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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här studien är att undersöka vad lärare har för tankar om hälsa och hur deras 

tankar påverkar undervisningen inom ämnet idrott och hälsa.  De huvudfrågorna som har 

ställts i den här studien var: Vad är lärarnas tankar om hälsa? Vad lär idrottslärarna ut om 

hälsa under idrott och hälsa lektionerna? På vilka sätt görs hälsoundervisningen meningsfull 

inom idrottsämnet? Hur kan idrottslärare utveckla området hälsa inom idrottsämnet i skolan?   

Metod 

Ansatsen är den kvalitativa där det utvalda verktyget är intervju med öppna frågor. Utöver de 

huvudfrågorna skapades det underfrågor för att föra diskussionen.  Lärare som är yrkeserfarna 

och utbildade inom idrottsämnet hade eftersökts.  Dessa egenskaper var ett krav eftersom 

frågeställningarna berör hälsa inom ämnet idrott och hälsa. Intervjuerna utfördes antingen på 

plats eller via telefon och intervjufrågorna skickades i förväg.  Samtalen spelades in och 

transkriberades elektroniskt.  Alla lärarnas svar samlades under respektive fråga för att 

underlätta analysen.  Svaren relaterades till den salutogena modellen.  

Resultat 

Sex tillfrågade lärare från Stor-Stockholm och sydöstra Sverige deltog. Idrottslärares tankar 

om hälsa handlade generellt om att ha en fysisk och psykisk hälsa så att man orkar med sin 

vardag mentalt. När lärarna jämför den gamla läroplanen Lpo-94 och den nya Lgr-11 så 

upplever de att de nu har en tydligare läroplan där det ställs högre krav på att hälsoaspekten är 

med i undervisningen. Lärarna var tidigt ute med att förklara vad som var genomförbart med 

nuvarande resurser. För att kunna genomföra lektioner som friluftsliv, åka skidor, skridskor 

och simma krävs att lektionstiden omstruktureras till något nytt. Lärarna ser att de skapar 

meningsfullhet i sin undervisning genom att upplysa sina elever utefter sina egna kunskaper 

och ge eleverna ett livslångt intresse för ett aktivt liv med många möjligheter att röra på sig. 

Slutsats 

Under mina år på lärarutbildningen har jag undersökt begreppet hälsa och hur det kan 

användas både ur elevernas och i det här tillfället lärarnas synvinkel. I enlighet med 

salutogena modellen och andra forskning, för att göra min egen undervisning så begriplig, 

hanterbar och meningsfull för mig själv och mina elever så gäller det att ta till vara andra 

lärares erfarenheter och kontinuerligt utveckla mig själv.   



 

 

 

 

Abstract 

Purpose and Research Questions 

The purpose of this study is to investigate how teachers view health and how their views 

influence the subject area of Physical and Health Education in schools.  The main research 

questions that I asked in support of this purpose are: How do teachers view health? What do 

teachers teach in the subject area? How do teachers inspire and create meaning in the subject 

area? How can teachers develop the instruction of health in the subject area of Physical and 

Health Education? 

Method 

The method of analysis was qualitative and the chosen tool of investigation was interview 

with open questions. Questions, in addition to the main research questions, were designed to 

facilitate discussion during the interview.  Experienced teachers educated in at least Physical 

Education were targeted for interview. The interviews took place either at the place of work 

or by telephone and interview questions were made available beforehand. The interviews 

were digitally recorded and electronically transcribed.  The answers from each teacher to the 

same question were compiled and compared. The answers were then analysed in relation to 

the Salutogena Model.  

Results 

Six teachers who were approached, from Stockholm and Southeast Sweden volunteered to 

participate. The teachers were in general agreement that they viewed health as having both a 

physical and psychological component and that both need to be addressed to have sustainable 

health.  Upon comparison of the older curriculum (Lpo-94) with the most recent (Lgr-11), the 

teachers believed that they now have clearer guidelines on what to teach in health education 

and also that there are higher expectations both on the student and teacher now compared to 

before.  The teachers were quick to point out development opportunities within their field. 

Not least, they recommend that lecture hours need restructuring in order to facilitate 

meaningful outdoor education. The teachers generally believe that they create a meaningful 

environment for students by individually highlighting for each student their particular 

strengths and how they can apply those to foster a lifelong interest for an active lifestyle. 

 

 

 



 

 

 

Conclusion 

During my years in this Education degree, I have investigated the definition of health and how 

it can be used by students, and in the present study, teachers. In agreement with the 

Salutogena Model and other research in the area, I have learned from the present study that it 

is vital that I utilize the experience of other teachers, in addition to continuously developing 

myself in order for my lessons to be as understandable, useable and meaningful as possible 

for students. 
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1. Inledning 

I den här studien vill jag undersöka vad idrottslärare har för tankar om hälsa, och på vilket sätt 

de försöker att vägleda sina elever inom området. Både inom ämnet idrott och hälsa men även 

i den vardag, som eleverna lever i varje dag. Vad är hälsa för lärarna och hur framkallar de 

och bemöter de elevernas intressen? Det ville jag få en djupare uppfattning om. Hur man kan 

undervisa i hälsa och ge elever en god vägledning i nutid och för dem i deras framtid? Där det 

är viktigt att för mig som lärare ha en god helhetssyn på hälsa för att kunna hjälpa andra i 

deras hälsoutveckling. Här är lärarnas roll extra viktig inom idrottsämnet och andra 

skolämnen för att kunna ge eleverna den fysiska, psykiska och sociala hälsa och även se till 

att de tycker det är meningsfullt att upprätthålla den. Att lära sig mer om hälsa kan ge mig 

som lärare ett mera mångsidigt sätt att upplysa mina elever om hälsa, men även förtydliga var 

min professionalitet som idrottslärare tar slut och var andra yrkesgrupper bör ta vid. Det borde 

rimligen vara möjligt att öka kunskapsspannet mellan vård, sociala myndigheter, polis och 

kollegor på skolan, så att hälsoämnet kan nå nya oanade höjder för en tryggare 

hälsoutveckling för eleverna var de än befinner sig i samhället. 

2. Bakgrund 

I den här studien var begreppet hälsa centralt i och med dess holistiska betydelse. Jag ville 

försöka beskriva vad hälsa innebär och dess betydelse för den här studien. När man utgår från 

Världshälsoorganisationens, WHO (World Health Organisation) övergripande mål, är det att 

alla människor ska uppnå en så god hälsa som möjligt. Hälsa definieras som fysiskt, mentalt 

och socialt välbefinnande och inte bara frånvaro av sjukdom. (Who 1948, s. 2) I Jennie Medin 

och Kristina Alexandersons bok ”Begreppen Hälsa och hälsofrämjande – en litteraturstudie” 

så gör de en uppdelning av hälsa till en biomedicinsk och en humanistisk sida. ”I den 

biomedicinska inriktningen ses hälsa som motsats till sjukdom. I den humanistiska 

förekommer olika syn på sambandet mellan hälsa och sjukdom: hälsa och sjukdom som ett 

kontinuum respektive hälsa och sjukdom som olika dimensioner.”  (Alexanderson & Medin 

2000, s. 40) Inom den humanistiska inriktningen så utgår man inte från att hälsa innebär 

sjukdom. I den här studien använder jag mig av Aaron Antovnovskys salutogena modell, 

Känsla av sammanhang (KASAM), som tillhör den humanistiska sidan och ser till 

människors förmåga att ha hälsa, även fast de inte är helt fysiskt friska eller motsatsen. Hälsa 

för mig är att ha en fysisk, psykisk och social balans som gör min tillvaro meningsfull. När 

man sedan har funnit sin egen balans kan man tillsammans bidra till att hjälpa och vägleda 
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andra människor, och elever att finna sin väg att uppnå hälsa. Min mening är, att hälsa är ett 

holistiskt begrepp, därför gäller det att varje individ finner sin väg att uppnå god hälsa. 

  

Den första gången hälsa, hygien och ergonomi tydliggjordes var i kursplanen för idrottsämnet 

Lgr-80 och då blev det ett eget huvudmoment. Det var även meningen att ämnet skulle ge 

kunskaper i den ekologiska balansen i naturen med utgångspunkt från idrotts- och friluftslivet 

(Meckbach & Söderström 2002, s. 222). En ny läroplan kom 1994, då fick ämnet sitt nya 

namn idrott och hälsa. I tidigare läroplaner har hälsa rört sig om hygien och ergonomi men i 

och med Lpo-94 utgick den från ett mer holistiskt perspektiv. Idrott och hälsas kursplan 

formulerades på det sättet att eleverna ska känna till sambandet mellan livsstil, livsmiljö och 

livskvalitet, så att de i framtiden kan ta hand om sin egen hälsa (Thedin Jakobsson, B 2004, s. 

1). I den senaste läroplanens Lgr-11 syfte, är det fortfarande så att eleverna ska ges möjlighet 

att utveckla kunskaper om hur man påverkar sin hälsa genom hela livet. Däremot har den 

formulerats om ytterligare, så att den fysiska delen och hälsodelen lyder på följande sätt. 

”Eleverna ska även ges förutsättningar för att utveckla goda levnadsvanor samt ges kunskaper 

om hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt välbefinnande.” (Skolverket 

2011a, sid. 51) 

 

I kunskapskravet för att få betyget A i momentet hälsa åk 9 står det att:  

 

Eleven kan på ett väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter. Eleven 

kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade och väl 

underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och 

den fysiska förmågan. (Skolverket 2011a, s. 57) 

 

I Lgr-11 blir kursplanen tydligare med att förklara vilken form av hälsa man avser att eleverna 

ska kunna, och inom vilka områden de ska kunna utveckla det i. Frågan är hur lärarna 

upplever att de här formuleringarna hjälper dem och hur de förändrar undervisningsupplägget. 

I den här studien vill jag undersöka hur lärarna upplever hälsa inom ämnet idrott och hälsa. 

Hjälper kursplanen dem? Är det någon skillnad på Lgr-11 i förhållande till kursplanen Lpo-

94? Har undervisningen förändrats något? Finns det naturliga tillfällen att implementera hälsa 

under lektionerna? Kan hälsa läras ut på ett rimligt sätt? Det här är en del av de frågor jag har 

för den här studien, och anledningen till att jag väljer hälsa är för att kunna få en bra bild på, 

hur jag kan utveckla min egen undervisning som blivande lärare i idrott och hälsa. Ämnet 
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hälsa i sig verkar vara en faktor som kan utveckla ämnet idrott och hälsa ytterligare. Därför är 

hälsa något som är viktigt att känna till mer om. 

