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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar  

Syftet med undersökningen var att jämföra hur lärare och personal på en högstadieskola i 

Stockholm arbetar och tänker kring hälsa i undervisningen samt hur eleverna uppfattar 

hälsoundervisningen. Utifrån syftet har dessa frågeställningar skapats: Hur kan man som 

lärare dels i idrott och hälsa, biologi samt hemkunskap, jobba med hälsa i undervisningen? 

Vad anser lärarna och personal är viktigt i hälsoundervisningen? Hur uppfattar eleverna 

hälsoundervisningen? 

Metod  

I studien användes en kvalitativ metod och insamling av data med hjälp av intervjuer för att få 

ingående och djupa svar på frågeställningarna. Urvalet av informanter har varit tre lärare samt 

en biträdande rektor samt tio elever i årskurs 6, 7 och 8.  

Resultat  

Jag fick i studien svar på att det är en skillnad i hur de vuxna informanterna tänker kring hälsa 

och hälsoundervisning och att det skiljer sig mot hur eleverna uppfattar hälsoundervisningen. 

Lärarna och personalen tycker att det är viktigt att eleverna får en undervisning i hälsa 

däremot är det även en skillnad i när eleverna bör få undervisning i hälsa. Samtliga lärare och 

personal ansåg att eleverna var mogna för hälsoundervisning från och med årskurs 8. Eleverna 

i åk 6 och 7 uppfattade att de inte hade så mycket undervisning i hälsa, varken på idrott och 

hälsa eller i andra ämnen. Däremot tyckte eleverna i åk 8 att de hade tillräckligt med teori om 

hälsa i nuläget, eftersom de har fokus på hälsa i biologi och hemkunskap. 

Slutsats 

Samtliga elever har ett patogent synsätt och fokuserade på den friska kroppen medan samtliga 

lärare och personal har ett salutogent synsätt, vilket innebär att de fokuserar på ett 

helhetsperspektiv och att vara hälsosamma. Slutsatsen på arbetet stämmer väl överens med 

titeln på studien: Hälsoundervisning – är det nödvändigt? Det är nödvändigt inte minst för att 

Lgr11 betonar hälsoperspektivet och ett bra sätt att börja är att presentera definitioner kring 

hälsa samt olika teorier om hälsa. Antonovskys känsla av sammanhang kan lärare jobba med 

för att eleverna ska känna att undervisningen är begriplig, att de kan hantera informationen 

samt att den är meningsfull för dem.   
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1. Inledning  

Hur kan man veta att eleverna mår bra i skolan? I läroplanen för skolans värdegrund och 

arbete står det att ”skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom 

ramen för hela skoldagen” (Lgr11, s. 6). Vem ansvarar för att eleverna ska få möjlighet till 

denna dagliga fysiska aktivitet? Och vad specifikt kan daglig fysisk aktivitet innebära? Syftet 

med idrott och hälsa som står i kursplanen är att ”fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil 

är grundläggande för människors välbefinnande” (Lgr11, s. 51). Idrott och hälsa ses idag som 

ett ämne som enbart är av praktisk karaktär och för att eleverna ska få en chans att röra på sig 

utöver skolans andra ämnen. Men är det endast på idrott och hälsa -lektionerna som eleverna 

ska få möjlighet att röra på sig och är idrott och hälsa lektionerna endast till för att eleverna 

ska jobba praktiskt? Enligt en granskningsrapport av Skolinspektionen 2010 av Lpo94, visade 

det sig att den mesta tiden av schemalagd idrott och hälsa bestod av mycket rörelse genom 

mestadels bollspel och bollekar, och mycket lite hälsa (Skolinspektionen, 2010). 

Hälsoperspektivet som finns tydligt i kursplanen till skillnad mot bollspel förekom nästan inte 

alls i undersökningen. Den negativa effekten av mycket bollspel och bollekar kan bli att de 

elever som inte är intresserade av dessa aktiviteter inte får sina intressen tillgodosedda och att 

betygsunderlaget inte utgår från betygskriterierna. Många lärare och elever, och även andra 

utanför skolan, enligt granskningen från 2010, tycker att idrott och hälsa endast är ett ämne 

där eleverna ska kunna röra på sig och springa av sig som ett mål med undervisningen. I 

kursplanen återfinns hälsoperspektivet som ett stort block vilket verkar vara svårt för många 

lärare i idrott och hälsa att genomföra i praktiken. Slutsatsen av granskningsrapporten från 

2010 blev att det inte var många skolor som använde sig av undervisning av hälsa, vilket är 

förvånande eftersom det tydligt fanns med i den dåvarande kursplanen Lpo94. Detta kan ha 

att göra med tidigare traditioner inom ämnet samt förväntningar om vad ämnet idrott och 

hälsa ska handla om. Skolinspektionen ville alltså med denna granskning tydliggöra att det är 

nödvändigt för många skolor att tänka om och ha en undervisning som präglar hela 

kursplanen.  

 

I den nuvarande läroplanen Lgr 11 och kursplanen för idrott och hälsa finns det centrala 

kunskapsområden som återspeglar undervisningen och som kan dela in undervisningen i olika 

delmoment i rörelse, hälsa och livsstil samt friluftsliv och utevistelse och som kan användas 

för att strukturera innehållet i ämnet. I en annan granskningsrapport från Skolinspektionen 

från 2012 visade det sig att det råder skilda meningar om vad ämnet idrott och hälsa ska 
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innehålla i undervisningen och vad undervisningen syftar till enligt olika lärare 

(Skolinspektionen, 2010). Eleverna verkar även ha en uppfattning att undervisningen ska vara 

präglad av förväntningar att de enbart ska få möjlighet till rörelse och har inte en så klar bild 

utav vad ämnet ska innehålla och vad de förväntas lära sig. Att undervisningen har tydliga 

mål och kunskapskrav verkar ändå vara svårt att realisera enligt många lärare i idrott och 

hälsa eftersom kunskapsområdet rörelse har dominerat i undervisningen, och hälsa mycket 

mindre. Det är därför tveksamt enligt skolinspektionens granskning att alla kunskapskrav nås 

i alla kunskapsmoment där hälsa och livsstil är ett stort kunskapsmoment, tillsammans med 

rörelse, friluftsliv och utevistelse.   

 

I den nationella utvärderingen NU03 (skolverket 2005) av idrott och hälsa, har lärare i idrott 

och hälsa tillfrågats om vilka som är de vanligaste aktiviteterna som används i 

undervisningen. Den absolut vanligaste var bollaktiviteter av något slag, andra lekar kom efter 

det och träning och motion kom på tredje plats. Träningslära, eget val, friluftsliv m.m. 

återfanns inom en kategori som kallades övrigt och kom på sista plats, av de tillfrågade 

lärarna i idrott och hälsa. De fick även frågan vilka aktiviteter som de tyckte var viktigast 

vilket innebar att spridningen blev ännu större. Viktigast var samarbetsövningar, på andra 

plats lekar och på tredje plats träning och motion. Vid jämförelse av flickor och pojkar i vad 

som är populärast på idrott och hälsa -lektionerna är det aktiviteter som aerobics och dans 

som engagerar och ger högsta deltagandet bland flickor och där aktiviteter som innefattar boll 

samt kondition och styrka ger högre deltagande bland pojkar, vilka är de typer av aktiviteter 

som är vanligast i undervisningen i idrott och hälsa.  

 

Utifrån ovanstående undersökningar har mitt intresse koncentrerats till hälsa och 

hälsoundervisning eftersom detta område verkar vara lågprioriterat i skolundervisningen.  
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2. Bakgrund 

2.1. Forskningsgenomgång 

Annerstedt (2008) har genomfört en studie där han jämför idrottsundervisningen i 

Skandinavien med fokus på Sverige där han har granskat hur undervisningen är upplagd, hur 

kursplanerna ser ut i de olika länderna, vad man lär ut samt hur skolväsendet ser ut i de olika 

länderna i Skandinavien. I resultatet i Annerstedts (2008) studie visade det sig att det finns 

skillnader i hur många timmar i veckan som eleverna har idrott, hur och om exempelvis 

hälsoaspekten tas upp eller inte. Alla länderna har i sina kursplaner fokus på bl.a. simning, 

orientering och friluftsliv vilket inte verkar förekomma i någon större utsträckning i den 

verkliga undervisningen. Samtliga Skandinaviska länder som Annerstedt (2008) undersöker 

har fokus på hälsoundervisning, i alla fall i det teoretiska tänket om idrottsämnet. I de svenska 

kursplanerna finns ordet hälsa med i mycket större utsträckning än i de övriga skandinaviska 

ländernas kursplaner. Han diskuterar även att hälsoperspektivet är brett och att det kan tolkas 

olika av olika personer, eftersom det inte står konkret i kursplanerna hur man ska förhålla sig 

till hälsa och hälsoperspektivet i undervisningen. Annerstedt (2008) beskriver också att det i 

de finska kursplanerna återfinns ett stort perspektiv på hälsa eftersom hälsoundervisningen i 

finland är separerat från idrottsundervisningen och att hälsa är ett eget ämne.  

 

Salomaa (2011) har gjort en studie där hon har jämfört de svenska och de finska kursplanerna 

i idrott och hälsa och gymnastik som visar på de skillnader de svenska och finska 

kursplanerna är uppbyggda på och vad deras centrala syften med idrottsundervisningen är. 

Hon har kommit fram till att den svenska kursplanen kring idrott och hälsa är uppdaterad i 

och med införandet av den nya läroplanen Lgr11 samt att ämnet i Sverige heter idrott och 

hälsa, till skillnad mot Finland, där ämnet heter endast gymnastik och där kursplanen är från 

2004. I Finland finns ett separat ämne som heter hälsokunskap som eleverna i samband med 

årskurserna 1-4 studerar med de samhällsvetenskapliga ämnena, i årskurs 5-6 som en del av 

biologi/geografi och fysik/kemi för att slutligen i årskurs 7-9 läsas som ett eget ämne. Den 

svenska kursplanen är uppbyggd på sådant sätt att den inleder med syftet med undervisningen, 

är indelad i årskurserna 1-3, 4-6 och 7-9, det finns tre centrala teman som bildar en helhet, har 

mål och kunskapskrav att nå för årskurs 6 och 9. Den finska kursplanen är uppbyggd på ett 

sådant sätt enligt Salomaa (2011) att den först beskriver syftet med undervisningen, den är 

indelad i årskurserna 1-4 med mål, centralt innehåll och profil för goda kunskaper i slutet av 

årskurs 4, 5-9 med mål, centralt innehåll och vad eleven ska ha uppnått i slutet av årskurs 8. 
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Betygsystemet är annorlunda i Sverige och Finland. I Finland ges betyg från årskurs 4-9 och i 

Sverige från årskurs 6-9 vilket innebär att åldersspannet i kursplanerna är olika. En annan 

skillnad som Salomaa (2011) beskriver är att den finska kursplanen är mer individinriktad än 

den svenska eftersom det i den finska kursplanen står mål som eleven skall uppnå, mot mål 

som eleverna skall uppnå i den svenska kursplanen. När det gäller hur Sverige och Finland 

ska arbeta med hälsoundervisning enligt kursplanerna står det i den Svenska kursplanen 

mycket i det centrala innehållet om vad eleven ska kunna inom momentet hälsa och livsstil 

både för årskurs 4-6 samt 7-9. Det finns exempelvis ord och begrepp som eleverna i den 

svenska kursplanen ska reflektera över samt att de ska få kunskap om doping, kroppsideal, 

styrketräning, konditionsträning, definitioner av hälsa, samband mellan kost, rörelse och 

hälsa. I den Finska kursplanen saknas det utförlig information om hälsoundervisning, dock 

finns det i kursplanen för årskurs 5-9 med att eleverna förväntas reflektera över vad motionen 

har för betydelse och vad den kan göra för hälsan och välbefinnandet.  

