat fler lärare runt om i Stockholm eller 

skulle jag få samma resultat om jag gjort en observation? Vidare kan även en forskning där 

syftet ska vara att lyfta fram hur elever i skolorna uppfattar lärarens syn på hälsa och hur det 

förmedlas till eleverna i lektionsinnehållet. 

 

Intressant är även att fortsätta på samma studie, men utveckla omfattningen på studien. 

Studien skulle kunna sträcka sig över hela landet för att söka var på om lärare i norr har 
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samma syn på hälsa som lärare i söder. Sker undervisningen på olika sätt eller finns det ett 

tydligt mönster som alla lärare i idrott och hälsa använder sig av.  
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Bilaga 1 

Intervjufrågor: 

 

1. Som lärare i ämnet idrott och hälsa kan begreppet hälsa uppfattas 

på många olika sätt. Hur ser du på hälsa inom ämnet? 

2. Vad definieras som hälsa enligt dig och hur spelar hälsan en roll i 

idrott och hälsa undervisningen? 

3. Har undervisningen ett samband med något annat ämne i skolan 

för att göra eleverna medvetna om god hälsa respektive dålig 

hälsa? 

4. Ser du som lärare någon fördel med att göra eleverna medvetna 

om hälsa? 

5. Finns det nackdelar med att arbeta med hälsa eller är det något 

som alla bör vara medvetna om i skolan? 

6. Idrott och hälsa handlar mycket om fysisk aktivitet idag. Hur 

påverkar det synen på hälsa enligt dig som lärare? 

7. Lgr11 syftar till att eleven genom undervisning ska få 

möjligheten att ta ställning i frågor som rör hälsa. Hur arbetar du 

som lärare för att uppnå detta? 

8. Lgr11 tar även upp att eleven ska kunna planera och praktiskt 

genomföra, värdera och ha olika synsätt på hälsa. Hur ser du på 

detta? Och hur sker budskapet om hälsa fram till eleverna? 
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Bilaga 2 

ATT LEDA EN IDROTTSLEKTION 

 Träna – a) kondition b) styrka c) smidighet 

 Träna – teknik 

 Främja det sociala samspelet i gruppen 

 Lära sig basic grundsteg i t.ex. salsa eller vals, med andra ord koordination.  

 

Tidsplanering: 

 Var själv ombytt 

 Lämna skriftlig planering till din lärare 

 Ha med dig en kopia av planering att tjuvkika på om du skulle tappa bort dig under 

lektionen. 

 Varje lektion bör inledas med en uppvärmning på 5-10 min, detta för att minska 

skaderisken och öka prestationsförmågan. Du bör välja aktivitet som tar i bruk stora 

muskelgrupper exempel på sådana är löpning, svikthopp, dans, rephopp, lekar etc. Låt 

detta gärna följas av tänjningar och styrkebetonade övningar. Huvuddelen av 

uppvärmningen skall dock vara pulshöjande. (Stretching avslutar ni med i syfte att dra 

ut de förkortade musklerna och förebygga träningsvärk) 

 

Instruktioner: 

 Ta befälet 

 Samla och vänta in gruppen – stå så att alla kan se och höra dig. 

 Tänk på att röstvolymen knappast kan vara för hög – det är svårt att göra sig hörd i en 

stor, ekande sal. 

 Ge mycket tydliga instruktioner och informera om lektionsinnehåll i presentationen.  

 Led lektionen som om deltagarna aldrig prövat aktiviteten tidigare, både visuellt och 

verbalt stöd i instruktionerna.  

 När aktiviteten är igång – gå runt och korrigera. Ge personliga instruktioner och hjälp. 

 Var positiv, entusiastisk och uppmuntra. 
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Tips och råd 

 Kom i god tid och var förberedd. 

 Försök organisera verksamheten så att deltagarna är aktiva hela lektionen. 

 Om all inte kan träna samtidigt, låt dem träna på olika stationer så att köbildning och 

stilla stående undviks. 

 Varva ansträngande moment med mindre ansträngande under lektionen. 

 Ha en tanke bakom lagindelningen, LÅT ALDRIG DELTAGARNA SJÄLVA 

VÄLJA. 

 Musik – om du använder musik, se till att rytmen passa till övningen. 

Spring/konditionslåtar brukar vara svåra att hitta. Prova noga. Om du inte kan hitta rätt 

musik – avstå då hellre! 

 Ge ett fåtal instruktioner åt gången. Tänk på att det som är lätt för dig som kan 

aktiviteten, kan vara svårt för den som aldrig prövat på. 

 

Kriterier för omdöme av egen lektion 

 Förberedelse 

 Om man har lämnat in planeringen i tid 

 Skriftlig planering kontra verklighet 

 Lektionens syfte 

 Presentation 

 Samarbete 

 Ledaregenskaper 

 Lektionsinnehåll 

 Förmåga att bli ledd i grupp 

 

 

 