3. Forskningsöversikt 

Anknytningen av ämnen idrott och hälsa är ett relativt nytt forskningsområde som speglas av 

ett mindre urval av genomarbetade forskningsfrågor.  Artiklarna som stödjer både det 

kvalitativa forskningssättet och som försöker förstå hur man uppfattar begreppet hälsa inom 

idrott och hälsa har lyfts fram. Den kvalitativa forskningen beskriver lärarnas förmåga att 

undervisa i hälsa inom idrottsämnet enligt rådande förhållanden i skolans värld. Alla studierna 

som kommer beskrivas, visar hur undervisningssituationen ser ut eller har sett ut och ger 

förslag till förbättringar för området hälsa inom idrott och hälsa. 

 

Uppfattningen av begreppet hälsa och hur den påverkar målsättning och styrning inom ämnet 

idrott och hälsa i skolan uppmärksammas av Britta Thedin Jakobsson i forskningsartikeln 

”Hälsa - vad är det i ämnet idrott och hälsa?”  Kvalitativa intervjuer av tio lärare gav insikt 

om vad som är lärarnas uppfattning om mål och innehåll i förhållande till begreppet hälsa. 

Även hur idrottslärarna talar om hälsa när de undervisar sina elever i själva ämnet idrott och 

hälsa.  Slutsatserna kan sammanfattas så, att det är viktigare för elever att göra än att läsa 

teoretiskt om. (Thedin Jakobsson 2004, s. 3) Med andra ord, eleverna informeras och 

förutsättningar skapas så att de kan praktisera hälsa, det vill säga göra istället för att ta reda på 

varför det är nyttigt att träna. Thedin Jakobsson tar slutligen upp att det är hög tid, att lärare i 

ämnet idrott och hälsa tar möjligheten att själva beskriva vilken kunskapsutveckling och vilka 

lärprocesser som ska råda i ämnet, både vad det gäller ämnet i allmänhet och hälsodelen i 

synnerhet (Thedin Jakobsson 2004, s.1-6).  Att lärare behöver engagera sig själva mera, 

antingen i ämnet eller i själva utvecklingsarbetet, är ett återkommande tema i andra forskares 

artiklar som beskrivs nedan. 

 

Ytterligare reflektioner av lärare över ämnet idrott och hälsa har undersökts av Jane 

Meckbach i artikeln ”Ett ämne i förändring”. Till skillnad från Thedin Jakobsson som har 

studerat vad lärarna gör i ämnet hälsa på i idrott och hälsa lektionerna.  Har Meckbach 

studerat vad som förmedlas i ämnet och varför lärarna väljer ett innehåll framför ett annat 

som ges under lektioner? Utöver detta, vilken kunskap anses ämnet bibringa dagens 

skolelever? (Meckbach 2004, s. 1) I denna studie står läraren, eleven och texten centralt.  

Idrott och hälsa består av lekar, danser, idrottsaktiviteter för att kunna lära ut viktiga 
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kunskaper inom ämnet. Det är tydligt att litteraturen inom idrott och hälsa är mer viktig nu än 

tidigare än tidigare kursplaner.  Det som Meckbach får fram om hälsa i sin undersökning om 

idrott och hälsa, kan ge elever själva upplevelsen av idrottsutövandet, vilket kan benämnas 

som idrottens egenvärde eller det estetiska värdet. 

 

Under en lång tid har elever utövat och lärt sig kroppsrörelser men ämnet har förändrats och 

nu lär sig eleverna även genom text och bild. Idrott och hälsa ska även omfatta kunskaper om 

hälsa och livsstil och miljöfrågor. Sedan 1994 är skolan målstyrd och därför har 

idrottslärarnas uppdrag förändrats, vilket innebär att fokus ligger på elevers lärande till 

skillnad från tidigare, då det centrala var lärarens undervisning. (Meckbach 2004, s. 1) 

 

I sin undersökning fick Meckbach fram, att många lärare talar om själva glädjen att få röra på 

sig.  En lärare pekar på vikten av att kunna behärska sin kropp och att lära sig att man mår bra 

av att röra på sig. En annan lärare pekar också på vikten av att fylla sin ryggsäck med 

teoretiska och praktiska kunskaper, och om hur de kan sköta sin egen träning. Andra faktorer 

som kommer fram i undersökningen är, att idrottslärarna inte längre arbetar ensamma utan 

tillhör arbetslag. Lärarna själva menar att ämnet förändrats när man bytte namn från Idrott till 

Idrott och hälsa. Då blev även undervisningstimmarna färre och kursplanen blev målstyrd. 

Lärarna tycker att ämnet har gått från ett prestationsämne till ett mer hälsoinriktat ämne, från 

ett färdighetsämne till ett mer motionsinriktat ämne. Lärarna framhåller även vikten av att 

eleverna är delaktiga i planeringen av lektioner, för att man ska kunna bemöta dem i deras 

intressen och vardag. Jane Meckbach avslutar sin artikel med att poängtera hur viktigt det är 

att idrottslärare har en pedagogisk idé och ett perspektiv på den kunskap man vill förmedla 

(Meckbach 2004, s. 1-6). 

 

I artikeln ”Making the Case for Developing New PE- for-Health Pedagogies” tar Kathleen 

Armour och Jo Harris ett större steg bort ifrån kvalitativa intervjuer genom att gå igenom 

litteraturen och beskriva vilka faktorer som har spelat in historiskt, och vilka politiska beslut 

som ålagts engelska idrottslärare att undervisa i hälsa, under modern tid. I synnerhet med en 

bredare syn går författarna även in på vilken roll idrottsämnet har för folkhälsan i skolan och 

de argumenterar för ett nytt sätt att titta på hälsoutbildning inom ämnet idrott.  (Armour & 

Harris 2013, s. 201-206). Författarna har upptäckt att det spelar ingen roll hur pass 

genomtänkt och empirisk ett ramverk, modell eller resurs är, om inte idrottsläraren är 

övertygad om att det är rätt väg att gå. 
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Herein rests the nub of the problem. No matter how rich, complex, and evidence-based a new framework, policy, 

model, or resource is, it will fail to achieve what it promises if PE teachers are not persuaded to change their 

pedagogies and practices. (Armour & Harris. 2013, s. 212) 

 

Därför ger de även tre genomarbetade förslag på hur man kan utveckla idrott och hälsa (Ibid.):  

 

1. Att samarbeta mellan idrottsgrupperna idrott, medicin och yrkesgrupper inom 

hälsoområdet för att folkhälsan ska bli identifierbar och överkomlig för 

idrottsläraren.  

2. Att undervisningen är dynamisk och varierande så att lärarna kan bemöta 

elever oberoende av vad som påverkar deras hälsa, därför behöver läraren 

utbildas mera inom hälsoområdet.  

3. Att utveckla idrottsutbildningen genom att hela idrottslärarens karriär om 

hälsa och idrott länkas samman ytterligare, det skulle ge en helt ny bild av 

ämnet.  

Författarna hävdar att om steg ett och två ska vara till någon nytta måste idrottslärare ha en 

seriös inställning i sin roll att arbeta för livslång hälsa och välbefinnande, och se det till sitt 

yrke att anpassa aktiviteter för varje individ. En del hävdar att det är svårt att utbilda varje 

elev individuellt, men det är just det som sägs vara det som sker inom läraryrket. Om idrott 

och hälsa länkas ihop ytterligare skulle det kanske skapa en ny bild av idrottsämnet. För att 

förändra hälsans roll inom idrottsämnet är det viktigt att lärarna först går igenom de här tre 

stegen. Det går inte att förändra över en natt utan behöver tid för att utvecklas. (Armour & 

Harris 2013, s. 213-216)  

 

Det förklarar varför det är nödvändigt att skapa en mer hälsoinriktad utbildning för 

idrottslärare, för att det nya sättet att se på folkhälsan ska bli identifierbart och överkomligt 

för idrottsläraren. Det gäller också att undervisa barn och unga på ett sätt som inte är globalt 

utan inriktar sig på varje individs förutsättningar. (Armour & Harris s. 212) 

 

Trots mycket starkt stöd till att hälsa hör till idrottsundervisningen finns det forskare som står 

emot och det har belysts i artikeln ”Hälsa eller inte hälsa – är det frågan?” av Mikael 

Quennerstedt.  I den här artikeln diskuteras hälsa i ämnet idrott och hälsa med olika 

perspektiv på hälsa och dess konsekvenser för ämnet. Quennerstedt själv säger att ”Som jag 

ser det handlar den internationella debatten i stor utsträckning om att vara för eller emot 
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hälsofrågor i ämnet idrott och hälsa, och de olika för- respektive nackdelarna med de olika 

positionerna.” (Quennerstedt 2007, s. 39)  

 

Den ena sidan är den epidemiologiska forskningen där man är kritisk till att ämnesinnehållet 

inriktats för mycket på idrotter med tydliga tävlingsinslag. De argumenterar istället för att 

folkhälsa och hälsofrämjande livsstilar och utökad aktivitet ska vara det viktigaste för 

skolämnet hälsa. På den andra sidan hävdas det att en för snäv epidemiologiskt baserad 

undervisning skulle ge konsekvenser för ett allt för stort fokus på folkhälsan (Quennerstedt 

2007, s. 39). I det ena lägret startar hälsa ur någon form av normalitet. Avvikelser avgörs då 

utifrån det som är normalt i förhållande till det som är moraliskt och vetenskapligt normativt. 

I motsats till det, har hälsa dock diskuterats utifrån central WHO dokumentet som ofta citerats 

i många hälsoarbeten. (Quennerstedt 2007, s. 41) ”Health is created and lived by people 

within the setting of their everyday life: where they learn, work, play and love” (WHO 1986, 

s. 2). Det här gör folkhälsan till en viktig del av människors liv varje dag. 

 

Av särskilt relevans till denna uppsats, Quennerstedt använder sig av salutogena modellen av 

hälsa som är lånad från Aaron Antonovskys teori. I teorin beskrivs den patogena synen på 

hälsa som rör sig inom dikotomin hälsa eller sjuk som kan ställas till det moraliskt- och 

vetenskapligt normativa. Den salutogena modellen rör sig i kontinuumet hälsa eller ohälsa 

som är en mer dynamisk uppfattning. Här kan man vara fysiskt sjuk men ändå ha en psykisk 

hälsa, istället handlar det om vad man har för möjligheter, och vad som eventuellt begränsar 

en hälsoutveckling. Det gör att man kan ställa andra frågor kring hälsa inom området idrott 

och hälsa: ”Hur kan rörelseaktivitet och friluftsverksamhet bidra till att stärka resurser för 

hälsoutveckling? På detta sätt kan fysisk aktivitet och rörelseaktivitet betraktas som något mer 

än enbart ett skydd mot sjukdomar och övervikt. (Quennerstedt 2007, s. 41) vilket kan leda till 

en längre diskussion om hälsa i flera perspektiv, och att man undviker att föra en diskussion 

som begränsas till bara ett patogent synsätt (Ibid.) 