2.2. Vad är hälsa?  

Hälsa nämns i den nuvarande kursplanen, Lgr11, i idrott och hälsa och har funnits sedan LPO 

94. Det som däremot kan vara svårt vid tolkning av kursplanen i idrott och hälsa kan vara vad 

som menas med begreppet hälsa och hur undervisningen kan bedrivas med begreppet hälsa, så 

att det inte bara blir idrott under lektionerna. Hälsobegreppet har enligt Winroth & Rydqvist 

(2008, s. 19) haft sina rötter i religiösa, etiska och filosofiska tankesätt och dagens tankesätt 

har en stark anknytning till den medicinska vetenskapen, där den kroppsliga hälsan har en 

framträdande roll. Vid diskussioner om hälsa pratar man ofta om ohälsan som en diskurs. Det 

finns otaliga definitioner om hälsa, och varje individ har säkerligen sin egen definition om 

vad hälsa är, därför kommer fyra olika definitioner att presenteras som har eller har haft 

avgörande betydelse för bland annat forskning om hälsa.  

 

”Hälsa är ett tillstånd av fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande och inte endast frånvaro av 

sjukdom och handikapp”. (WHO 1948)  

 

”Hälsa: P har full hälsa, om och endast om P har förmågan att, givet standardomständigheter, 

förverkliga sina vitala mål.  

Ohälsa: P har någon grad av ohälsa, om och endast om P, givet standardomständigheter, inte 

kan förverkliga sina vitala mål eller endast delvis kan förverkliga dem”. (Nordenfelt, 1991, s. 

84) 
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”Hur god en persons hälsa är, är en funktion av (a) hur god hennes kliniska status är, (b) hur 

stor hennes prestationsförmåga är, (c) i vilken grad hon innehar de relevanta basala 

förmågorna, (d) vilket hennes stämningsrelaterade stämningsläge är, och (e) hur behagliga 

eller obehagliga hennes kroppsupplevelser och emotioner är”. (Brülde, 2003, s. 253 i Winroth 

& Rydqvist, 2008) 

 

”Hälsa är att må bra – och att ha tillräckligt med resurser för att klara av vardagens krav – och 

för att förverkliga personliga mål”. (Winroth & Rydqvist, 2008, s. 18)  

 

Nordenfelt är en person som har forskat mycket om hälsa och som tänker kring hälsa ur två 

olika perspektiv (Winroth & Rydqvist, 2008, s.13). Han menar att man kan se hälsa ur ett 

biologiskt – statistiskt perspektiv utifrån den medicinska vetenskapen samt ett holistiskt 

perspektiv där man frågar sig hur människan mår, hur människan fungerar i sociala 

sammanhang och är ett perspektiv som är hämtat från psykologin, sociologin och 

antropologin. När det gäller frågan om vad som menas med hälsa kan man enligt Winroth & 

Rydqvist (2008) dela in hälsa i olika kategorier, såsom hälsa som klinisk status, hälsa som 

funktionsförmåga och hälsa som välbefinnande. Klinisk status menas med att det är en 

biomedicinsk tradition som är grunden hälsa blir här lika med frånvaro av sjukdom. Ser man 

istället hälsa som funktionsförmåga är det den holistiska traditionen som är utgångspunkten 

och man ser på hur en person fungerar som helhet och vilken handlingsförmåga personen har. 

I hälsa som välbefinnande är det den egna upplevelsen som är utgångspunkt och att må bra 

(Winroth & Rydqvist, 2008, s.16). Jag tycker att samtliga definitioner är av värde för att 

definiera hälsa, dock kommer jag att använda mig av en blandning av Winroth & Rydqvists 

(2008) definition samt WHO:s definition från 1948 för att skapa ett helhetsperspektiv och att 

sträva efter att ha en så god hälsa som möjligt.   

2.3. Idrott (och hälsa) – en historisk tillbakablick 

Begreppet idrott har enligt Engström (2005, s.15) endast förekommit i de skandinaviska 

språken som ett låneord från isländskan på 1600-talet. Den ursprungliga betydelsen för ordet 

idrott var verksamhet och sysselsättning, som kom att ändras under 1700-talet och 

innefattades endast kroppsövningsområdet. Idrott som begrepp användes under 1800-talet 

som en benämning av de kroppsövningar som inte räknades till Linggymnastiken. Ett annat 

låneord från England, sport, fick ett kortvarigt besök tack vare Viktor Balck och i samband 
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med införandet av riksidrottsförbundet 1903. Under 1800-talet förknippades ordet idrott med 

fysisk kraft, motorisk skicklighet, prestationsförmåga och frivillig, vald kroppsrörelse med 

fysisk ansträngning och förmåga som en central betydelse. Idrott kan innefatta mycket och är 

en fysisk aktivitet som människor ägnar sig åt för att må bra, har roligt, lära sig olika 

motoriska färdigheter och få en bättre prestationsförmåga (Engström, 2005, s. 16).  

I skolan har idrott haft olika benämningar och har bytt namn många gånger sedan skolans 

ämne, nuvarande idrott och hälsa, har funnits i skolan och för att kroppsövningsämnet skulle 

få plats i skolan har man använt argument av politisk och nationalistisk karaktär enligt 

Meckbach & Söderström (2005, s. 215). Ämnet hade från början syfte att stärka 

försvarsförmågan och förbättra hälsan och hygienen hos befolkningen och blev 1820 ett 

obligatoriskt ämne i skolan som skulle omfatta tre veckotimmar, vilket realiserades först 

under 1900-talet på grund av dålig utbildad personal (Meckbach & Söderström, 2005, s. 216). 

Linggymnastikens grundare, Hjalmar Ling gjorde Linggymnastiken skolbildande på 1860-

talet. Hjalmar Ling skapade en gymnastikform som präglades av att rörelserna skulle 

korrigera den individuella anatomin efter ett bestämt mönster för kroppens hållning. Han 

menade att man, genom att göra en konsekvent tillämpad växelsidighet mellan exempelvis 

höger och vänster ben, skulle främja en harmonisk kroppsutveckling. Linggymnastiken blev 

ett centralt innehåll i skolan eftersom man avstod från prestationsinriktad tävlingsverksamhet 

och färdighetsträning i skolan enligt (Engström, 2005, s. 17). Två gymnastikpedagoger vid 

namn Elin Falk och Wendela Dahl ifrågasatte Linggymnastiken eftersom de hävdade att 

barnen behövde en annan riktning och innehåll i sin gymnastik. Elin Falk menade att 

undervisningen istället skulle utgå från naturliga och fria rörelsemönster, fria lekar och som 

ett uppfriskningsmedel under lärotimmarna och ämnet skulle bland annat träna elevernas 

muskelstyrka och hållning (Meckbach & Söderström, 2005, s.216).   

1919 bytte ämnet namn till gymnastik med lek och idrott och skulle även innefatta kunskaper 

om ergonomi. 1928 var undervisningens syfte att den skulle leda till ridderligt uppförande, 

god kamratanda, ansvarskänsla och självbehärskning samt insikt av en god hälsa. Ämnet bytte 

även namn till gymnastik med lek och idrott på läroverket, där ämnet hade 6 lektioner i 

veckan med 15-20 obligatoriska idrottsdagar per läsår. 1955 betonades ämnets hälsomål och 

socialt fostrande som uppgift och friluftslivets betydelse för ett bra levnadssätt, vilket innebar 

individualisering, självverksamhet och ökad samverkan mellan ämnena. Flickor skulle ha mer 

estetiska inslag och pojkar mer fokus på tävling och prestation i undervisningen. Under ett 

symposium som skolöverstyrelsen (SÖ) hade 1967 diskuterades det om gymnastikämnets 

utformning och innehåll, hur undervisningen skulle bedrivas i praktiken samt hur elevernas 
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inställning och erfarenheter av gymnastikundervisning såg ut. I och med läroplansreformen 

1969 ändrades ämnets namn återigen till gymnastik och det beslutades att lektionerna skulle 

vara spridda över veckan efter forskning från GIH som betonade att det hade bästa 

konditionsfrämjande effekt. Fostran, som länge hade funnits med och präglat undervisningen, 

försvann och ersattes med texter om elevers fysiska, sociala och estetiska utveckling. Ett 

ytterligare namnbyte genomfördes 1980 till idrott istället för gymnastik och innebar att det för 

första gången skulle vara samundervisning med pojkar och flickor eftersom grundskolan i 

samband med Lgr 80 fick en ny uppgift att skolan skulle vara jämställd mellan könen 

(Meckbach & Söderström 2005, s. 216). Engström (2005 s.18) menar även att ämnets 

namnbyte innebar en förändring av ämnets innehåll, som tidigare varit inriktad på att vara 

fysiologiskt motiverad och ge eleverna goda baskunskaper för en aktiv fritid. Det nuvarande 

namnet på ämnet är idrott och hälsa, som genomfördes i och med införandet av Lpo94 och en 

målstyrd skola, istället för en regel- och centralstyrd skola. Detta innebar för skolorna att de 

nu kunde prioritera sin verksamhet. Detta medförde att undervisningstiden, alltså antal timmar 

i skolan, skars ner från 537 timmar till 460 per läsår, med en ökning av 40 timmar 1998. 

Eleverna har i skolan idag tillgång till idrott och hälsa ca 90 minuter i veckan, som oftast är 

uppdelat på två tillfällen i veckan i ca en timma per tillfälle. Det som Engström (2005) menar 

är att för vissa elever är idrott och hälsa -lektionerna det enda tillfället för fysisk aktivitet samt 

den enda kontakten med idrottsaktiviteter och idrottslivet, det kan därför vara avgörande för 

barns lust att delta i lek samt idrotts- och motionsaktiviteter. Kunskapsintresset borde därför 

riktas mot skolans idrottsundervisning menar Engström (2005). Idrott och hälsa har som mål 

att få eleverna intresserade av hälsofrämjande fysisk aktivitet, att spontant vilja röra på sig 

samt skaffa sig kunskaper i hur man på bästa sätt kan behålla hälsan och välbefinnandet 

(Nilsson, 2007, s. 194).  