 

Quennerstedt menar att det är viktigt att ha med de epidemiologiska argumenten när man gör 

kursplanen för idrott och hälsa. När man diskuterar aspekter som inaktivitet, fysisk inaktivitet, 

övervikt och fetma bör många vara med som forskare, skolpolitiker, lärare i idrott och hälsa 

med flera. Det för att ämnet inte ska ta på sig en omöjlig uppgift att försöka lösa alla 

överviktiga elevers problem.  Det skulle kunna göra elever oroliga och skapa ångest, vilket i 

sin tur kan göra det svårt att genomföra andra delar av undervisningen. Därför förespråkar 
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Michael Quennerstedt den salutogena modellen för att samtala om hälsa inom ämnet idrott 

och hälsa, och med fler aspekter kunna titta på möjliga lösningar mellan hälsa och ohälsa. 

(Quennerstedt 2007, s. 50)  

 

Det har argumenterats livligt för att idrottsämnet och hälsa hör ihop. Däremot är det tydligt att 

det saknas en utförlig litteratur som för de två kunskapsämnena samman. Alla artiklarna som 

presenterades ovan har relevans till denna uppsats i, att lärarnas själva bild och uppfattning av 

begreppet hälsa samt hur deras uppfattningar påverkar lärandet på olika nivåer har undersökts.  

Det är inte bara lärares uppfattning som gäller utan sammanhanget är minst lika viktigt.  

Därför kan kvalitativa data i form av samtal med erfarna lärare och KASAM-modellen vara 

en fruktbar utgångspunkt när det gäller att nå förståelse för ämnet idrott och hälsa. 

 

4. Teoretiskt perspektiv 

I den här studien är teorin den salutogena modellen och begreppet känsla av sammanhang 

användbart. Idrottslärarnas hälsoundervisning ska vara användbar för eleverna så att den blir 

meningsfull för dem i nutid och framtid. Inom det här perspektivet har frågan ställts vad som 

skapar mening för lärarna i deras undervisningssituation? Upplever lärarna sin 

undervisningssituation begriplig, hanterbar och meningsfull i förhållande till de resurser de 

har och vilka är deras generella motståndskrafter (GMR). 

 

Det var Aron Antonovsky som utvecklade den teori som han kallar den salutogentiska 

modellen. Teorin påbörjade han att arbeta med efter att ha kommit i kontakt med israeliska 

kvinnor som, förutom att de överlevt koncentrationsläger även genomgått tre olika krig i sitt 

nya hemland. Trots sina grymma livsöden har flera av dem lyckats att gå vidare med god 

hälsa. Det här har fått Antonovsky att undra, hur det är möjligt att överleva och dessutom lyfta 

sig till en positiv hälsa efter sådana livsstrapatser. För att kunna ta reda på det utgår 

Antonovsky från det friska i alla människor, oberoende om de har något funktionshinder eller 

handikapp.  ”Utifrån ett salutogent synsätt (som fokuserar på hälsans ursprung) ställer man en 

helt annan fråga: varför hamnar människor vid den positiva polen i dimensionen hälsa - 

ohälsa, eller vad får dem att röra sig mot denna pol, var de än befinner sig vid ett visst 

tillfälle?” (Antonovsky. 2005, s. 16) Under sina försök letade Antonovsky efter svar på vad 

och vilka faktorer det faktiskt var som hjälpte människor i deras omtumlande vardag och gav 

dem styrkan att hålla sig friska. I sina studier tog Antonovsky fasta på det salutogena som 
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rörde sig i kontinuumet hälsa och ohälsa. Motsatsen till det salutogena var det patogena som 

riktade sig åt det medicinska och fysiologiska där dikotomin antingen var det friska eller det 

sjuka. Inom det patogena sättet att se på hälsa är du antingen sjuk eller frisk medan du i det 

salutogena mäter ditt hälsotillstånd för stunden (Antonovsky 2005, s. 27).  

 

Efter ytterligare studier började Antonovsky att inrikta sig på att studera vilka 

motståndsresurser vi har som människor för att kunna kämpa för att behålla vår hälsa. Det 

kallade han för generella motståndsresurser (GMR) som vi samlade på oss genom vår uppväxt 

och av de erfarenheter livet gav oss. När vi utsätts för olika problem så lär det oss att utgå från 

tidigare erfarenheter och använda de resurser vi har för att ta hand om dem. De generella 

motståndskrafter Antonovsky talar om är pengar, jagstyrka, kulturell stabilitet, socialt stöd 

och liknande – det innebär allt som kan ge kraft till motståndskraft som eventuellt hjälper på 

bästa sätt mot olika stressorter (Antonovsky 2005, s. 16).  

 

Eftersom det är svårt att avgöra vilken motståndskraft som eventuellt verkar bra mot många 

stressorter så utformade Antonovsky ett formellt begrepp som heter KASAM vilket betyder 

känsla av sammanhang. De många stressorter en människa upplever i sitt liv förbereder dem 

på hur de ska lösa problem som uppstår för dem. Antonovsky säger: ”Jag menade att det 

gemensamma för alla GMR var, att de bidrog till att göra de stressorter, som vi ständigt 

bombarderas av, begripliga. Genom att gång på gång ge oss sådana erfarenheter skapar de 

med tiden en stark känsla av sammanhang.” (Antonovsky 2005, s. 17) De erfarenheter som 

människor får, som ger en stark känsla av sammanhang (KASAM) medför, att de kan hantera 

de sinnesuttryck de ställs inför på ett bättre sätt.  

 

De tre komponenter som ingår i KASAM är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

Begriplighet utgör stommen i den ursprungliga definitionen och förklarar hur man upplever 

inre och yttre stimuli som begripliga. Det innebär att en människa med hög begriplighet 

förväntar sig att den känner igen ett problem eller åtminstone har förmågan att bemästra 

problemet med de erfarenheter man har. Svåra prövningar som död och krig kan förekomma 

men människor som gör det begripligt för sig kan därefter gå vidare. När upplevelser i ens liv 

är näst intill outhärdliga gäller det att uppnå en hanterbarhet. Här gäller det som människa att 

se vilka resurser man har för att hantera det stimuli som bombarderar en. De resurser som 

hjälper en att hantera kan till exempel vara ens livspartner, kollegor, vänner, Gud, läkaren 

eller andra människor eller handlingar man värdesätter. Vid hög hanterbarhet har människan 
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lättare att finna sig själv och undviker då en livssituation som verkar orättvis. Tunga saker i 

livet händer, men har man förmågan att ta sig vidare och ta hand om sin sorg, blir livet mer 

hanterbart. (Antonovsky. 2005, s. 42- 45) 

 

Meningsfullhet är komponenten som syftar på människors delaktighet och eget engagemang. 

När olyckliga upplevelser påtvingas någon, innebär det inte att den personen förskjuter 

upplevelsen, utan istället engagerar sig känslomässigt. Det gör att vi försöker reda ut stormen, 

och försöker göra den begriplig för sig oss själva innan vi går vidare. (Ibid.) ”Formellt syftar 

KASAM - komponenten meningsfullhet på i vilken utsträckning man känner att livet har en 

känslomässig innebörd, att åtminstone en del av de problem och krav, som livet ställer en 

inför, är värda att investera energi i, är värda engagemang och hängivelse, är utmaningar att 

välkomna snarare än bördor som man mycket hellre vore förutan.” (Antonovsky. 2005, s. 46) 

Det gäller därför att skapa den meningsfullhet som tar oss vidare utan att glömma bort, vad 

det var som stannade upp våra liv och genom vårt eget engagemang hjälpa oss att gå framåt i 

livet. De tre komponenterna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet bildar KASAM 

vilket hjälper Aron Antonovsky att studera människor i livets svåra skeenden.  

 

I den här studien använde jag mig av den salutogena modellen och begreppet känsla av 

sammanhang, för att se om lärarna upplevde att de kunde undervisa på ett meningsfullt sätt 

och att deras undervisningssituation är begriplig, hanterbar och meningsfull. Inte bara för 

lärarna utan hur de upplevde att eleverna tog emot den undervisning lärarna gav i hälsa i 

ämnet idrott och hälsa. 

5. Syfte 

Syftet med den här studien var att undersöka vad lärare hade för tankar om hälsa, och hur 

deras tankar påverkade undervisningen inom ämnet idrott och hälsa. 

5.1 Frågeställningar 

Vilka tankar har lärarna om hälsa? 

Vad lär idrottslärarna ut om hälsa under idrott och hälsa lektionerna? 

På vilka sätt görs hälsoundervisningen meningsfull inom idrottsämnet? 

Hur kan idrottslärare utveckla området hälsa inom idrottsämnet i skolan?  
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6. Metod 

Min ansats var den kvalitativa och ambitionen var att få mer utförliga svar än jag eventuellt 

skulle få med en kvantitativ intervju.  ”Ett överordnat mål för kvalitativ forskning är att nå 

insikt om fenomen som rör personer och situationer i dessa personers sociala veklighet.” 

(Dalen. 2007, s. 11) Vid en kvalitativ undersökning gäller det att gå in på djupet. Då finns det 

möjligheter att se hur en person upplever sin vardag och tar ställning till den. På så sätt kan 

man ta reda på hur en människas livsvärld tar sig i uttryck (Ibid.). ”Inom ett kvalitativt 

angreppssätt passar begreppet livsvärld mycket bra, eftersom det fokuserar på 

upplevelsedimensionen och inte bara på beskrivningen av de förhållanden under vilka 

personen lever.” (Dalen. 2007, s. 11) Därför valde jag intervju som metod med öppna frågor 

för att få reda på människors subjektiva upplevelser. Mitt val är gjort för att komma nära 

personer och ha möjligheten att uppfatta deras egen bild och ord om hälsa. 

 

 Inom fenomenologin är människans subjektiva upplevelse central vilket Alvesson & 

Sköldberg beskriver i sin bok ”Tolkning och reflektion” Det har varit viktigt att rikta in sig på 

lärarnas subjektiva erfarenheter om vad hälsa är och vad de anser är betydande kunskap att 

lära ut till sina elever (Alvesson & Sköldberg, 1994, s. 95). ”När en forskare försöker förstå 

en annan människa, försöker han eller hon ”att se detsamma” som denna människa ser. För att 

lyckas med det måste forskaren sätta sig ordentligt in i denna människas situation eller 

”värld”. (Alvesson & Sköldberg, 1994, s. 11) Under mina intervjuer ställde jag öppna frågor 

och lyssnade jag på idrottslärarnas utsagor och relaterade dem till det salutogena begreppet 

samt mina egna kunskaper om idrott och hälsa. Som blivande idrott och hälsa lärare 

underlättade det att ha sakkunskaper kring området hälsa.  