2.4. Skolans rörelseuppdrag  

I och med namnbytet 1994 med LPO 94 till idrott och hälsa har idrottsämnet haft en tydlig 

förankring och riktning mot hälsa och hälsoundervisning. Det som kvarstår i den nuvarande 

läroplanen Lgr 11, som även fanns med i LPO 94, är frasen ”Skolan ska sträva efter att 

erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen” vilket innebär enligt 

Larsson (2007, s.37) att det är hela skolans angelägenhet, det som dock är oklart menar han är 

att det inte är preciserat i omfattning, i arbetsformer eller ansvarsfördelning. I LPO 94 stod det 

även i kursplanen för idrott och hälsa att ”alla elever ska utvecklas fysiskt, psykiskt och 

socialt och kunna skaffa sig kunskaper om den egna livsstilens betydelse för hälsan”. LPO 94 
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betonade även att det är viktigt att eleverna får kunskaper om kroppens funktion och 

livsstilens betydelse för hälsan samt betonade intresset för fysisk aktivitet. I idrott och hälsa är 

kroppen i fokus och Larsson (2007, s. 266) betonar därför att lärare i idrott och hälsa bör föra 

en diskussion om ämnets kunskapsteoretiska bakgrund, vilka kunskaper lärare i idrott och 

hälsa behöver för att eleverna ska nå kunskapskraven samt vilka kunskaper eleverna ska 

utveckla i ämnet enligt Lgr 11.  

2.5 Kursplaner i idrott och hälsa, biologi samt hemkunskap   

I kursplanen för idrott och hälsa på grundskolan står det att ”Fysisk aktivitet och en hälsosam 

livsstil är grundläggande för människors välbefinnande” (Lgr11, s. 51). Det centrala i 

kursplanen är även att de ska få möjlighet att med hjälp av kunskaper hur den fysiska 

förmågan kan påverkas samt hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet. Något som 

också utmärker sig i kursplanen är att det är viktigt att eleverna skapar goda levnadsvanor 

samt kunskaper om hur man genom fysisk aktivitet kan erhålla psykiskt och fysiskt 

välbefinnande, kunskaper om olika begrepp samt tar ställning till frågor som rör idrott, hälsa 

och livsstil. Under momentet hälsa och livsstil i det centrala innehållet för årskurs 7-9 ges det 

ett tydligt centralt innehåll och innefattar att eleverna ska jobba med målformuleringar, ord 

och begrepp som rör fysisk aktivitet och hälsa, ergonomi, olika definitioner av hälsa, samband 

mellan kost och hälsa, hjärt- lungräddning samt faktorer som kan påverka val av idrotter.  

Kursplanen för biologi har även ett moment som innefattar hälsa och som heter kropp och 

hälsa. I det centrala innehållet för årskurs 7-9 ges det ett tydligt centralt innehåll som 

innefattar att eleverna ska få kunskaper om hur den fysiska och den psykiska hälsan påverkas 

av olika faktorer såsom kost, motion, sömn, sociala relationer och beroendeframkallande 

medel (Lgr11, s. 114).  

I kursplanen för hemkunskap står det att syftet med ämnet är att eleverna ska utveckla 

medvetenhet om hur olika val som eleverna gör i framtiden kan påverka hälsan, 

välbefinnandet och gemensamma resurser (Lgr11, s. 42). Det står även i det centrala 

innehållet för årskurs 7-9 att eleverna ska få undervisning i näring och energi samband med 

exempelvis idrottande, hur en måltid kan ha betydelse för gemenskap och välbefinnande, hur 

livsmedel produceras och transporteras och hur det påverkar miljön och hälsan samt olika 

samhällstraditioner som rör privatekonomi, mat och hälsa (Lgr11, s. 43-44).  
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3. Teoretiskt perspektiv  

Som ett teoretiskt perspektiv används Aaron Antonovskys teori om hälsans mysterium att 

utgå ifrån i resultat och diskussionsdelen av studien. Aaron Antonovsky (1932-1994) var en 

framstående medicinsk sociolog som växte upp och arbetade till en början i Brooklyn för att 

sedan emigrera med sin fru till Israel 1960. Han började undervisa vid Socialmedicinska 

institutionen och startade diverse forskningsprojekt. Hans arbete fick en ny riktning 1970 då 

han analyserade resultat från en undersökning som beskrev hur israeliska kvinnor i olika 

etniska grupper hade anpassat sig till klimakteriet. Kvinnorna var födda i Centraleuropa 

mellan 1914 – 1923 och var 1939 mellan 16 och 24 år gamla. I undersökningen fanns en fråga 

huruvida kvinnorna hade varit i koncentrationsläger. Det som Antonovsky fann var att 29 % 

av de som hade överlevt koncentrationsläger hade en ganska god allmän psykisk hälsa och det 

var efter denna upptäckt som Antonovsky började formulera den salutogena modellen, och 

begreppet känsla av sammanhang – KASAM. Hans frågeställning var ”Hur kommer det sig 

att så många människor, som utsätts för tillvarons alla påfrestningar, ändå förblir friska? Och i 

vissa fall till och med vidareutvecklas och växer som människa?” (Antonovsky 2005, s. 9). 

Han arbetade med hypotesen generella motståndsresurser (GMR) vilka är resurser som kan 

vara till hjälp att klara av en mängd olika stressorer. Med begreppet känsla av sammanhang 

menade Antonovsky att den gemensamma nämnaren för generella motståndsresurser var att 

göra de ständiga stressorerna begripliga för att klara av vardagen. Begreppet känsla av 

sammanhang innefattar tre komponenter som är beroende av varandra för att ha en hög 

KASAM.  Begriplighet är kärnan i det ursprungliga begreppet med syftet att identifiera hur 

individen upplever inre och yttre stimuli som förnuftsmässigt åtkomliga, som information 

som är ordnad, sammanhängande, strukturerad och tydlig. Hanterbarhet definierar den grad 

individen upplever att det står resurser till ens förfogande och att individen med hjälp av dessa 

resurser kan möta de krav som ställs och de stimuli som individen bombarderas av. 

Meningsfullhet är begreppets motivationskomponent och den viktigaste enligt Antonovsky 

eftersom meningsfullheten innebär i vilken utsträckning individen finner livet meningsfullt, 

har en känslomässig innebörd, där en del av de problem som individen kan hamna i är värda 

att investera energi i. Det innebär även att individen upplever problem som utmaningar istället 

för påfrestningar som individen kan vara utan. Det finns två synsätt som kan förklara varför 

individer blir sjuka eller friska respektive ohälsosamma och hälsosamma. Har man ett 

patogent synsätt förklarar det varför människor blir sjuka och vad det är som gör att de 

hamnar i ett sjukdomstillstånd enligt Antonovsky. Winroth & Rydqvist (2008, s.11) menar att 
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med ett salutogent synsätt är hälsans ursprung den positiva utgångspunkten för tanken. I 

patogenes är det istället sjukdom och hälsa som är utgångspunkt. Däremot menar de att båda 

synsätten är komplementära. Det som är förknippat med ett patogent synsätt enligt Winroth & 

Rydqvist (2008) är att det patogena synsättet utgår från dikotomi, ohälsa, sjukdom, symptom 

och riskfaktorer medan man med ett salutogent synsätt tittar på kontinuum, hälsa, 

personhistoria, det unika och främjande faktorer.  

3.1 Känsla av sammanhang (i idrott och hälsa)   

Britta Thedin (2005, s. 176-192) diskuterar om att det kan vara svårt att undervisa i hälsa och 

menar att fysiska, psykiska och sociala förmågor är något som elever kan träna genom rörelse, 

övningar, samverka med andra och klara uppgifter tillsammans med andra. Hon menar att det 

är hälsosamt att lära sig nya saker och nya förmågor, vilket elever kan få möjlighet till i 

skolan. Hon tycker att det är svårt att definiera begreppet hälsa och menar att man kan se det 

ur dikotomin sjuk – frisk eller kontinuumet hälsa – ohälsa, eller som en kombination av båda. 

Thedin menar att hälsoundervisning oftast förknippas med undervisning i sex och samlevnad, 

om alkohol, tobak, droger och mobbing. Thedin menar även att det är fullt möjligt att använda 

sig av KASAM i undervisningen genom att göra undervisningen förståelig för eleverna. 

Eleverna ska kunna förstå olika situationer och de ska vara begripliga för eleverna. De ska 

kunna ha tilltro till att de kan hantera den, känna engagemang och ha tillräckligt med intresse 

så att det blir meningsfullt att försöka hantera den och slutligen ha en känsla av sammanhang.  

4. Syfte  

Syftet med undersökningen är att jämföra hur lärare och personal på en högstadieskola i 

Stockholm arbetar och tänker kring hälsa i undervisningen samt hur eleverna uppfattar 

hälsoundervisningen. 

4.1. Frågeställningar   

- Hur kan man som lärare dels i idrott och hälsa, biologi samt hemkunskap, jobba med 

hälsa i undervisningen?  

- Vad anser lärarna och personal är viktigt i hälsoundervisningen?  

- Hur uppfattar eleverna hälsoundervisningen? 
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5. Metod  

5.1. Val av metod  

I denna studie har en kvalitativ metod använts för att få en djupare kunskap om det aktuella 

problemområdet. Detta innebär att resultaten kommer att redovisas i undersökningen  

i form av citat från de personer som har blivit intervjuade. En kvalitativ intervjustudie av 

personal och elever passar bra till problemområdet, studiens syfte och frågeställningar 

eftersom syftet är att gå på djupet med elevernas och personalens tankar kring 

hälsoundervisningen i skolan. Det som utmärker en kvalitativ studie, till skillnad från en 

kvantitativ studie är enligt Cato & Björndal (2005, s. 23) att det inte är lika intressant med 

exakta siffror utan vid en kvalitativ studie är syftet att skapa en djupare förståelse av det som 

man studerar eftersom man också letar efter sammanhang och strukturer. Det som har varit en 

bidragande faktor till valet av en kvalitativ studie, är de starka sidorna med en kvalitativ 

studie (Cato & Björndal, 2005, s. 107-108). Det som är avgörande för vilken metod man 

använder i sin studie är först och främst undersökningens profil, uppläggningen av 

undersökningen, hur datainsamlingen går till samt hur man tolkar data. Fördelen med denna 

undersökning är alltså att forskaren då kan få en större helhetssyn med färre informanter, som 

i detta fall är intervjupersoner, den är mer flexibel och ostrukturerad, datainsamlingen kan bli 

mer trovärdig i en kvalitativ studie eftersom informanten har en större frihet att uttrycka 

förståelse och upplevelse av det som undersöks vilket slutligen kan ge bra möjligheter till 

relevanta tolkningar. Nackdelen kan bli att tolkningarna blir mindre entydiga eftersom 

flexibiliteten gör att man samlar in olika data från undersökningsenheterna (Cato & Björndal, 

2005, s. 107-108). Eftersom undersökningen också är mindre strukturerad än vid en 

kvantitativ studie kan en nackdel vara att undersökningen inte får en större jämförelse mellan 

data från olika personer och olika sammanhang. Urvalet är mindre vid en kvalitativ studie 

vilket kan påverka studien i negativ inriktning eftersom den inte representerar lika många 

människor som i en kvantitativ studie enligt Trost (1997, s. 16).    