6.1 Urval och avgränsning 

I mitt urval har jag inte eftersträvat generaliserbarhet utan istället gjort ett så kallat 

bekvämlighetsurval det vill säga intervjuat lärare vilka uppfyller de premisser jag har ställt på 

respondenterna och de som finns tillgängliga för intervju (Trost 2007, s. 23). Idrottslärare som 

är yrkeserfarna och utbildade i idrottsämnet har därmed eftersökts.  Dessa egenskaper var ett 

krav eftersom frågeställningarna berörde hälsa inom ämnet idrott och hälsa. Sex idrottslärare 

var tillgängliga för intervju. De lärarna som har ställt upp på intervju har jag antingen haft 

som kollegor eller praktiserat hos under min verksamhetsförlagda utbildning. En av de 

intervjuade lärarna kom jag i kontakt med genom släktskap. Kursplanen för idrott och hälsa 

skiljer sig mellan grundskola och gymnasium på det sätt att hälsa ses som en fördjupning i 



11 

 

 

gymnasiet utav vad man har lärt sig i grundskolan. De påminner däremot så pass mycket om 

varandra att gymnasielärarens intervju är värd att ha med. (Skolverket 2011b, s. 83) Eftersom 

det råder ett konfidentiellt krav på att de intervjuade ska vara anonyma så benämns de med 

bokstaven A-F. Lärare D och F undervisar i en F-6 skola med 200 elever Lärare A, C och E 

undervisar elever i spannet 1-9 med 770 elever, båda de skolorna ligger i Stor-Stockholm. 

Lärare B undervisar i en gymnasieskola i sydöstra Sverige och på den skolan går det ca 1000 

elever. Fyra av lärarna var utbildade på Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm. 

Ytterligare en lärare var först utbildad på Lillsveds folkhögskola och därefter till lärare på 

lärarhögskolan i Stockholm med idrottslärarkompetens. En lärare utbildade sig till 

idrottslärare i USA men har till största del undervisat som idrottslärare i Sverige. Lärarnas 

ålder är mellan 41-60 år och de har en rik erfarenhet av idrottsämnet med ett erfarenhetsspann 

mellan 17-40 år. Under de åren har idrottslärarna genomgått de förändringarna som skett 

genom årens gång från läroplanen Lgr-69 för de äldsta, fram till och med Lgr-11. Därmed är 

det inte bara idrottsämnet de hållit sig ajour med utan även hälsodelen under de tre senaste 

läroplanerna, inom ämnet idrott och hälsa. 

6.2 Genomförande 

Inför intervjuerna tog jag kontakt med skolorna, för att höra om de ville och kunde ställa upp 

på en intervju. De lärare som tackade ja, bokade jag upp tid med för intervju. Lärarna fick 

frågorna skriftligen några dagar innan intervjun. Precis innan intervjun blev de informerade 

om att den var och är konfidentiell, och att de frågor de svarade på bara kommer att bearbetas 

av mig och eventuellt min handledare.  

 De blev också tillfrågade om de tyckte att det var okej att de blev inspelade under intervjuns 

gång. Tre av lärarna intervjuade jag på plats och tre av dem genom telefonintervju och i 

genomsnitt så tog varje intervju 25 minuter. Intervjuerna gjorda på plats i skolorna utfördes i 

avskilda rum och spelades in med hjälp av diktafon. Telefonintervjuerna gjordes med hjälp av 

en högtalartelefon och spelades in med diktafon. Hela bearbetningen är tematiskt utförd, 

vilket innebär att lärarnas svar kommer under respektive forskningsfråga, vilket blir ett 

återkommande tema i den här studien. De frågor som ställdes under intervjuerna är 

formulerade med hjälp av studiens syfte och rådande forskning inom området.  

6.3 Databearbetning 

Den inspelade informationen från intervjuerna som gjordes har först transkriberats ner. 

Därefter ställdes varje lärares svar under respektive fråga, för att det skulle bli enklare att tyda 
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lärarnas svar. De svar som lärarna gav har sammanställts i resultatredovisningen antingen till 

gemensamma svar när de tyckte lika eller citerats som lärare A-F när åsikterna var olika. I 

analysen utgick studien från Aron Antonovskys Salutogena modell och i diskussionen lyftes 

bakgrundsförfattarnas forskning fram och jämfördes med studiens resultat.  

6.4 Tillförlitlighetsfrågor 

Valet av ansats var den kvalitativa och med intervju som metod. Intervjufrågorna hjälpte mig 

att få utförliga svar i studien kring de forskningsfrågor jag ställde. För att pröva om mina 

frågor fungerade i intervjun eller om de behövde modifieras, gjorde jag en provintervju innan 

jag påbörjade mina intervjuer med idrottslärarna. För att mina intervjuer skulle vara 

tillförlitliga använde jag mig av diktafon. Det gjorde jag för att kunna lyssna på intervjuerna 

och gå tillbaka och höra samma svar flera gånger. Det underlättade för mig att tolka lärarna i 

deras utsagor. (Patel & Davidsson. 2003, s 101) ”Validiteten i en kvalitativ studie är ej 

relaterad enbart till själva datainsamlingen. Istället genomsyrar strävan efter god validitet 

forskningsprocessens samtliga delar.” (Ibid. s. 103) För att kunna göra en trovärdig tolkning 

av datainsamlingen, jämfördes den med rådande forskning inom området. Undersökningen 

triangulerades i analysen där lärarnas utsagor jämförs med Aron Antonovskys teori och mina 

tolkningar. (Ibid. s. 104) 

 

När jag jämförde de sex idrottslärarnas svar med den forskningslitteratur jag hade (an Armour 

& Harris, Meckbach, Thedin och Quennerstedt) så upplevdes deras utsagor som trovärdiga. 

För att få bästa möjliga skärpa på intervjuerna valde jag att göra dem i avskilda rum vare sig 

det var en intervju på plats eller i telefon. Det gjorde jag för att den intervjuade inte skulle 

känna sig störd av övrig verksamhet och tappa fokus på frågorna. De första frågorna var 

allmänna dels för att få reda på lärarnas karriärer men också för att höja skärpan inför de 

huvudsakliga frågorna kring hälsa. Inför varje intervju hade lärarna fått frågorna i förhand för 

att de skulle vara förbereda på de frågor jag ställde.  

6.5 Etiska aspekter 

Inom den humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningen finns det forskningsetiska principer 

som är antagna av deras forskningsråd i mars 1990. De gäller tillsvidare och även för 

vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.  De två grundläggande 

kraven att ta hänsyn till är forskningskravet och konfidentialitets kravet (Forskningsetiska 

principer 1990, s. 5) 
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Forskningskravet, innebär att tillgängliga kunskaper utvecklas och fördjupas och metoder förbättras. Samhällets 

medlemmar har emellertid samtidigt ett berättigat krav på skydd mot otillbörlig insyn t.ex. i sina 

livsförhållanden. Individer får inte heller utsättas för psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning. 

Detta krav, som här kallas individskyddskravet, är den självklara utgångspunkten för forskningsetiska 

överväganden. (Ibid.) 

 

Individskyddskravet är uppdelat i fyra allmänna huvudkrav som måste tas hänsyn till vid 

forskning.  Dessa krav skall i det följande kallas informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitets kravet och nyttjandekravet (Ibid.). Som framgått ovan har dessa krav 

beaktats i undersökningen. 

 

Samtyckeskravet, eftersom det råder ett krav på samtycke frågade jag lärarna om det är okej 

att jag intervjuar dem, spelar in det som sägs och talar om hur jag kommer att använda 

materialet. Av de sex lärare jag intervjuade svarade alla ja. Forskning får bara utföras, om den 

som blir intervjuad godkänner det. Då måste den som intervjuas även få ta del av vad 

forskningen ska handla om. (Dalen, 2007, s. 21-ff.) För att samtycket ska vara godkänt får 

inte några som helst påtryckningar ske som påverkar intervjupersonens handlingsfrihet.  

 

Informationskravet, det finns krav på att informera deltagarna inför varje intervju om att dess 

innehåll och vilka frågor som kommer att ställas. Det har jag gjort genom att i förväg skicka 

intervjufrågorna till informanterna och beskrivit att frågorna har det här syftet med följande 

forskningsfrågor. Intervjupersonen har rätt att avbryta intervjun när den vill men under de här 

intervjuerna har alla fullföljts. Det beror troligen på att frågorna berörde idrottslärarnas 

yrkesliv och inte var utmanande på ett negativt sätt (Forskningsetiska principer 1990, s. 7). 

 

Kravet på konfidentialitet gör att all information kring lärarna är nedtecknade så att de endast 

blir omnämnda som lärare A-F. All information kring de personer som deltar i 

undersökningen är konfidentiell. All information måste förvaras så att ingen förutom 

forskaren kan komma åt resultatet. Varken kommun eller skola nämns vid namn i uppsatsen 

och ingen av lärarnas utsagor går att härleda till någon privat miljö (Dalen 2007, s. 22). 

 

Nyttjandekravet, bland de personer jag intervjuade, hade alla fyllt 18 år, och därför kunde de 

själva svara på om de tyckte att det var okej att deras svar används för den här studiens 

räkning.  
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7. Resultatpresentation 

Syftet med studien var att undersöka vad lärare har för tankar om hälsa och hur deras tankar 

påverkar undervisningen inom ämnet idrott och hälsa. Fyra huvudfrågor skapades för att rama 

in studien och underfrågor skapades för att föra samtalet med lärarna. Strukturen av frågorna 

och de huvudsakliga svaren presenteras i Tabell 1. En mer utförlig presentation av 

enkätresultaten redovisas nedan.   

 

Åldersspannet mellan de två kvinnliga och de fyra manliga intervjuade lärarna var 41–60 år 

med en arbetslivserfarenhet mellan 17–40 år. Lärarna avidentifierades med en bokstav A-F 

med hänsyn till konfidentialitetskravet. När fler tyckte samma sak så användes ingen bokstav 

utan åsikterna summerades i stället.  

 

7.1 Vilka tankar har lärarna om hälsa? 

De frågor som ligger närmast syftet var vad hälsa innebär för lärarna i deras eget liv och vad 

de värdesatte. Lärarna beskrev även vad hälsa var för dem inom idrottsämnet, idrott och hälsa.  

 

När lärarna talade om sin egen bild av hälsa så kom först och främst den fysiska och psykiska 

hälsan upp och vikten av att hålla sig i form, så man orkar med den mentala biten i sin vardag 

och ha en aktiv fritid. Det talades om en helhetssyn där det gällde att hitta en balans, men 

även att man var i harmoni och att familjen runt omkring mådde bra. Även vikten av social 

gemenskap med familj, vänner och arbetskamrater var något som främjar hälsan.  