5.2. Urval  

De personer som ingår i studien är lärare och personal och elever i årskurs 6-8 vid en 

högstadieskola i Stockholm. Lärarna som har blivit intervjuade har varit en undervisande 

lärare i idrott och hälsa, en lärare i NO och idrott och hälsa, en lärare i NO och teknik samt 

biträdande rektor som i grunden är SO lärare. Eleverna är pojkar och flickor i årskurs 6, 7 och 

8. Anledningen till valet av personal och elever på högstadiet var för att  det är den 
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åldersinriktningen som var mest intressant och det är en av de åldersinriktningar som jag läser 

då jag utbildar mig till lärare för både åk 7-9 och gymnasiet. Tanke var att intervjua en 

skolsköterska och lärare i hem- och konsumentkunskap, utöver de intervjuer som redan fanns, 

men det blev tyvärr inte som planerat eftersom de personerna inte var intresserade av att vara 

med i studien. Valet av skola, personal och elever genomfördes efter ett bekvämlighetsurval 

då det har funnits kontakt med skolan tidigare under utbildningen (Trost, 1997, s. 16). Antalet 

intervjuer bestämdes med personal i enlighet med mina frågeställningar och bestämde 

slutligen för att genomföra och använda de fyra intervjuerna som jag fick samtycke till. När 

det gäller eleverna har jag tidigare träffat i stort sett alla efter besök på skolan och genomförde 

urvalet genom att fråga eleverna vilka som var intresserade av att vara med i studien efter 

godkännande av föräldrar. Urvalet av eleverna bestämdes av vad som kunde gå smidigast som 

intervjuare och vad som kunde kännas bäst för eleverna. Därför genomfördes gruppintervjuer 

med maxantal tre personer i varje intervju. 

5.3. Genomförande  

Efter att det i studien blivit mest naturligt att använda en kvalitativ metod med intervjufrågor 

som bas skickades ett mejl till samtliga lärare och personal som jag ville intervjua. I mejlet 

beskrevs nuvarande kurs, vad arbetet skulle handla om, syfte och frågeställningar. I 

beskrivningen i mejlet togs även upp att intervjun skulle ta max 30 minuter, att det vid 

samtycke skulle användas ljudinspelning som hjälpmedel och att det skulle genomföras en 

transkription av intervjun, för att göra den läsbar utfall de ville titta på vad som sagts och om 

de skulle känna osäkerhet om det som sagts inte överensstämmer med vad som tolkats vid 

intervjun.  

Mejl skickades till 4 lärare och 3 ur den övriga personalen och där samtycke gavs av 3 lärare 

och skolans biträdande rektor. Vilket innebär ett bortfall på 3 personer som innefattade en 

lärare, skolsköterska och kuratorn på skolan. Anledningen till varför responsen var så positiv 

kan ha att göra med att intervjun skulle ta max 30 minuter och att de berörda lärarna och 

personalen var intresserade av det studerade problemområdet.  

 

Samtidigt skrevs ett brev till föräldrarna om undersökningen där det förklarades i princip 

samma sak som i mejlet till personalen och lärarna. Breven lämnades till mentorerna som i sin 

tur hjälpte till att lämna de till eleverna för att få föräldrarnas underskrift. Breven lämnades till 

en klass i årskurs 6 med 22 elever, två klasser i årskurs 7 med ca 25 elever vardera, två klasser 

i årskurs 8 med ca 25 elever i vardera klass samt till två klasser i årskurs 9 med ca 25 elever i 
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vardera klass. Det som skiljde sig i brevet till föräldrarna var att intervjun skulle ta max 15 

minuter och att den skulle genomföras i grupp med 2-3 personer i varje grupp samt att 

föräldrarna lämnade en underskrift för att deras barn skulle kunna vara med i undersökningen. 

Jag räknade med att ca 3 elever i varje klass skulle vara intresserade av en intervju och delta i 

undersökningen. Jag fick positiv respons från eleverna i årskurs 6 och en klass i årskurs 7, 

samt en klass i årskurs 8 och genomförde intervjuer med 3 elever i årskurs 6, 5 elever i 

årskurs 7 samt två elever i årskurs 8. Förhoppningen med gruppintervjuer på max 3 elever var 

att eleverna skulle känna sig mer bekväma och att de skulle kunna tänka sig att delge sina 

tankar på ett helt annat sätt än om det vore i storgrupp eller enskilt.  

Intervjufrågorna till både eleverna och personalen på skolan var utarbetade innan samtycke 

gavs från samtliga informanter och frågeställningarna och syftet var som bas i skapandet av 

intervjufrågorna. En större litteraturgenomgång genomfördes för att få inspiration och 

bearbetade därmed intervjufrågorna ytterligare. När jag fick svar från personalen på skolan 

bokade vi in och genomförde intervjuerna samt genomförde transkription av intervjuerna i 

samband med intervjuerna. Varje intervju med personalen tog 20 minuter och 

databearbetningen tog ungefär 2 timmar per intervju. Elevintervjuerna tog ungefär 10-15 

minuter och databearbetningen tog ungefär lika långt tid eftersom det var 2-3 elever per 

intervju. Samtliga elevintervjuer genomfördes i samband med idrott och hälsa lektionerna och 

alla elevintervjuer genomfördes på samma dag förutom i årskurs 8. Ljudinspelning i form av 

bandspelare användes eftersom samtliga informanter gav samtycke till det.  

5.4. Databearbetning  

Transkriberingen av intervjuerna med personalen genomfördes direkt i samband för att 

upptäcka eventuella brister som kunde ändras till nästkommande intervju då det eventuellt 

kunde bli aktuellt att ändra och strukturera om vissa intervjufrågor. Möjlighet att kontakta 

informanten så snabbt som möjligt efter intervjun fanns även som ett alternativ ifall det fanns 

oklarheter eller ytterligare följdfrågor (Patel & Davidsson, 2003, s. 119). Sedan 

kategoriserades svaren i rubriker som var liknande syftet och frågeställningarna med studien.  

Valet av rubriker i resultatet har varit inspirerade utifrån de intervjufrågor där betydelsefull 

data har samlats in.  

5.5. Tillförlitlighetsfrågor  

Validitet och reliabilitet är begrepp som i kvantitativa och kvalitativa studier skiljer sig åt. 

Eftersom detta är en kvalitativ intervjustudie kommer begreppens innebörd i samband med 
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den kvalitativa forskningen och dess innebörder presenteras. Validitet i en kvalitativ studie 

innefattar hela forskningsprocessen med ambitioner att upptäcka, tolka och förstå innebörden 

av något och att beskriva uppfattningar. Reliabilitet i en kvalitativ studie har även en annan 

innebörd vilken är starkt sammanflätad och lik begreppet validitet. Begreppet reliabilitet har 

en betydelse när det gäller att se unika förhållanden vid intervjustudier (Patel & Davidson 

2003, s. 102). Validiteten är inte bara relaterad till själva datainsamlingen genom att forskaren 

kan samla trovärdigt underlag för att tolkningar i analysen, utan den relaterar hela 

forskningsprocessen vilket innebär att forskaren har ambitionen att vara följsam i 

forskningsprocessen. Hur transkriptionen av intervjuerna sker, från talspråk till skriftspråk, 

och hur mycket som skrivs med i transkriptionen kan medvetet eller omedvetet påverka 

underlaget för analysen. Forskaren bör i transkriberingen av materialet vara medveten och 

reflektera över hur informationshanteringen går till för att det ska bli en hög validitet och för 

att inte analysen ska påverkas på fel sätt (Patel & Davidson, 2003, s. 104-105). För att stärka 

validiteten i intervjufrågorna har en provintervju verkställts med en lärare i idrott och hälsa 

samt låtit denne titta igenom och fundera kring huruvida intervjufrågorna både till lärare och 

biträdande rektor samt till eleverna var relevanta till studiens syfte och frågeställningar och 

ifall det fanns några oklarheter kring frågorna. En ytterligare förstärkning av validiteten kan 

ges genom ljudinspelning eftersom detta medför en ordagrann återgivning av intervjun som 

även underlättar analysfasen (Repstad, 2007 s. 93).      

5.6. Etiska aspekter  

I den kvalitativa intervjustudien har det tagits hänsyn till de forskningsetiska principerna från 

vetenskapsrådet (1991) som innefattar fyra huvudkrav. I mejlet till lärare och personal på 

skolan samt i brevet till föräldrarna har det berättats om informationskravet som innebär att 

alla deltagare ska bli informerade om vilken uppgift de som deltagare har i undersökningen, 

vilka villkor som gäller, att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att när som helst avbryta 

sin medverkan. När det gäller samtyckeskravet är det viktigt att forskaren ges samtycke och 

tillstånd till att göra själva undersökningen dels genom föräldrarnas tillstånd eftersom jag 

genomförde intervjuer på elever som är under 18 år, samt personalens samtycke att delta i min 

studie. Konfidentialitetskravet innebär att forskaren inte lämnar ut några som helst 

personuppgifter och att det inte ska gå att identifiera vilka personer som har deltagit i 

undersökningen vilket kan liknas vid tystnadsplikt och sekretess. Det ska i enlighet med 

konfidentialitetskravet vara omöjligt för några utomstående att identifiera och komma åt 

insamlade uppgifter. Forskare måste även följa nyttjandekravet vilket innebär att de insamlade 
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uppgifterna inte får utlämnas eller utlånas för kommersiellt bruk eller i andra icke-

vetenskapliga syften. Inför varje intervju, dels med personal och dels med eleverna, har dessa 

fyra forskningsetiska principer repeterats innan för att säkerställa att deltagandet är frivilligt 

och att samtycke dels av personal, dels av eleverna och deras föräldrar har bekräftats.  

6. Resultat  

I resultatet kommer det att presenteras och redogöras för vad lärarna, biträdande rektor samt 

eleverna har svarat på intervjufrågorna som har ställts i anknytning till syftet med studien.  

6.1 Informanterna  

I studien deltog totalt fjorton informanter varav tre lärare och en biträdande rektor med olika 

kön, ålder och utbildning samt tio elever av olika ålder och kön. För att underlätta för läsaren 

har jag delat in eleverna med siffror och vilken årskurs de tillhör.  

 

Lärare 1 – Kön: Kvinna, lärare i NO och teknik, har arbetat sedan 1999.  

Lärare 2 – Kön: Man, lärare i idrott och hälsa och NO, har arbetat sedan 2010.  

Lärare 3 – Kön: Man, lärare i idrott och hälsa, engelska och historia, har arbetat sedan 1999 

med idrott och hälsa.  

Personal 1 – Kön: Man, biträdande rektor, har arbetat sedan 2004 som biträdande rektor på 

skolan, är utbildad SO lärare i grunden.  

 

Elev 1 – 3: Tre pojkar, årskurs 6   

Elev 4 – 8: Fyra flickor och en pojke, årskurs 7  

Elev 9 – 10: Två pojkar, årskurs 8   

6.2 Lärarnas/personalens åsikter om vad hälsa är och hur man uppnår 

god hälsa 

I intervjuerna har informanterna fått svara på frågor såsom vad hälsa är, vad hälsa innebär och 

hur man kan uppnå en god hälsa enligt dem. De svar som erhölls från informanterna var i 

princip någorlunda lika och de beskrev på olika sätt olika faktorer som kan påverka hälsan 

både positivt och negativt. Samtliga har även ett hälsotänk där de menar på att hälsan är en 

helhet och att det är fler saker som är nödvändigt för att ha en god hälsa.  
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Lärare 3 menar att hälsa är att må bra både fysiskt och psykiskt och att man kan uppnå en god 

hälsa genom exempelvis en livsstilsförändring. Han delade upp hälsa i två delar med det 

fysiska och det psykiska som påverkar hälsan. 

Lärare 2 har även han ett helhetsperspektiv, men tänker mestadels på att det är viktigt att 

motionera och äta bra samtidigt som det är viktigt att unna sig någonting ibland.  