 

När lärarna såg till hälsa inom ämnet idrott och hälsa sa två lärare att det var samma sak som 

deras egen hälsa. Lärare A menar att det handlar om rent praktiskt att få röra sig att få 

kunskap över hur man mår bra för att kroppen ska må bra. Lärare B svarar upp på samma sätt 

men med andra ord Det innebär att man ger eleverna verktyg för att kunna sköta om sin 

kropp. Lärare C menar att Det både är att uppleva hälsa, skapa ett beteende att tycka det är 

roligt att röra sig och få kunskaper om hur jag som egen individ kan påverka min egen hälsa. 

Lärare D talade också om att Medvetandegöra vad som är ett hälsosamt sätt att leva på, 

genom att koppla kost och levnadsvanor till faktiska kroppsfunktioner så att man vet vad som 

påverkar ens fysiska välbefinnande. Lärare E säger att Rent praktiskt, att försöka erbjuda 

eleverna så många olika saker som möjligt i olika idrotter, lekar och rörelser så att de känner 

att de får lyckas och tycker att det är roligt. Lärare F tycker att det är samma sak som sin egen 
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hälsa men hävdar att Jag tycker det är fokus på själva idrottandet, men då i och med att man 

gör det så mår man förmodligen bättre. Under den här frågan är det tydligt att alla lärarna har 

ambitionen att försöka förmedla kunskaper till sina elever så att de kan ta vara på sin kropp 

både fysiskt och mentalt.  

7.2 Vad lär idrottslärarna ut om hälsa under idrott och hälsa 

lektionerna?  

Under den andra forskningsfrågan redovisas lärarnas uppfattning kring kursplanerna och om 

den nya kursplanen har förändrat undervisningen. Lärarna beskrev även att de är hjälpta av 

den nya kursplanen. Här tog man även upp hur en lektion kan se ut med inriktning på hälsa, 

var det sker någonstans och vad eleverna återkopplar efter en given hälsa lektion. 

 

Två lärare tyckte att den nya kursplanen har förändrats till viss del med hänsyn till att 

simningen, dansen och friluftslivet har lyfts fram. Betoningen av att individen ska träna efter 

sin egen förutsättning är nytt, men annars är den nya läroplanen ganska lik den gamla. Lärare 

C beskriver skillnaden mellan läroplanerna på följande sätt. 

 

Alltså Lpo-94 när den kom då gick jag på min egen lärarutbildning. Det var inget vi brydde oss 

om, att det kom en ny kursplan i idrott och hälsa. Utan när jag gick ut och arbetade, då utgick jag 

från den ämnesteoretiska grund jag fått på GIH inom olika idrotter. […]Nu känner jag att det är 

mycket tydligare med den nya kursplanen, jag har en klarare idé över hur jag vill arbeta med 

hälsa. 

 

Lärare D sa att visst är det skillnader: Det ställer väl högre krav, faktiskt på att vi har med 

hälsoaspekten i undervisningen. Främst det att den breddar ämnet, vilket man upplever. Det 

är breddat och blir tydligare den här kopplingen till det totala välbefinnandet. För lärare E är 

den största skillnaden hur man sätter betyg: 

 

Det är ju nya betygsystem, också det gör att man är striktare med att eleverna ska ha A i alla 

moment annars hamnar de på B så att säga. Hamnar de riktigt under isen med ett lågt betyg E i 

något moment, är de egentligen bara berättigad till betyget D även fast de har A i många 

moment. Därför är det viktigt att informera eleverna om vad som gäller, att man inte kan strunta 

i ett moment. 
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Lärare F upplevde att det har blivit större fokus på de teoretiska bitarna i hur man rör sig och 

varför man ska äta rätt men tycker ändå, att fokus ska ligga på rörelse, iallafall i låg och 

mellanstadiet.  

 

Lärarna hjälps av Kursplanen Lgr-11 när de undervisar men upplevde att kursplanen hade 

förändrats i olika grad för dem själva. Lärare A svarar att Ja det har blivit så att man ser 

sambanden med de olika ämnena mer ämnesövergripande nu. Lärare B upplever att 

kursplanen Lgy11 är ganska så lik tidigare kursplan men med mer betoning på att individen 

ska sköta sin egen kropp. Lärare C menar att kursplanen har förändrat mycket Vi gör 

pedagogiska planeringar och utgår från förmågan eller ett centralt innehåll från kursplanen 

och relaterar det till ett kunskapskrav.  […] Det här med pedagogiska planeringar är nyckeln 

till en lyckad undervisning. Lärare D och F försöker att föra in mer teori i sin undervisning 

men upplever samtidigt att för mycket teori gör avkall på rörelsen som de upplever att deras 

elever i låg- och mellanstadiet har ett stort behov av. Lärare E säger att Det är nu mer uttalat 

att alla elever måste genomgå samma sak i undervisningen. Till största del har den nya 

läroplanen förändrat hur lärarna undervisar med mer fokus på individen. 

 

Lärarna upplevde att de får hjälp av den nya läroplanen till exempel med ramar, och att 

kursplanen trycker mer på att man som elev ska kunna känna till ord och begrepp mer än 

tidigare. Lärare A säger När det gäller hälsa får man titta på det tillsammans i kommunen så 

att man har en grund så att det blir en likvärdig bedömning. Lärare C tycker att jag är mer 

överens med mycket i den nya kursplanen. De flesta lärarna tycker att områden som ska 

behandlas inom ämnet idrott och hälsa har blivit tydligare även fast det skulle kunna utvecklas 

med ännu mer vägledning. 

 

Lektionerna i hälsa ser olika ut beroende på vilket stadium i skolan lärarna undervisade i. 

Lärare D och F som undervisar yngre elever i låg- och mellanstadiet försöker att integrera 

hälsoundervisningen under lektionens gång. Ibland i början av lektionen för att sedan sätta 

igång med rörelsepass. Eller att de lyfter något under lektionen. Lärarna är inställda på att 

eleverna ska få röra sig så mycket som möjligt.  

 

Där lärarna A, C och E är verksamma på högstadiet men även på låg och mellanstadiet, får 

eleverna som exempel antingen planera hur de ska springa intervallträning eller 

distansträning. Därefter får de ta sin puls och skriva en labbrapport. Det kan även röra sig om 
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färdiga uppgifter som de får reflektera över efteråt. De försöker att göra det teoretiskt och 

praktiskt så att de knyts samman. Därefter bygger de på om hur man tränar för att må bra, vad 

som passar eleverna, med teorier och reflektioner.  

 

På gymnasiet planerar lärare B och de andra lärarna tillsammans med eleverna fram innehållet 

i början av terminen. Då utgår de från en lärobok som heter ”Idrott och Hälsa” och den ges ut 

av studentlitteratur. Här får eleverna ibland läxa inför en lektion i hälsa, som under lektionen 

följs upp av en kort föreläsning av läraren. Lärare B säger att Det är viktigt att hålla korta 

genomgångar annars blir eleverna rastlösa men har de läst på innan så brukar genomgången 

gå bra. Lärarnas sätt att undervisa beror på vilken ålder eleverna har och görs från de 

grundläggande behoven av hälsa för låg- och mellanstadiet till mer fördjupande kunskaper om 

hälsa på högstadiet och gymnasiet.    

 

Var hälsa lektionerna sker svarade de flesta lärarna, i idrottshallen eller i ett klassrum. 

Lektionerna i klassrummen sker i regel där, för att man ska ha tillgång till dator, laserkanon 

och dvd. Det kan även vara för att lärarna upplevde, att eleverna var mindre stressade av att 

de inte får röra på sig i ett klassrum än i idrottshallen. Det var lättare att resonera med 

eleverna om man flyttat ut dem från idrottshallen. Om det var saker som ska bearbetas var det 

lättare att sitta i klassrummet. Det vanligaste var annars att ha en kort genomgång i 

idrottshallen, innan man gick över till rörelse. 

 

Eleverna återkopplar på olika sätt och lärarna svarade på följande sätt. I de yngre åldrarna 

arbetade lärarna mycket med upprepning. Eleverna får därefter kontrollfrågor. Tydligast blir 

det när elever får aha upplevelser och kan relatera det till sin aktiva fritid. På högstadiet går 

lärarna igenom områden inom hälsa. Eleverna får sen pröva på kunskaperna praktiskt och 

teoretiskt. Lärare C poängterar att Då har jag styrt in dem på konditionsträning eller fysisk 

träning. Då är det som jag vill ha i deras reflektioner, och då är det först bra att få koll på 

vad de anser att styrketräning ger dem som individ. Eleverna får både muntliga och skriftliga 

förhör, men det är också viktigt att de får diskutera och delge varandra kunskaper som de 

sedan sammanställer till gemensamma dokument. 

 

På gymnasiet gör de inlämningsuppgifter och skriver träningsdagbok där de utgår från sin 

lärobok idrott och hälsa. I sin träningsdagbok utvärderar de sin egen träning som kompletteras 
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av inlämningsuppgifter. Varje termin får eleverna svara på frågor för att utvärdera hur de 

upplevt att deras undervisning har varit. 

7.3 På vilket sätt görs hälsoundervisningen meningsfull inom 

idrottsämnet? 

Under den tredje forskningsfrågan behandlades om hälsa kan läras ut på ett rimligt sätt, och 

hur lärarna gör för att lära ut hälsa på ett meningsfullt sätt för dem själva och eleverna. 

Ytterligare frågor som tas upp var, om ämnet idrott och hälsa främjar elevers utveckling och 

hur utvärderas och eventuellt betygsätts elevernas kunskaper om hälsa. 

 

När lärarna svarade på frågan om hälsa kan läras ut på ett rimligt sätt så tyckte lärare A att det 

var en stor fråga, och tillade att mer tid behövs för att kunna undervisa rent praktiskt men 

också teoretiskt. Lärare B-F svarade att mer kan göras för att förbättra lärandet.  Till exempel, 

att integrera teori och det praktiska bättre och att samarbeta med andra ämneslärare kring 

hälsoundervisning. 

 

För att kunna göra lektioner meningsfulla för lärarna och eleverna så är det är viktigt för 

lärarna att kunna inspirera eleverna utefter egna kunskaper och att lyfta dem till att intressera 

sig för ett livslångt intresse, för ett aktivt liv med många rörelseaktiviteter. Lärare A säger Vi 

lever längre och det finns mediciner för allt men man måste må bra också, och få kvalité i det 

man gör. Eleverna såg förhoppningsvis en mening i att kunna träna i nuvarande liv och i 

framtid. Ett investeringsvärde som de kan tillämpa på sig själva. Lärare B menar att Vi 

försöker att på så sätt att få dem motiverade att bli sina egna tränare och kunna avgöra vad 

som är bra och mindre bra träning. Även att koppla det till sina egna aktiviteter och den miljö 

de vistas i, att de förstår, att allt jag gör påverkar min hälsa i vardagen. Lärare C säger här att 

Varje individ kan utgå från sig själv i hälsa och det är jättebra tänker jag och då blir det så 

att man äger sin egen kunskap som jag tillämpar på mig själv. Även att påminna dem om att 

vara ute i solen och att röra på sig mera när de har chansen i skolan och på fritiden. 

 

Det lärarna nämnde som främjade elevernas hälsoutveckling i ämnet idrott och hälsa var 

enligt lärare B att Om man knyter ihop teknik och praktik så tror jag att det kan främja det 

hela. Lärarna är försiktiga med att säga att det är just bara ämnet idrott och hälsa som främjar 

elevers hälsoutveckling. Lärare C säger  
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Jag vill att alla ska få ett gott självförtroende, god självkänsla där man får acceptera alla för dem de är och att det 

ska finnas olika sätt att röra på sig så att alla kan hitta sitt sätt för att få den där rörelseglädjen. Genom acceptans 

och hitta sin egen väg i rörelsen, det vill jag hjälpa eleverna med. 

 

Lärarna var överens om att deras undervisning är en bidragande faktor till vad som höjer 

medvetandegraden hos deras elever. Lärare E säger 100 minuter idrott är väldigt lite i varje 

elevs vardag men kan ändå bidra till, att man skapar ett livslångt idrottsintresse eller att man 

försöker att röra på sig för att må bra. Lärare F säger att det här kan engagera andra 

målgrupper speciellt för de elever som inte håller på någonting på fritiden. Det är mitt mål 

och syftet med alltihopa att få dem att tycka att det är roligt och viktigt att röra på sig och 

leva sunt hela livet för att orka. 

 

När lärarna utvärderar och betygsätter eleverna så sker det under lektionernas gång.  De 

använder sig av formativ bedömning då det antingen gäller att hjälpa eleven med övningar 

eller att ställa frågor som ska få eleverna att lära sig att tänka vidare i frågor kring hälsa. 

Annars får eleverna muntliga eller skriftliga förhör och även inlämningsuppgifter. De yngre 

eleverna i sjätte klass skriver loggböcker medan elever i högstadiet och gymnasiet får skriva 

träningsdagböcker vid tillfälle. Elever med läs- och skrivsvårigheter får göra muntliga förhör 

som spelas in. Betygsättningen görs efter att ett block inom hälsa är gjort och summeras med 

andra delar inom idrottsämnet. 

7.4 Hur kan idrottslärare utveckla området hälsa inom idrottsämnet 

i skolan? 

Under den sista huvudfrågan diskuterade lärarna framtidsutveckling för ämnet, vad som kan 

göras för att utveckla hälsa och vad som eventuellt behöver utvecklas. Även vad de skulle 

göra, om de fick chansen att utveckla hälsoområdet vidare med sina kollegor. För att sedan 

avsluta med frågan vad de upplever att tonvikten bör ligga på? Fysisk, social eller psykisk 

hälsa? 

 

De faktorer som lärarna nämner i sina tankar om vad som kan utveckla hälsa inom 

idrottsämnet är att öka samarbetet med andra ämnen som NO-ämnen och hemkunskapen. Det 

kräver mer tid och klassrumsmiljöer som tillåter det. Ge eleverna kunskaper som främjar dem 

i deras kommande yrke men även som medborgare. Lärare B tycker att Det gäller att följa 

med i den forskning som görs i Sverige och världen. Då kan man ta till sig det och utveckla 

idrottsämnet i skolan med hjälp av det. Undervisar man med en medvetenhet och strävar mot 
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den utvecklas man. Lärare D tycker att det är viktigt med Externa föreläsare skulle vara ett 

positivt inslag i vardagen. Om eleverna får träffa förebilder som tränar mycket och undviker 

ohälsosamt leverne skulle det påverka mer en vad en idrottslärare kan göra. På samma sätt 

menar lärare A att det vore bra att kunna bjuda in en annan kategori av föreläsare Det kan 

vara bra för eleverna att få se personer som har tagit sig tillbaka till livet efter ett långt 

missbruk och faktiskt kan berätta vad baksidan av hälsa kan vara. Det är även viktigt att ge 

eleverna chansen att lyckas individuellt så att de kan välja bland det som presenteras för dem. 

Lärare E säger Alla kan inte göra alla saker lika bra utan att det finns möjlighet att lära sig 

och lyckas med det som man blir presenterad för.  

 

När lärarna diskuterar vad som eventuellt behöver förändras, tar de upp saker som är viktiga 

för ämnets framtid: 

Lärare A menar att det behövs Mer tid, bättre salar, och tid till att prata ihop sig med olika 

ämnen. Lärare B säger  

 

En sak som behöver förändras är att det ska vara mera fortbildning inom det här området. Att 

kunna ta ställning till olika populära trender och att kunna förmedla det på ett bra och riktigt sätt. 

Får man fortbildning själv, kan man hålla sig à jour. 

 

Lärare C menar att det finns en stereotyp bild av hur idrottsämnet ser ut och beskriver det på 

följande sätt. 

 

Det finns en cementerad idé om att ämnet ska ske i en gymnastiksal med bommar. Då byter man 

om 10 minuter före och 10 minuter efter lektion. Om man istället tänker på att man ska vara ute 

så mycket. Om man tänker först utevistelsen, så är aktiviteten mer viktig som att simma och 

simma på olika sätt kanske och att kunna åka skridskor och skidor. Då behöver vi omstrukturera 

tiden.  

 

Lärare E har uppfattningen om att det råder tidsnöd inom vissa delar av idrottsämnet Jag vet 

inte, det står en stor bit om friluftsliv. Vi ska få dem att intressera sig för att vara ute i skog 

och mark. Det är förknippat med kostnad, dels är det tidsbrist. Vanliga lektioner räcker inte 

till att vara ute i skog och mark. 

 

Om lärarna hade möjligheten att bestämma tillsammans med sina kollegor så skulle de ta mer 

tid att förkovra sig. Lärare A säger Det gäller att hitta material som är relevant och intressant 

och då får man leta lite grann efter bra saker. Det är viktigt att träffa andra ämnesgrupper för 



21 

 

 

att kunna samarbeta kring hälsa. Lärare C säger helt enkelt Vara mera tematisk kring hälsa! . 

Lärare B menar även att det vore bättre att ha möjligheten att kunna forska på sina egna elever 

för att inte all forskning skall vara centrerad till högskolor och universitet, utan att lärare och 

även eleverna i den lokala skolan kan vara delaktiga i den. Sedan nämndes även materiella 

resurser där lärare B önskade att kunna individualisera elevers träning genom att bland annat 

ha ett större utbud i skolans gym, dit elever skulle kunna gå under raster och håltimmar. 

Lärare B och E önskar fler friluftsdagar med aktiviteter utanför skolan och, där lärare E 

tillägger Om inga begränsningar fanns, eventuellt friluftsliv på annan ort varje termin. Lärare 

F poängterar att Nätverk mellan skolor är bra och kan utökas speciellt för de idrottslärare 

som arbetar ensamma på en skola. 

 

 

När lärarna gavs frågan vad tonvikten bör ligga på: Fysisk, social eller psykisk hälsa? 

Så svarade lärarna att de hör ihop! Några beskriver att de är skolade först och främst med den 

fysiska hälsan som de behärskar bäst. Alla är eniga om att det ena inte kan vara utan det 

andra. Lärare D:s svar får summera den här frågan Jag måste ha en helhetsbild!  Generellt 

måste det gå hand i hand hela tiden. Gäller det en hel människa då måste alla bitar samspela. 

 

I det här resultatkapitlet har fyra huvudsakliga forskningsfrågor besvarats med hjälp av 

underfrågor. För det första vilka är lärarnas tankar om hälsa och vad de anser att hälsa innebär 

inom ämnet idrott och hälsa? Därefter vad lärarna lär ut om hälsa under idrott och hälsa 

lektionerna? Då med hjälp av egen utbildning, kursplan och att de nu fokuserar på varje elev 

som individ i högre grad en tidigare. Under den tredje forskningsfrågan har lärarna svarat på 

vilket sätt hälsoundervisningen är meningsfull inom idrottsämnet? Här talar lärarna om vikten 

av att göra hälsoundervisningen meningsfull för eleverna och i förlängningen för dem själva. 

Under den fjärde forskningsfrågan så diskuterades hur idrottslärare kan utveckla området 

hälsa inom idrottsämnet i skolan. De tog upp mer tid till lektioner, mer planeringstid med 

andra lärarkategorier och mer fortbildning. För att få en tydligare bild av de huvudsakliga svar 

som har getts i den här studien har en sammanfattning gjorts i Tabell 1 här nedan. Tabellen 

utgår från studiens syfte och forskningsfrågor vilket har brutits ner till underfrågor och där 

huvudsakliga svar anges. 
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Tabell 1 Sammanfattning av resultaten i studien 

 

I Tabell 1 har huvudresultaten i studien sammanfattas utifrån syfte och huvudfrågorna därefter 

kommer underfrågorna till varje huvudfråga för att sedan kort beskriva de huvudsakliga 

resultaten. Det är tydligt att lärarnas känsla av sammanhang (KASAM) bygger på att deras 

elever utbildar sig väl i att ta hand om sin hälsa för framtiden. 

Syfte med 

studien

Huvudfrågor/

Sektion
Underfrågor Huvudsakliga svar

Vad innebär hälsa för dig?

* fysiska/psykiska samspel

* helhetssyn

* balans, harmoni

* sociallt umgäng och att andra mår bra

Vad innebär hälsa för dig inom ämnet 

idrott o hälsa?

* detsamma som egen hälsa

* elevens hälsa är inte förutsättning

* koppla hur vanor påverkar fysiskt 

välbefinnande

Är det någon skillnad på Lgr-11 i 

förhållande till kurplanen Lpo-94 i idrott 

o hälsa?

* högre krav nu; mera fokus på det teoretiska

* simning, dans och friluftsliv har lyfts fram

* individens förmågan styrs

Hur hjälps du av kursplanen när det 

ska undervisas i hälsa?

* ett bra ramverk och tydligare än tidigare

* redan här förslag till förbättringar

Hur ser en lektion ut som är inriktad på 

hälsa?

Lågstadiet - integrerade hälsa och idrotts 

undervisning under lektionens gång

Högstadiet - elever delaktiga i planeringen och 

avrapportering

Gymnasiet - elever och lärare planerar 

tillsammans hela terminen; kurs literature

Var sker hälsa lektionerna? idrottshallen eller klassrum

Vad återkopplar eleverna efter given 

hälsa lektion?

Lågstadiet - upprepning och "aha" 

upplevelser

Högstadiet - muntliga/skriftliga förhör; 

reaktioner till utmaningar

Gymnasiet - inlämningsuppgifter; 

självutvärderingar

Kan hälsa läras ut på ett rimligt sätt?