”Då tänker jag på någon som mår bra, på någon som motionerar och att man äter hyfsat bra 

men jag tycker samtidigt att hälsa, det är det här att må bra, och man måste ibland få unna 

sig saker också, det är också att må bra och ha en bra hälsa tycker jag. Ska man ständigt leva 

i det här att man ska äta så här många kalorier, då tänker man ju bara på och kanske inte så 

mycket hälsa till det, om man då ser till hur man mår. Så tänker jag kring hälsa”. – Lärare 2 

 

Personal 1 menade att det är viktigt att det är en balans i livet, en helhet, men lagom mycket 

av allt och att man mår bra. Han delade upp hälsa ur ett helhetsperspektiv med lagom av allt. 

”När du säger ordet hälsa, då tänker jag på att må bra… hälsa är när man mår bra och att 

man uppnår en god hälsa när man har balans i livet med lagom mycket arbete, motion, 

vänner, bra familjesituation, lite av allt som bildar en helhet för att må bra”. – Personal 1   

 

Lärare 1 hade även hon ett helhetsperspektiv och menade att det var flera saker som 

påverkade hälsan i positiv eller negativ riktning och att man känner ett sammanhang i livet. 

”God mat, god motion och sömn, och psykisk hälsa, att man mår bra i sammanhanget som 

man lever i”. – Lärare 1  

 

Samtliga lärare och personal i intervjuerna tänkte på den psykiska och den fysiska hälsan. 

Lärare 1 och personal 1 nämnde att man ska se hälsan ur ett helhetsperspektiv i 

sammanhanget som man lever i. Personal 1 var den enda som nämnde den sociala hälsan med 

bl.a. familjesituation. Lärare 3 nämnde att genomföra en livsstilsförändring vid behov där små 

steg kan bli något stort. Lärare 2 menade att det viktigaste var motion och mat men att det 

även är viktigt att unna sig någonting ibland.  

6.3 Lärarnas/personalens åsikter om hälsoundervisning 

Som bakgrund till frågan om hälsoundervisning ställdes frågan till samtliga informanter om 

vad de tycker att deras elever ska få för kunskaper i hälsa.  
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”Om man kanske i princip i nian börjar gå på gym eller så att få in det där tänket att det 

kanske inte är den som har störst muskler som mår bäst”. – Lärare 3  

 

Lärare 3, som endast undervisar i idrott och hälsa, menade att hälsa är individuellt och att de 

ska inse att det inte bara är de elever som är snabbast, starkast och dylikt, som är de som har 

bäst hälsa, han menar att det är viktigt att ge eleverna kunskaper med ett sammanhang kring 

hälsa, att det också kan vara hälsosamt att sitta i sitt rum med tända ljus och läsa en bok. Han 

har funderat på att eventuellt ha ett block med hälsoundervisning i samband med kursboken 

och han anser att det är aktuellt att ha en sådan lektion när eleverna går i årskurs 8 och är mer 

mogna för sin ålder.  

 

Lärare 2, som jobbar både med idrott och hälsa och NO, som själv kan kombinera och ha 

tvärarbete mellan sina ämnen menade att han aldrig har diskuterat själva hälsobegreppet, utan 

vid diskussion med eleverna talat om motion, att eleverna bör få kunskaper om varför det är 

viktigt, vad man ska tänka på och vad som är viktigt att träna. Han har även talat om kost och 

sömn med det teoretiska på NO delen och det praktiska på idrott och hälsa delen. Eleverna 

bör enligt lärare 2 få kunskaper i kost, motion och träning och att man istället bryter ner 

kroppen om man tar bort någon av de delarna. Han skulle kunna tänka sig att ha en 

”hälsolektion” där man pratar mer om vad hälsa är.  

 

Lärare 1 som jobbar med NO och teknik, undervisar elever i åk 5, 6 och 9 i NO. Hon brukade 

ha en hälsotermin för eleverna när hon undervisade elever i åk 8 känner i nuläget sig osäker 

på vad som ingår i undervisningen kring hälsa i och med den nya läroplanen både i åk 4-5 och 

i åk 8. Lärare 1 menade också att hennes uppgift var att ge faktakunskaper i biologi om 

exempelvis kroppen, varför det är viktigt att man äter och dylikt, att det kontinuerliga kring 

att röra på sig ligger på idrott och hälsa. Lärare 1 brukade göra någon typ av hälsodagbok i 

samband med sin hälsotermin. Hon nämnde att det även ligger i mentorsrollen att diskutera 

med eleverna om fysisk aktivitet på fritiden, att de ska äta och sova ordentligt. Hon nämnde 

även att man skulle kunna jobba med hälsodelen i livskunskapen också.  

 

”Skolsköterskan har ju hälsosamtal i åk 8 tror jag och träffar eleverna, så det är ju en stor 

grej också att hon träffar alla eleverna också, det är mycket kost och annat… då har de 

hälsosamtal och jag tror de gör någon form utav enkät och följer upp lite om hur deras hälsa 

ser ut och har lite fysiska tester också”. – Personal 1  
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Personal 1 nämnde under intervjun att det inte bara är lärarna i idrott och hälsa och NO som 

jobbar med hälsa, utan även skolsköterskan som har hälsosamtal i åk 8. Han menade att det är 

frivilligt att träffa henne och att de pratar om kost, gör någon form utav enkät, fysiska tester 

och samtalar om hur elevernas hälsa ser ut. I övrigt utgår personal 1 från att de övriga lärarna 

i fråga om hälsoundervisning följer läroplanen och aktivt jobbar med hälsofrågor på något 

sätt.  

6.4 Lärarnas/personalens åsikter om ämnesintegrering och Lgr11 

På frågan om vad lärarna tyckte om ämnesintegrering i samband med den nya läroplanen 

Lgr11 svarade samtliga lärare att de var mycket positiva till ämnesintegrering för att skapa 

effektivare undervisning eftersom många mål och kunskapskrav när det gäller hälsa är 

liknande i exempelvis biologi, idrott och hälsa och hemkunskap.  

 

”Man skulle på planeringsstadiet, säg att man pratar om muskler och 

muskelsammansättning, snabba och långsamma muskelfibrer, skelett, ursprung och fäste på 

NO, under den perioden som man gör det ägnar jag mig åt styrketräning, då har man ett 

ganska, det känns ganska naturligt… Däremot är jag emot påhittade konstellationer för att 

hitta någon form av samarbete bara för att, så blir det som någon form av konstgjord andning 

och så hittar man på utifrån att det ska vara ämnesintegrerat, och det blir ju aldrig bra”. – 

Lärare 3 

 

Lärare 3 var positiv när det gällde ämnesintegrering på planeringsstadiet där man kan 

samarbeta med NO när det handlar om exempelvis kroppen och musklerna där NO -läraren 

kan jobba med det teoretiska och läraren i idrott och hälsa jobbar praktisk med styrketräning. 

Lärare 3 jobbar redan med ämnesintegrering tillsammans med läraren i musik när han har 

blocket dans, då musikläraren kan gå igenom bpm, takt och rytmik, puls och att eleverna även 

går igenom samma sak, fast i andra konstellationer, genom exempelvis dansuppvisning eller 

uppvärmning och kan få betyg på samma saker i både musik och idrott och hälsa.  

 

”… sen pratade vi också om muskler och då pratade hon om hur man skulle röra vissa 

muskler för att göra de starkare osv. så det går jättebra och hela Lgr11 bygger ju på att om 

man gör samarbete så tjänar man ju mycket på det”. – Lärare 1 
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Lärare 1 var mycket positiv till ämnesintegrering och förklarade för mig att hon har haft ett 

samarbete för några år sedan med den dåvarande läraren i idrott och hälsa och att det 

samarbetet gick utmärkt. De delade upp föreläsningar mellan varandra om hon beskrev hur de 

jobbade med olika ämnen teoretiskt och praktiskt. Hon menade att Lgr11 bygger på 

ämnesintegrering och skulle kunna tänka sig att samarbeta nu också, vilket hon i nuläget inte 

gör med någon lärare i idrott och hälsa.  

 

Personal 1 fick frågan om vad han ansåg om ämnesintegrering och det visade sig att han var 

positiv till samarbete mellan biologi och idrott och hälsa samt att det går att vinna tid på att 

samarbeta mellan olika lärare. Jag frågade även om det är möjligt att göra ett samarbete med 

hemkunskapen också, eftersom de har kunskapskrav och mål som stämmer överens med både 

biologi och idrott och hälsa. Personal 1 menade att det organisatoriskt sätt kunde bli lite svårt 

men att det ändå var en bra idé. 

”Absolut om de kommer till mig så lyssnar jag och ser om vi kan lösa olika saker, absolut, 

sen tror jag att man kanske måste samarbeta mer än vad vi gör just nu, för jag kan tänka mig 

att det finns i biologi och idrott många mål och kunskapskrav som är liknande för att vinna 

tid och att vi kan bli bättre på det, och det är väl någonting som vi kan jobba med här och jag 

tror att många skolor kan bli bättre på att samarbeta mer mellan lärare och så”. – Personal 

1  

 

Lärare 1 och 3 var positiva till ämnesintegrering, lärare 2 hade tankarna att ha ett tvärarbete 

inom sina egna ämnen (se föregående avsnitt) och personal 1 var även positiv till 

ämnesintegrering och menade på att det är effektivt att samarbeta samt att det är möjligt att ha 

integrering i exempelvis biologi och idrott och hälsa med vissa liknande kunskapskrav och 

mål. Personal 1 betonade även hemkunskapens roll men att det organisatoriskt sätt kunde bli 

svårt.  

6.5 Elevernas åsikter om vad hälsa är i idrott och hälsa 

På frågan till samtliga elever om vad de tänker när jag nämnde ordet hälsa innebär för de 

nämnde många att det är viktigt med kost, träning, att vara frisk och att duscha efter lektionen. 

Två elever gav en beskrivande bild utav vad hälsa innebär för dem.  

”Bra mat”. – Elev åk 6  

”Jag tänker på att duscha och sådant där”. – Elev åk 6  
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”Jag tänker på motion, träning och när man har varit ute och sprungit, konditionsträning”. – 

Elev åk 6  

 

”Jag tänker på att vara frisk”. – Elev åk 7  

”Jag tänker typ på hur man ska äta och att man ska duscha efter lektionen”. – Elev åk 7  

”Sallad”. Elev åk 7  

”Vara frisk. En frisk kropp med mycket energi.” – Elev åk 7  

”En svart bakgrund med röda bokstäver och ett stort H, så står det hälsa”. – Elev åk 7  

 

”Det första jag tänker på är ett rött kors”. – Elev åk 8  

”Det jag tänker är grönsaker, sådant som är bra för kroppen”. – Elev åk 8  

 

Som en följdfråga till begreppet hälsa frågades även varför de tror att det heter idrott och 

hälsa, och inte bara idrott.   

”För att det är viktigt, man kan ju inte bara ha idrott, det ingår i ämnet att man ska vara frisk 

och kunna röra på sig”. – Elev åk 6  

”Man får ju bra hälsa av att idrotta och så…”. – Elev åk 6  

”Man får ju bra hälsa när man rör på sig och när man duschar efter idrotten”. – Elev åk 6 

 

”Att idrott och hälsa hör ihop liksom”. – Elev åk 7  

”Därför att när man idrottar, bygger man ju upp sin kropp och man blir starkare och så…”. 