* de f lesta svarade i det positiva men nämde 

att vissa förutsättningar måste f innas med 

som förmodligen inte f inns idag

* många tyckte det var en komplex fråga

Hur gör ni lektionerna i hälsa 

meningsfulla för er själva och 

eleverna?

* inspirerade elever; intressera dem utefter 

sin egna förmågan

* koppling av lektionen till elevernas vardag

Främjar ämnet idrott och hälsa elevers 

hälsoutveckling? I så fall hur?

* att alla kan hitta sitt sätt att ha rörelseglädjen

* idrott och hälsas lektion tid är för kort

Hur utvärderas och betygsätts 

elevernas kunskap om hälsa?

* formativ bedömning under lektionens gång

* inlämningsuppgifter

Hur kan man utveckla hälsa inom 

idrottsämnet?

* samarbete med andra ämnen (tex NO)

* tid att uppdatera sig i forskningen

* externa föreläsare 

Vad behöver eventuellt förändras?

* mera tid till undervisningar samt planering

* kan inte få ihop friluftsdelen pga tids och 

pengbrist

Om du och dina kollegor fick chansen 

att utveckla frågan vidare vad skulle då 

göras?

* skapa mera tid till att utföra aktiviteter

* decentralisera idrott och hälsa forskning så 

att skolorna kan vara delaktiga

* bättre materiella resurser och skola nätverk

Vad bör tonvikten ligga på? Fysisk, 

social eller psykisk hälsa?
Alla; holistiskt; balans

Undersöka 

vad lärare 

har för 

tankar om 

hälsa och 

hur deras 

tankar 

påverkar 

undervisning

en inom 

ämnet idrott 

och hälsa

Vilka tankar har 

lärarna om hälsa?

Vad lär idrottslärarna 

ut om hälsa under 

idrott o hälsa 

lektionerna?

På vilket sätt görs 

hälsoundervisningen 

meningsfull inom 

idrottsämnet?

Hur kan idrottslärare 

utveckla området 

hälsa inom 

idrottsämnet i 

skolan?
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8. Resultatanalys och diskussion 

Syftet med den här studien var att undersöka vad lärare har för tankar om hälsa och hur deras 

tankar påverkar undervisningen inom ämnet idrott och hälsa.  Fyra forskningsfrågor användes 

för att undersöka lärarnas perspektiv om hälsa, slutresultat av deras undervisningar och det 

som krävs för att undervisningen ska utvecklas. I det här kapitlet summerar jag de viktigaste 

resultaten som i min bedömning svarar bäst upp på frågorna ovan. Därefter sätts resultaten i 

kontext med teori och litteratur.  

 

Den första frågan handlade om lärarnas syn på hälsa. Idrottslärares tankar om hälsa handlar 

främst om att ha en fysisk och psykisk hälsa, så att man orkar med sin vardag mentalt. De 

tycker även att det är viktigt med balans och harmoni i sina liv. Och att umgås med sin familj 

och vänner på fritiden ger kraft. Inom ämnet idrott och hälsa upplever de att hälsa för deras 

elever innebär att idrottslärarna kan föra vidare sina egna kunskaper om hälsa och det som 

ämnet idrott och hälsa inkluderar. Eleverna ska ges verktyg att uppnå hälsa nu och i framtiden 

genom att medvetandegöra vad som är ett hälsosamt sätt att leva på. Lärarnas egen hälsa är 

grunden för att de ska kunna lära sina elever hur de kan behålla ett hälsosamt sätt att leva. 

 

Den andra forskningsfrågan undersökte vad lärarna faktiskt lär ut och hur detta påverkas av 

läroplanerna.  När lärarna jämförde den gamla läroplanen Lpo-94 och den nya Lgr-11, 

upplevde de att de nu har en tydligare läroplan där högre krav ställs på hälsoaspekten. 

Individen är mera i fokus nu än tidigare och det ställs ett högre krav på de teoretiska bitarna. 

Även betygsmässigt har tonen skärpts när det gäller att informera eleverna om vikten av att 

prestera efter egen förmåga. Det för att eleverna inte av lättja ska falla på eget grepp och få ett 

lägre betyg genom att underprestera i något av ämnets delmoment. Ett lågt betyg i ett 

delmoment inom idrott och hälsa kan leda till lägre termins eller slutbetyg. Den nya 

läroplanen har även resulterat i, att lärare träffas inom nätverk i kommunen för att få samsyn 

på hur man bedömer hälsa och andra delar ur kursplanen. 

 

När lärarna undervisar i hälsa, gör de det i idrottshallen, klassrummet eller utomhus men det 

var tydligt att utomhus blir uteslutet på grund av en upplevd tidsbrist hos lärarna. Alla 

idrottslärarna är inställda på att ge eleverna korta teoretiska genomgångar före, under eller 

efter det praktiska passet. Det görs för att eleverna ska kunna få röra sig så mycket som 

möjligt, men också för att de ska kunna ha möjlighet att reflektera över sin rörelse. Det gäller 

att få en balans i hälsoundervisningen annars blir eleverna rastlösa. Eleverna som går i 
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högstadiet och gymnasiet får vara med och lägga upp sina pass i hälsa, pröva dem och sedan 

skriva rapport om dem. Lärarna är ganska överens om att, ska man ha ett längre teoripass i 

hälsa är det lättare att vara i en teorisal, annars upplever eleverna att de missar chansen till 

rörelse. Lärarna får återkoppling i ämnet genom sin formativa bedömning, där de kan se om 

eleverna har förstått, hur de ska gå till väga i olika hälsosituationer, även i samband med att 

eleverna arbetar tillsammans och sammanställer dokument som alla elever sedan tar del av. 

Den summativa bedömningen sker genom inlämningsuppgifter, träningsdagböcker och 

skriftliga förhör. 

 

Den tredje forskningsfrågan undersökte meningsfullhet inom idrottsämnet. Redan här var det 

tydligt i svaren, att det finns utvecklingsutrymme för att skapa ökad meningsfullhet i att 

lärarna pratade om vad som skulle behövas. Till exempel, lärarna upplevde att de kunde lära 

ut hälsa på ett rimligt sätt om undervisningen i hälsa integrerades i ämnet. För att kunna 

arbeta med hälsa som promotion, måste eleverna först skapa ett omedvetet hälsobeteende som 

ger dem lust att röra på sig. För att sedan få syn på sig själv och kunna utvärdera hur det här 

påverkar deras hälsa. De upplevde även att det vore bra att utveckla ett närmare samarbete 

med hemkunskap och NO-ämnena för att få en större tyngd på lärandet om hälsa.  

 

Det Idrottslärarna anser som meningsfullt är när de lär ut sina ämneskunskaper inom idrott 

och hälsa, och även utgår från sina personliga kunskaper om hälsa. När de kan se att eleverna 

faktiskt tar emot deras kunskaper vilket kan ge eleverna ett livslångt intresse för ett aktivt liv 

med många möjligheter att röra på sig. Ett investeringsvärde där varje individ kan utgå från 

sig själv med egna kunskaper och tillämpa dem på sig själv. De kunskaper eleverna får på 

idrott och hälsa lektionerna utvecklar elevernas medvetenhet om hälsa. Om eleverna får pröva 

på nya saker teoretiskt och praktiskt ökar medvetandegraden, något som de sedan kan ta med 

sig i livet. Förhoppningen är att eleven skapar sig ett livslångt intresse för att röra på sig i ett 

hälsoperspektiv. Elevernas utveckling inom ämnet idrott och hälsa stimulerar lärarnas 

meningsfullhet att utveckla ämnet vidare och fortsätta med sitt arbete. 

 

Den fjärde forskningsfrågan handlade om utvecklingen av området hälsa inom idrottsämnet i 

skolan. Lärarna ansåg att det vore bra att samarbeta med andra skolämnen, men att det också 

krävde tid för att göra det. Möjligheten att följa med i rådande forskning inom idrottsämnet 

skulle utveckla ämnet och vara motiverande för eleverna. Flera lärare trodde även att externa 

föreläsare som förebilder skulle kunna belysa hälsoområdet och skapa ett starkare intresse 
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från eleverna. Förutom tidsaspekten, tycker lärarna att det behövdes mer fortbildning, så att 

man kan tillgodogöra och stå emot de olika hälsorön som kommer upp hela tiden. Med 

fortbildning är det lättare att hålla sig à jour. För att kunna genomföra lektioner som 

friluftsliv, åka skidor, skridskor och simma krävs att lektionstiden omstruktureras till något 

nytt. Lärarkåren behöver även marknadsföras till andra delar av samhället. För att visa att 

idrottslärarna har större teoretiska kunskaper än till exempel de ledare som finns i 

idrottsföreningar på lägre nivå. Ett annat sätt att öka medvetandegraden för lärarna är att börja 

forska på den egna skolan, så att eleverna blir delaktiga i forskningsarbetet och därmed flyttar 

ut en liten del av forskningen från högskolorna. För att kunna utveckla hälsa inom ämnet 

idrott och hälsa var lärarna eniga om, att den fysiska, sociala och psykiska hälsan är lika 

viktiga för elevens hälsa och utveckling.  

 

I den här studien används Aaron Antonovskys salutogena modell för att se vad som skapar 

mening i lärarnas undervisning. Idrottslärarnas hälsoundervisning ska vara användbar för 

eleverna så att den blir meningsfull för dem i nutid och framtid. Inom det här perspektivet har 

frågan ställts vad som skapar mening för lärarna i deras undervisningssituation?  Upplever 

lärarna sin undervisningssituation begriplig, hanterbar och meningsfull i förhållande till de 

resurser de har? 

 

 Efter att ha lyssnat till lärarnas utsagor går det att se vilka generella motståndskrafter (GMR) 

de använder för att göra sin vardag i skolan till en begriplig, hanterbar och meningsfull 

arbetsplats. Här skapas KASAM i förhållande till elevernas behov som individer och för 

lärarna i vetenskap om att eleverna utvecklar sin hälsa i en positiv trend. Lärarna pekade även 

ut vad som ska göra deras situation mer hanterbar när de undervisar eleverna i hälsa och det 

som ingår i ämnet idrott och hälsa. 

 

Lärarnas KASAM beror tydligt på hur mycket eleverna uppfattar av det som undervisas på 

idrottslektionerna, vad de återkopplar och tar med sig i egna kunskaper. När lärarna talade om 

vad som var viktigt med deras egen hälsa, nämnde de den fysiska, psykiska och den mentala 

hälsan. Även att finna balans och harmoni i vardagen där den sociala gemenskapen med 

familj, vänner och arbetskamrater är essentiell för hälsan. Den grundläggande generella 

motståndskraften för att kunna undervisa i hälsa är för lärarna att ha god hälsa själva. Andra 

generella motståndskrafter är att läraren är utbildad och känner att det finns en bra lokal med 

utrustning, så att man kan undervisa på ett tillfredsställande sätt vare sig det gäller i 
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idrottshallen eller i klassrummet. Nu har lärarna en ny kursplan att tillgå, den hjälper dem och 

lärare C säger: ”Nu känner jag att det är mycket tydligare, jag har en klarare idé över hur jag 

vill arbeta med hälsa.” Flera lärare upplever att de blir hjälpta av läroplanen och att den 

inriktar sig mer på elevers individuella hälsa nu än tidigare. 