– Elev i åk 7  

”Jag tycker att man ska snacka mer om hälsa och så. T.ex. på orienteringen handlar det ju 

inte så mycket om kondition utan istället om att vara ute och så, tycker jag”. – Elev åk 7   

 

”För att man går igenom på teoripassen att man ska vara hälsosam, idrotta många gånger i 

veckan för att må bra och så”. – Elev åk 8  

”Ja, idrott är för det mesta med sport att göra, men hälsodelen har att göra med hur man 

mår, att man förblir bra och hälsosam och så, och det är därför det heter idrott och hälsa”. – 

Elev åk 8  

 

Sammanfattningsvis handlade det mycket för eleverna om att tolka hälsa genom att man ska 

vara nyttig, hälsosam, äta bra och nyttig mat, motioner regelbundet, att man är frisk och att 

man duschar efter idrotten. Två elever gav en beskrivande synsätt på hälsa genom att de när 
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de tänkte på hälsa såg antingen hälsa som ett rött kors eller hälsa med stort H med röda 

bokstäver och svart bakgrund. På följdfrågan om varför det heter idrott och hälsa och inte bara 

idrott menade samtliga, fast på olika sätt att idrott och hälsa hör ihop eftersom idrott har med 

det fysiska och sociala att göra medan hälsa har med det psykiska att göra.   

6.6 Elevernas åsikter om hälsoundervisning i teori och praktik 

På frågan huruvida eleverna ansåg att läraren i idrott och hälsa nämnde något om hälsa eller 

hade hälsoundervisning ansåg många att de inte hade någon hälsoundervisning i ämnet idrott 

och hälsa.  

 

”Vi hade ett teoripass där vi gick igenom karta, sen hade vi ett fyspass också och där gick vi 

igenom hälsa”. – Elev åk 6  

”Ja kläder som man kan röra sig i… en frukt och så också… i hemkunskapen skulle man ju 

kunna laga en sallad eller så”. – Elev åk 6  

 

”Jag har inte gått här så länge, men jag har inte upplevt att han har pratat så mycket om 

det… han pratar ibland om att vi ska duscha efter idrotten för att vara fräscha och så där, 

men det är typ det enda jag har hört”. – Elev åk 7  

”Det känns som om han gör det, typ pratar om det fast ändå inte liksom… den här terminen 

har vi haft orientering och så, så då satt vi i klassrummet en gång men vi gick igenom kartan 

och så”. – Elev åk 7  

”Inte så mycket… man skulle kunna prata om vad som händer i kroppen när man gör något 

och så”. – Elev åk 7  

”Vi håller på mycket med lekar och så men vi pratar inte så mycket om hälsa”. – Elev åk 7  

”Inte så mycket, men vi borde ändå göra det tycker jag för att veta vad som händer när man 

tränar och så, för att få bättre kondition, muskler m.m.” 

 

Eleverna i åk 8 tycker att läraren i idrott och hälsa inte pratar så mycket om hälsa under 

lektionerna, i vissa fall under teoripassen, samtidigt menar de att de inte har teoripass så ofta.  

”Det räcker för tillfället med information om hälsa, vi får tillräckligt med information från 

hemkunskapen och biologin, jag gillar mer praktiskt… dessutom säger hon ibland att vitlök är 

bra för sjukdomar och sådant där liksom”. – Elev åk 8  

”Ja vi gör det i hemkunskapen, där vi varannan vecka har teori och varannan vecka praktiskt 

som har att göra med hälsa. Där går vi igenom vad som är bra för dig, vad som händer när 
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du gör det här osv. … inte riktigt, när vi lagar maten lär vi oss om hur man lagar maten. I 

själva teorin vet vi att detta är grönkål och att det är bra för vissa saker exempelvis”. – Elev 

åk 8  

 

Sammanfattningsvis angående teoretisk och praktisk hälsoundervisning menade eleverna i åk 

6 och åk 7 att de inte hade så mycket teori eller praktisk undervisning om hälsa varken i idrott 

och hälsa och några andra ämnen, dock påpekade de att de i åk 8 skulle få hemkunskap och 

att de där förhoppningsvis skulle prata mer om hälsa. Däremot menade eleverna i åk 8 att de 

hade mer teori kring hälsa i samband med hemkunskapen. De menade även att de hade 

mycket teori kring olika teman såsom kost, tobak och alkohol i biologin vilket de tyckte var 

bra och intressant.  

6.7 Vad eleverna tycker saknas i undervisningen i idrott och hälsa  

På frågan om eleverna tycker att de saknar något i undervisningen i idrott och hälsa och 

eleverna i åk 6 tyckte att det borde vara mer fysträning och stretch, att man borde blanda lite 

mer aktiviteter och att man inte bara ska leka, utan ha fler sporter också. De ville även testa på 

hur det är att leda andra exempelvis en förskoleklass för att testa på sitt ledarskap.  

”Fys och stretch… eleverna bör få vara med och välja, jag skulle vilja leda typ en 

förskoleklass eller så, det hade varit roligt”. – Elev åk 6  

”Blanda lite, som apan och krokodilen”. – Elev åk 6  

”I femman fick vi välja en sport och så, jag skulle vilja ha mer sporter istället för lek och så”. 

– Elev åk 6  

 

Eleverna i åk 7 tyckte att det är viktigare att prata om hälsa och träning, om vad man ska äta, 

när och hur mycket man ska sova, att prata om träning, bantning och kalorier och att man inte 

ska svälta sig. De ville även ha mer styrketräning och mental träning.  

”Lite mer styrkegrejer”. – Elev åk 7  

”Styrka mentalt, mental träning”. – Elev åk 7  

”Jag tycker att man bör prata mer om hälsa… jag vet inte, typ vad man ska äta, när och hur 

mycket och hur mycket man ska sova och så kanske”. – Elev åk 7  

”Jag tycker att vi borde prata mer om träning och bantning och så, kalorier och att man inte 

ska svälta sig”. – Elev åk 7  
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Eleverna i åk 8 ville även de ha mer mental träning, något som de provade på när de gick i åk 

6 samt mer gymnastik och gymnastiska övningar. 

 ”Vi hade mental träning i 6:an. Vi har inte pratat så mycket om stress och så, vi vet att det är 

dåligt men inte riktigt vad det gör för kroppen, vi har inte haft någon lektion eller diskussion 

om det. Vi vill ha mer kunskap om stress, vad det påverkar, lite mer hur fet mat påverkar”. – 

Elev åk 8  

”Vi hade en hinderbana förra året som var kul med madrasser på en plint framför en 

trampolin så skulle vi se om man kunde hoppa över, tills ingen kunde hoppa över”. – Elev åk 

8  

 

På frågan om vad eleverna saknade i undervisningen i idrott och hälsa var det även här 

sammanfattningsvis lite delade meningar där eleverna i åk 6 ville ha mer fysträning och 

stretch, mindre lekar och mer fokus på olika sporter. Eleverna i åk 7 ville ha mer styrketräning 

samt mental träning och mer diskussion om hälsa, träning och kost. Eleverna i åk 8 var nöjda 

med teorin men saknade den mentala träningen som de testade på i åk 6 samt mer kunskap om 

stress, vad det påverkar, kunskap om fet mat samt mer fokus på gymnastik.  

7. Diskussion  

Syftet med studien har varit att jämföra hur lärare och personal på den undersökta 

högstadieskolan arbetar och tänker kring hälsa i undervisningen samt jämföra hur eleverna 

uppfattar hälsoundervisningen. Frågeställningen om hur man som lärare kan jobba med hälsa 

i undervisningen, både som lärare i idrott och hälsa och andra ämnen, vad lärarna och 

personalen tycker är viktigast i hälsoundervisningen samt hur eleverna uppfattar 

hälsoundervisningen har funnits med under hela studien. I resultatdiskussionen kommer det 

att bli en djupare beskrivning av resultatet, analys av resultatet av tidigare forskning utifrån 

det valda teoretiska perspektivet. I metoddiskussionen kommer det att beskrivas hur 

datainsamlingen fungerat för samt diskuteras om det hade kunnat få ett annorlunda resultat 

med en annorlunda metod.  

7.1. Lärarnas/personalens åsikter om vad hälsa är och hur man uppnår 

god hälsa 

Samtliga nämnde det psykiska och det fysiska och två informanter nämnde att det var viktigt 

med ett helhetsperspektiv. Först när det handlade om vad eleverna skulle lära sig inom ämnet 

hälsa, dels i idrott och hälsa samt biologi, nämnde de andra två lärarna helhetsperspektivet. 
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Dessa tankar kan relateras till Antonovskys (2005) hälsans mysterium och den salutogena 

modellen eftersom han förespråkade att det var viktigt för hälsan att ha en hög känsla av 

sammanhang – KASAM. Med begreppet känsla av sammanhang menar Antonovsky att det är 

viktigt att känna att begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i olika situationer för att 

klara av diverse stressorer och för att göra stressorerna begripliga för att klara av vardagen. 

Samtliga lärare och personal tycks ha ett salutogent synsätt, där ett salutogent synsätt enligt 

Winroth & Rydqvist (2008) är när man har hälsans ursprung som utgångspunkt och att man 

tänker på hälsofrämjande faktorer och hälsa. I samband med Lgr11 kan man relatera lärarnas 

och personalens tankar till vad skolan ska uppnå med undervisningen. Präglas undervisningen 

om den enskildes välbefinnande som det står i skolans värdegrund och uppdrag och får 

eleverna möjlighet till att påverka undervisningen i hälsa? Det som lärarna och personalen 

bekräftar i intervjuerna är att de själva har ett helhetsperspektiv och ett salutogent perspektiv 

däremot får jag uppfattningen om att de inte förmedlar sina tankar till eleverna i samband med 

deras uppfattning, eftersom lärarna framförallt pratar om att motion, kost och sömn är viktigt. 

Vad händer med de andra viktiga beståndsdelarna inom hälsa? I kunskapskravet för betyget E 

i slutet av årskurs 6 i idrott och hälsa står det att eleven ska kunna föra ett samtal om egna 

upplevelser om fysiska aktiviteter, och föra enkla resonemang kring hur aktiviteterna kan 

påverka hälsan och den fysiska förmågan (Lgr11, s. 54). Ett kunskapskrav som jag tror att 

många skolor förbiser eftersom Lgr11 är ny och att de flesta lärare inte har kommit in i den 

nya läroplanen från 2011. Från och med terminen 2012-2013 ska det även ges betyg från 

årskurs 6.    

7.2 Lärarnas/personalens åsikter om hälsoundervisning 

När det gäller vad för sorts typ av undervisning eleverna skulle få i hälsa var lärarna ganska 

eniga om vad de vill att eleverna ska lära sig och varför eleverna ska lära sig det samt på 

vilket sätt de ska lära sig om hälsa. Det som skiljde sig åt mellan lärarna var hur eleverna ska 

lära sig om ämnet hälsa i respektive ämne, idrott och hälsa samt biologi. Vilket också är något 

som Engström (2005) diskuterar om eftersom elevernas deltagande i idrott och hälsa kan vara 

avgörande för elevernas fortsatta fysiska träning på fritiden och i resten av livet. Nilsson 

(2007) menar även att målet med idrott och hälsa är att få eleverna intresserade av 

hälsofrämjande fysisk aktivitet, spontanitet i fysisk aktivitet samt införskaffa sig kunskaper i 

hur man på bästa sätt kan behålla välbefinnandet och hälsan. I kursplanen för idrott och hälsa 

står det att eleverna ska i årskurs 7-9 få undervisning inom momentet hälsa och livsstil i hur 

man kan sätta upp mål för att förbättra exempelvis kondition, att de ska få ord och begrepp 
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och kunna samtala om effekter av fysiska aktiviteter, kunskap i ergonomi och 

skadeförebyggande träning, olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och 

hälsa, beroendeframkallande medel och ohälsa, doping, kroppsideal m.m. (Lgr11, s. 53). Det 

kan kännas vara oändligt många beståndsdelar som eleverna ska få undervisning i idrott och 

hälsa. För årskurs 4-6 är det inte lika många delar som eleverna ska få undervisning i, men de 

är ändå viktiga och de står med i kursplanen för idrott och hälsa, alltså innebär det att eleverna 

ska få undervisning i hälsa innan de börjar i årskurs 8. Redan i årskurs 1-3 ska eleverna kunna 

ord och begrepp för att diskutera upplevelser om lek, hälsa, natur- och utevistelser (Lgr11, s, 

52). Är det tiden som inte räcker till för undervisningen i hälsa eller är det vissa prioriteringar 

som bör göras i planeringen? Vad är viktigt? Vad kan tas bort? Det som står i kursplanen för 

idrott och hälsa, och i andra ämnen som biologi eller hemkunskap är såklart viktigt, men vilka 

förändringar måste göras för att eleverna ska få den undervisning i hälsa som de har rätt till? 

Samtliga informanter indikerar även att eleverna får undervisning i olika ämnen när de börjar 

i årskurs 8 eftersom de är mogna vid den åldern. Vem har bestämt att det ska vara i årskurs 8 

som de ska börja med hälsoundervisning? Hur stämmer det överens med kunskapskravet för 

E i årskurs 6 om hälsa?   

7.3 Lärarnas/personalens åsikter om ämnesintegrering och Lgr11 

Samtliga informanter betonade vikten av att samarbeta och att arbeta ämnesintegrerat och att 

ett samarbete vore bra eftersom man kan vinna tid på det och att vissa kunskapskrav är 

liknande i idrott och hälsa, biologi samt hemkunskap. Om hemkunskapen hade bedrivits på 

samma skola betonar informanterna att det vore optimalt att ha ämnesintegrering mellan 

ämnena idrott och hälsa, biologi samt hemkunskap. Det som framkommer av informanterna är 

att det inte pågår några ämnesövergripande samarbete just nu förutom i idrott och hälsa och 

musik. Det är även intressant i de övergripande mål och riktlinjer som finns i Lgr11 för skolan 

där det står att det är rektorns ansvar att undervisningen samordnas så att eleverna kan få 

möjlighet att uppfatta större kunskapsområden som en helhet och att i undervisningen i olika 

ämnen integrera ämnesövergripande kunskapsområden. Kursplanen i idrott och hälsa och 

biologi har liknande kunskapskrav och mål vilket innebär att de skulle kunna jobba 

ämnesintegrerat för att berika undervisningen i hälsa. Som det ser ut just nu har samtliga 

informanter uppfattningen om att biologin går igenom ämnet på djupet, medan hälsa i idrott 

och hälsa sällan är teoretiskt och har mer praktiska aktiviteter vilket kan relateras till 

historiska uppfattningar om ämnet idrott och hälsa.  
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7.4 Elevernas åsikter om vad hälsa är i idrott och hälsa 

Eleverna tycks ha ett patogent synsätt eftersom samtliga intervjuade elever inte har ett 

helhetsperspektiv på hälsa, tänker på den friska kroppen och att man ska vara äta nyttigt för 

att ha en frisk kropp och må bra. Eleverna tänker att hälsan mestadels innefattar träning och 

kost samt att man ska vara frisk för att må bra i enlighet med Antonovsky (2005) som 

förklarar att ett patogent synsätt förklarar varför människor blir sjuka och vad det är som gör 

att de hamnar i ett sjukdomstillstånd. Det som även skiljer ett patogent mot ett salutogent är 

att det patogena fokuserar på att vara sjuk resp. frisk, och att det salutogena fokuserar på hälsa 

resp. ohälsa. Eleverna uppvisade ett större helhetsperspektiv när jag ställde följdfrågan 

”Varför tror du att det heter idrott och hälsa och inte bara idrott?” responsen jag fick från 

samtliga elever var att hälsa och idrott hör ihop och att man får en bra hälsa av att idrotta. 

Slutsatsen kan alltså bli att de tänker på en helhet som att man ska vara frisk och hälsosam 

och att man blir det genom att idrotta och att äta nyttigt. Ingen elev nämnde någonting om att 

unna sig ibland, pratade om familjen, det sociala livet eller dylikt vilket kan bero på att de inte 

har fått någon undervisning inom det området. Då kan man fråga sig om varför de inte har fått 

någon undervisning om hälsa ur ett helhetsperspektiv. Har det att göra med att lärarna väljer 

de viktigaste faktorerna att undervisa i hälsa? Det är även viktigt att eleverna känner att 

undervisningen är meningsfull, hanterbar och begriplig vilket kan relateras i Thedins (2005) 

tankar om KASAM i idrott och hälsa genom att de känner att hälsa är meningsfullt, att de 

begriper varför en god hälsa är viktigt och att de kan hantera olika situationer som uppstår där 

de kanske blir frestade till att äta ohälsosamt eller att röra på sig mindre genom att de känner 

en känsla av sammanhang i idrott och hälsa. Hur kommer det sig att ingen lärare nämnde 

Antonovskys KASAM som ett bra komplement eller teori kring hälsa? Jag tror att det är 

viktigt att man problematiserar dessa tre komponenter i hans teori för att göra undervisningen 

i hälsa så bra som möjligt. Man kan även återigen relatera till Lgr11 eftersom det står att det 

är skolans uppdrag att skapa en undervisning som präglas av en helhet och ett sammanhang 

samt att undervisningen ska vara varierad och balanserad av innehåll och arbetsformer. För att 

lärandet ska utvecklas ytterligare ska även olika kunskapsformer kännas meningsfulla för 

eleverna och utgöra delar av en helhet.  

7.5 Elevernas åsikter om hälsoundervisning i teori och praktik 

Eleverna antyder i intervjuerna att de inte har så mycket hälsoundervisning, förutom i åk 8 då 

de har teoretisk undervisning i hälsa i biologi och hemkunskap samt lite i idrott och hälsa. 

Övriga elever i åk 6 och åk 7 menar att de har få teoretiska lektioner per termin där det sällan 
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diskuteras om hälsa, varken på de praktiska eller teoretiska lektionerna. Elevernas patogena 

synsätt med fokus på att vara frisk, äta nyttigt, träna och sova kan förklaras genom att de helt 

enkelt inte har fått någon undervisning i hälsa som de har rätt till enligt kursplanen för idrott 

och hälsa. Detta är intressant eftersom det i kursplanen står att de har rätt till undervisning i 

hälsa i årskurs 1-3, där det finns ett delmoment, i årskurs 4-6 där det finns ytterligare fyra 

delmoment samt kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6, i årskurs 7-9 där det finns 

sju delmoment som dels är nya och vissa som har byggts på under hela grundskolan. 

Delmomentet som handlar om att få kunskaper i ord och begrepp och att kunna diskutera 

upplevelser av hälsa, lek, natur- och utevistelser är det delmomentet som följer med och 

utvecklas inom alla årskurser med svårare kunskapskrav i årskurs 6 och 9. Att eleverna inte 

anses vara mogna nog för att bli undervisade i hälsa är motsägelsefullt eftersom de dels vill ha 

mer information och ska få mer information om hälsa eftersom det står i kursplanen för idrott 

och hälsa.  

7.6 Vad eleverna tycker saknas i undervisningen i idrott och hälsa 

Eleverna har i intervjuerna efterfrågat undervisning om hälsa, kost, träning och kalorier samt 

aktiviteter såsom stretch, fyspass, styrketräning, gymnastik och mental träning. Detta är 

intressant att granska eftersom de varken upplever att de får någon undervisning i hälsa förrän 

de går i årskurs 8 och för att det ska ingå i undervisningen enligt kursplanen för idrott och 

hälsa. Detta kan ha att göra med att lärarna har olika uppfattningar om vad ämnet ska 

innehålla och vad som anses vara det viktigaste att eleverna får kunskaper i. Min tanke med 

att ställa frågan vad eleverna saknar i undervisningen var att få eleverna medvetna vad som 

bör ingå i undervisningen samt se ifall de har rätt att vara med och påverka undervisningen på 

något sätt i val av aktiviteter eftersom det också står i läroplanen (Lgr11, s. 5) att det är en 

rättighet för eleven att ha inflytande i undervisningen och att ta ansvar och att undervisningen 

även ska vara av demokratisk form. Detta innebär självklart inte att eleverna får vara med och 

påverka hela undervisningen eller stora delar av innehållet i alla ämnen, men det innebär 

således att de ska ha rätt till att påverka en del av innehållet i undervisningen.  

7.7 Slutsats  

Syftet med undersökningen har varit att jämföra hur lärare och personal på en högstadieskola i 

Stockholm arbetar och tänker kring hälsa i undervisningen samt hur eleverna uppfattar 

hälsoundervisningen. Utifrån syftet har dessa frågeställningar skapats: Hur kan man som 

lärare dels i idrott och hälsa, biologi samt hemkunskap, jobba med hälsa i undervisningen? 
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Vad anser lärarna och personal är viktigt i hälsoundervisningen? Hur uppfattar eleverna 

hälsoundervisningen? Jag fick i studien svar på att det är en skillnad i hur de vuxna 

informanterna tänker kring hälsa och hälsoundervisning och att det skiljer sig mot hur 

eleverna uppfattar hälsoundervisningen.  

 

Det råder skilda meningar om vad eleverna bör få för undervisning i hälsa i respektive ämne 

från lärarna och eleverna har även en uppfattning om att de inte får någon undervisning i hälsa 

förrän de börjar i årskurs 8. Min personliga uppfattning är att det går bra att ge eleverna 

hälsoundervisning tidigare än i årskurs 8, dels för att det står som mål och kunskapskrav i 

Lgr11 dels för att eleverna saknar den kunskapen i tidigare årskurser. Min tolkning är att när 

eleverna i årskurs 8 har ett stort kunskapsblock om hälsa i olika ämnen, kan bli för mycket 

undervisning och därför vara svårt att ta till sig kunskapen om hälsa. Ett optimalt sätt att få 

eleverna engagerade och delaktiga i undervisningen vore genom ett demokratiskt ledarskap 

där eleverna får möjlighet att vara med och bestämma vad ämnet ska innehålla. Sedan 

behöver det inte bli mycket mer teoretisk hälsoundervisning i idrott och hälsa, utan jag tror att 

det är fullt möjligt att med kreativitet, fantasi och med hjälp av eleverna, skapa en 

hälsoundervisning som är berikande för alla årskurser. Hälsoundervisningen kan alltså vara 

praktisk i idrott och hälsa och teoretisk i exempelvis biologi och hemkunskap. Jag tror även 

att det finns mycket att vinna på ämnesintegrering mellan olika ämnen för att eleverna ska få 

en ännu roligare och meningsfull studietid. Man behöver dessutom inte jobba med KASAM- 

teorin om man inte vill, däremot känns det som om att det är viktigt att man utgår och 

undervisar eleverna ur ett helhetsperspektiv och att eleverna ska känna att undervisningen är 

meningsfull, hanterbar och begriplig. Av de intervjuade eleverna i årskurs 6 var alla pojkar, i 

årskurs 7 var det en pojke, i årskurs 8 var det två pojkar, vilket kan ha påverkat resultatet 

eftersom det under intervjuerna med pojkarna framgick att de tänkte mer på styrketräning och 

mental träning till skillnad mot flickorna som endast var fyra stycken i årskurs 7, som pratade 

om att vara frisk. Lärarna som har ett salutogent synsätt undervisar däremot enligt ett patogent 

synsätt, trots att man kan utläsa att kurs- och läroplanen är skapat utifrån ett salutogent synsätt 

och ett helhetsperspektiv. Detta kan få konsekvenser när eleverna i slutändan tänker och 

resonerar kring hälsa ur ett synsätt att man ska vara frisk istället för att tänka på ett 

helhetsperspektiv och tänka att man ska försöka uppnå en god hälsa. I kursplanen för idrott 

och hälsa för årskurs 7-9 kan man utläsa att ett centralt innehåll i undervisningen, under 

momentet hälsa och livsstil, är ge eleverna möjlighet till att reflektera kring och resonera 

kring olika faktorer som kan påverka hälsan. Hälsa som begrepp står i kursplanen för idrott 
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och hälsa med under hela grundskolan och innefattar tydliga moment i undervisningen. I 

kursplanen för biologi står hälsa med som en liten del i undervisningen och i årskurs 7-9 finns 

hälsa med som begrepp genom att man ska få kunskap om hur den fysiska och den psykiska 

delen kan påverkas utav faktorer som kan påverka hälsan. I hemkunskap finns hälsa med på 

olika ställen i kursplanen för årskurs 7-9 och hur mat, samhället, miljön och sådana faktorer 

kan påverka hälsan och välbefinnandet. I alla tre kursplaner finns det mycket viktiga moment 

som eleverna bör få tillgång till under sin undervisning. Det som är oklart är hur 

hemkunskapslärarna jobbar på den närliggande skolan, eftersom det inte gick att få någon 

intervju med hemkunskapslärarna. Däremot var det tydligt att de intervjuade lärarna i biologi 

inte använder ett helhetsperspektiv, eller ett salutogent synsätt, trots att de själva har ett 

salutogent synsätt på hälsan. Detta skulle kunna bero på faktorer såsom utbildning, resurser, 

kunskap eller erfarenhet att undervisa ur ett salutogent synsätt. Man kan vara kritiskt till 

lärarutbildningen och ifrågasätta huruvida lärarna får en tillräckligt bred utbildning så att de 

känner sig bekväma med att undervisa enligt ett salutogent synsätt. I läroplanen nämns det 

många gånger att eleverna ska få ett helhetsperspektiv och att det är fokus på hälsa och 

välbefinnande, vilket skulle kunna kopplas till ett salutogent synsätt. För att fokusera på 

läroplanen kan man även diskutera kring huruvida läroplanen är tillräckligt tydlig för att 

eleverna ska få undervisning om hälsa ur ett helhetsperspektiv, eller kan det bero på att 

lärarna har svårt att gå ur gamla vanor och tycker att tidigare läroplaner är mer relevanta i 

undervisningssyfte? Avslutningsvis har både Annerstedt (2008) och Salomaa (2011) 

diskuterat huruvida hälsoundervisningen i framför allt Sverige och Finland ser ut. Annerstedt 

beskriver hur den svenska kursplanen i idrott och hälsa ser ut och att det är mycket mer fokus 

på hälsa än i de övriga Skandinaviska länderna. Finland däremot har inte i kursplanen för 

gymnastik mycket mer kring hälsa än att eleverna ska kunna se sambandet mellan motion och 

vad den har för betydelse för hälsan och välbefinnandet, något som även Salomaa (2011) 

beskriver i sin studie. Sverige har några skillnader i kursplanen till skillnad mot Finland, 

däremot kan båda nationerna lära sig mycket av varandra genom att ge inspiration kring hur 

undervisningen skulle kunna se ut. Finland har som Salomaa (2011) beskriver ett eget ämne 

som heter hälsokunskap, som också är större än hälsodelen i idrott och hälsa i Sverige. Detta 

är något som skulle kunna utvecklas i den svenska skolan, kanske också ha ett eget ämne i 

hälsa eftersom det verkar vara svårgripbart för de nuvarande lärarna att förhålla sig till 

hälsoundervisningen.  
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7.8 Metoddiskussion  

En kvalitativ intervjustudie har fungerat bra och varit givande eftersom jag genom 

intervjuerna fått svar på syftet och frågeställningarna. Det som efterfrågades med studien var 

djupa och ingående svar vilket har mottagits utav de vuxna informanterna. Valet av plats för 

intervjuerna tros ha varit bra då alla informanter har suttit i samma konferensrum. En intervju 

genomfördes i personalrummet vilket medförde att vi blev störda av andra lärare som ville 

prata med min informant. Det är dock oklart om det kan ha påverkat resultatet eftersom det 

kändes att informanten kan ha känt sig obekväm med att bli intervjuad i konferensrummet. 

När det gäller eleverna, har jag fått mycket svar även där, dock skulle eleverna kunna ha 

intervjuats enskilt. Det skulle kunna vara så att eleverna i en enskild intervju skulle prata mer 

ingående om hälsa vilket skulle kunna påverka resultatet, det är någonting som jag aldrig 

kommer att få veta. Å andra sidan var syftet med att intervjua eleverna att endast få en 

uppfattning av hur de uppfattade hälsoundervisningen i skolan. Anledningen till varför 

gruppintervjuer valdes med eleverna var för att de skulle känna sig mer säkra och våga prata 

på ett helt annat sätt om de hade en kompis med sig. Elevintervjuerna skedde i samband med 

undervisningen i idrott och hälsa vilket innebar att det inte fanns tillgång till några klassrum 

eller konferensrum. Samtliga intervjuer genomfördes därför i omklädningsrummen. 

Förhoppningen med studien var även att få kontakt med skolsköterskan, kuratorn samt läraren 

i hemkunskap, vilket inte lyckades. Det kan hända att resultatet skulle bli någorlunda liknande 

om dessa tre informanter hade medverkat i studien och informationen om hur skolan kan 

jobba med hälsoundervisning i andra ämnen förutom på idrott och hälsa och biologi hade 

kunnat bli ännu större. Det hade varit intressant för resultatet eftersom eleverna många gånger 

nämnde hemkunskapen som en källa till information om hälsa.  

7.9 Vidare forskning  

Förhoppningarna med studien är att det är fler som är intresserade av att studera huruvida 

lärare och elever uppfattar hälsoundervisningen samt hur lärare kan jobba med 

hälsoundervisning, dels separat i sitt eget ämne, dels i allmänt i samband med livskunskap 

samt samarbeta ämnesintegrerat för att eleverna ska få så mycket kunskap som möjligt i hur 

man behåller en god hälsa. En naturlig fotsättning på arbetet vore en större kvalitativ 

jämförelse mellan lärare och elever samt en kvantitativ jämförelse mellan olika skolor i 

Sverige eftersom det även vore intressant att se om hälsoundervisningen skiljer sig åt i andra 

delar av Sverige. Forskningen skulle även kunna göras genom kompletterande 

observationsstudier där man dels kan observera hur lärarna jobbar med hälsa samt eleverna 
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och om det överensstämmer med elev och lärarintervjuerna. Det hade varit mycket intressant 

om det hade forskats mer om huruvida eleverna är medvetna vad som ingår i ämnet idrott och 

hälsa.  
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Bilaga 1 – Litteratursökning  

Syfte och frågeställningar: Syftet med uppsatsen var att jämföra hur lärare och personal 

på en högstadieskola i Stockholm arbetar och tänker kring hälsa i undervisningen samt hur 

eleverna uppfattar hälsoundervisningen. Mina frågeställningar är:  

- Hur kan man som lärare dels i idrott och hälsa, samt andra ämnen jobba med hälsa i 

undervisningen?  

- Vad anser lärarna och personal är viktigt i hälsoundervisningen?  

- Hur uppfattar eleverna hälsoundervisningen?  

 

Vilka sökord har du använt? 
Sökord Svenska: hälsa, hälsoundervisning, idrott och hälsa, jämförelse, kursplan, Finland, Sverige   

Sökord Engelska: health, education, physical education, physical and health teacher, comparative, 

Scandinavia  

 

Var har du sökt? 
 GIH:s bibliotekskatalog, artikeldatabaser: Ebsco, DiVA och Google Scholar  

 

Sökningar som gav relevant resultat 
Ebsco: Health education, physical education, Scandinavia  

DiVA: Hälsa, hälsoundervisning  

Google Scholar: jämförelse, kursplan, Finland, Sverige  

 

Kommentarer 
Det var svårt att hitta bra material i form utav tidigare forskning som hade med mitt valda 

ämne att göra. Jag sökte först i databaser såsom Ebsco men hittade inte så mycket artiklar till 

en början. Därför tittade jag på relaterade examensarbeten (15 hp, grundläggande nivå) i 

DiVA, och tittade i deras litteraturlistor för att hitta bra och relevant forskning. Jag 

kompletterade slutligen mina sökningar med Google Scholar där jag sökte på hela titlar från 

tidigare litteraturlistor i diverse examensarbeten.  

 

  



 

Bilaga 2 – Intervjufrågor  

 

Intervjufrågor till lärare och personal 

 

Bakgrundsfrågor: 

1. Vilket/vilka ämnen jobbar du med? (Vilken är din befattning?)  

2. Hur länge har du jobbat som lärare?  

3. Vilken utbildning har du?  

 

Ämnesspecifika frågor:  

1. Vad är hälsa för dig? Hur uppnås en god hälsa enligt dig?  

2. Vad tycker du att dina elever få för kunskaper i hälsa?  

3. Hur undervisar du i hälsa?  

4. Hur ofta har du teoripass (idrott och hälsa) och vad ingår i teoripassen?  

5. Hur tolkar du hälsodelen i Lgr11?  

6. Hur skulle du kunna tänka dig att göra ett tvärarbete och ämnesintegrera med andra 

ämnen och lärare för att skapa en effektiv undervisning?   

 

Intervjufrågor till elever  

1. När du hör ordet hälsa, vad tänker du på då?  

2. Varför tror du att det heter idrott och hälsa, istället för bara idrott?  

3. Hur ofta upplever du att din lärare i idrott och hälsa pratar om hälsa i undervisningen? 

Vad pratar han/hon om då?  

4. Hur tror du att man som lärare skulle kunna jobba med hälsa i skolan, förutom på 

idrott och hälsa lektionerna?  

5. Kost, träningslära, alkohol, doping, droger, sömn och stress är exempel på olika teman 

som kan behandlas under hälsa (idrott och hälsa och andra ämnen), vilket/vilka av 

dessa teman har era lärare tagit upp i skolan och inom vilka ämnen?  

6. Vad tycker du saknas i undervisningen i idrott och hälsa?  