 

Hur gör då lärarna hälsa begriplig för dem själva inom ämnet idrott och hälsa? Lärarna utgår 

från sin egen hälsa och försöker föra den vidare till sina elever. Skillnaden är att lärarna utgår 

från varje elevs individuella förutsättningar att utveckla hälsa. Där de ser det viktigt att ge 

eleverna verktyg för att kunna sköta om sin kropp och ge dem en trygg miljö när eleven 

undervisas. Miljön i sig är det som gör att eleverna kan ta emot ny information utan att störa 

sig själv och andra. Det ger en chans att uppleva rörelseglädje men även en förmåga att kunna 

reflektera kring sin hälsa i relation till rörelse. Begripligt för lärarna blir därmed när eleverna 

har ro att lära sig nya saker om hälsa med hjälp av lärarens kunskaper och erfarenheter. 

 

För att göra undervisningssituationen hanterbar har lärarna först och främst kursplanen för 

idrott och hälsa att utgå ifrån. Kursplanen talar om att man ska utgå från varje, vilket lärarna 

har tagit till sig, och de ser kursplanen som ett stöd för att veta vad de ska ta upp inom ämnet. 

Lärare D säger ”Det ställer ett högre krav faktiskt på att vi har med hälsoaspekter i 

undervisningen. Främst det att den breddar ämnet, vilket man upplever. Det är breddat och 

blir tydligare den här kopplingen till det totala välbefinnandet.” Ett annat sätt att göra 

undervisningen hanterbar, vilket några idrottslärare har möjlighet till är, att i kommunen 

diskutera ihop sig hur man ska bedöma hälsa tillsammans med flera idrottslärarkollegor. I 

övrigt är det stödet från arbetskollegor i den lokala skolan, vänner och familj som gör 

skolundervisningen möjlig att hantera. 

 

Lärarna tyckte att det bästa sättet att göra hälsoundervisningen meningsfull är att inspirera 

eleverna utefter sina egna kunskaper för att lyfta dem till att intressera sig för ett livslångt 

aktivt liv med många rörelseaktiviteter. Det gäller att skapa kvalité i livet där eleverna 

förhoppningsvis ser en meningsfullhet i att kunna träna själva i deras nuvarande och framtida 

liv. Ett investeringsvärde som man kan tillämpa där varje individ kan utgå från sig själv, så att 

de äger en kunskap som de tillämpar på sig själva. Även att koppla det till deras egna 

aktiviteter och den miljö de vistas i, så att de förstår, att allt jag gör påverkar min hälsa i 

vardagen. Även att påminna dem om att vara ute i solen och att röra på sig mera när de har 

chansen i skolan och på fritiden. 
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Lärarnas KASAM bygger på att lärarna utgår från sin egen hälsa när de undervisar sina 

elever. För att uppnå bästa resultat gäller det att förstå sig på sina elever, för att göra 

arbetssituationen begriplig och skapa den miljö som behövs för ett gott arbetsklimat. De som 

gör det här hanterbart är utbildning, kursplanen i idrott och hälsa och arbetskollegor. Lärarna 

ser elevernas utveckling som något som skapar meningsfullhet i arbetet och driver dem till 

nya prövningar att begripa, hantera och göra undervisningen meningsfull i nya situationer. 

 

I Britta Thedin Jakobssons artikel kan man i resultatet läsa att lärarna anser hälsa som något 

teoretiskt och de förknippar den med traditionell klassrumsundervisning. Lärarna hävdar att 

hälsa är något man har i andra ämnen, så som hemkunskap när man undervisar i kost eller 

naturkunskap då man lär sig om människokroppen. Utöver det tycker lärarna hon intervjuat 

att hälsa kan vara de aktiviteter som man genomför i ämnet. Det säger de att man kan vara 

fysiskt aktiv vilket främjar hälsan på kort och lång sikt. Det är även tydligt att lärarna i 

undersökningen tycker att hälsa kan vara något man genomför enligt 

förmedlingspedagogiken. (Thedin Jakobsson 2004, s. 3)  

 

I förhållande till Thedin Jakobssons studie har jag i min undersökning kommit fram till att 

lärarna anser att hälsa är en kombination av teori och praktik. Lärarna håller med om att hälsa 

finns i andra ämnen som hemkunskap och naturkunskap men att de hellre ser ett samarbete 

tematiskt med de andra ämnena för att ge tyngd i hälsoämnet. Idrottslärarna undervisar i hälsa 

i skolan både teoretiskt och praktiskt både kortsiktigt och långsiktigt. Skillnaden ligger i att 

lärarna i min undersökning begränsar sina teoretiska pass och förmedlingspedagogik och låter 

eleverna själva pröva och upptäcka nya saker om hälsa. Det görs genom att eleverna får 

planera fram sina hälsopass, skriver träningsdagböcker och utvärderar sin hälsa muntligt. 

Därför i åtanke av när Britta Thedin Jakobssons artikel är skriven så kan man se att det har 

skett en utveckling inom idrottsämnet. 

 

Olika faktorer som har att göra med inte minst förändringen av läroplanen och kursplanen i 

idrott och hälsa ligger till grund för Jane Meckbachs artikel ”Ett ämne i förändring”. Här 

diskuterar lärarna att de vill upplysa och lära sina elever om vikten av att fylla sin ryggsäck 

med teoretiska och praktiska kunskaper om hur de kan sköta sin egen träning. Andra saker 

som har förändrats i och med kursplanen för idrottslärarna är att de inte längre arbetar 

ensamma utan tillhör arbetslag. Lärarna själva menar att ämnet har förändrats när man bytte 
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namn från Idrott till Idrott och hälsa. Då blev även undervisningstimmarna färre med två 

undervisningstillfällen istället för tre och kursplanen blev målstyrd. (Meckbach 2004, s. 5) 

 

Som ovan talar lärarna i min studie om att ge eleverna kunskaper i hälsa som de kan använda 

nu och i framtiden för att ta hand om sin kropp på bästa möjliga sätt. Lärarna som arbetar på 

högstadiet och gymnasiet arbetar i arbetslag dock är det fortfarande vanligt att idrottslärare i 

mindre skolar arbetar ensamma. Därför är det viktigt med arbetsnätverk för att stärka 

samsynen i den gruppen. Det har blivit färre lektionstimmar vilket påverkar lärarnas sätt att 

undervisa. Om de fick välja skulle de lyfta hälsoämnets teoretiska del. Utöver det skulle de 

omdisponera tiden helt och hållet när man ska utföra friluftsliv, skridskoåkning, skidåkning 

och även när man ska simma för att man ska kunna hinna med alla individer i en klass. 

 

Professor Kathleen Armour och Dr. Jo Harris har upptäckt, att det inte spelar någon roll hur 

pass genomtänkt och empirisk ett ramverk, modell eller resurs är om inte idrottsläraren är 

övertygad om att det är rätt väg att gå vilket de skriver i artikeln ”Making the Case for 

Developing New PE- for-Health Pedagogies” (Armour & Harris 2013, s. 212). Därför ger de 

även tre genomarbetade förslag på hur man kan utveckla idrott och hälsa:  

 

De tre stegen går ut på att först samarbeta med mellan grupperna idrott, medicin och 

yrkesgrupper inom hälsoområdet för att folkhälsan ska bli identifierbar och överkomlig för 

idrottslärare. Sedan att undervisningen är dynamisk och varierande så att lärarna kan bemöta 

elever oberoende av vad som påverkar deras hälsa, därför behöver läraren utbildas mera inom 

hälsoområdet. Slutligen vill de utveckla idrottsutbildningen genom hela idrottslärarens karriär 

om hälsa och idrott länkas samman ytterligare skulle det ge en helt ny bild av ämnet. 

Genomförandet av de här punkterna kräver idrottslärarnas fulla engagemang (Armour & 

Harris 2013, s. 213-215.). 

 

Om lärarna fick möjligheten att genomgå de här tre stegen så skulle det ge en större insyn om 

hälsoämnet som de tydligen efterfrågar när de önskar fortbildning. Idrottslärarna har ett större 

stöd i kursplanen Lgr-11 nu än tidigare vilket de upplever som positivt. Det finns en 

efterfrågan om att utveckla samarbetet med andra grupper men först och främst inom skolans 

väggar men därefter genom externa föreläsningar och ett närmare samarbete med polis, social 

myndigheter, sjukvård och forskningsinstitut. Lärarnas svar i min undersökning är att de inte 

vill gå djupare in på elevers psykiska hälsa utan försöker att hjälpa dem till rätta med de 
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resurser de har som idrottslärare.  Det lärarna förmedlar beskriver en relativt dynamisk 

undervisning där lärarna själva beskriver att de skulle vilja fortbilda sig inom hälsoämnet för 

att kunna hinna med att ta ställning till om en hälsotrend är bra eller inte. Men även att kunna 

ta upp forskning på hemmaplan för att få med sina elever att bli delaktiga i olika projekt. 

Idrottslärarna som jag har intervjuat har en arbetslivserfarenhet mellan 17 och 40 år och 

verkar alla brinna för sitt ämne idrott och hälsa. Ett trestegsprogram skulle nog hjälpa lärarna 

att samarbeta men enligt lärarna själva måste det resulterar i att fler ämnen och lärare 

förespråkar och samarbetar om hälsa. 

 

I Michael Quennerstedts artikel ”Hälsa eller inte hälsa – är det frågan?” så menar han att det 

är viktigt att ha med de epidemiologiska argumenten när man gör kursplanen för idrott och 

hälsa. När man diskuterar aspekter som inaktivitet, fysisk inaktivitet övervikt och fetma bör 

många vara med som forskare, skolpolitiker, lärare i idrott och hälsa med flera. Därför 

förespråkar Michael Quennerstedt den salutogena modellen för att samtala om hälsa inom 

ämnet idrott och hälsa, och med fler aspekter kunna titta på möjliga lösningar mellan hälsa 

och ohälsa. (Quennerstedt 2007, s. 50-56.) 

 

När lärarna i min studie undervisar sina elever i hälsa så undviker de att ge eleverna några 

färdiga lösningar. Det gör de för att eleverna ska få uppleva en glädje i att få röra på sig men 

även för att eleverna själva ska kunna upptäcka vad de mår bra av och vad som främjar deras 

hälsa. Lärarna efterfrågar nog ett större samarbete kring hälsa men förmågan att se till elevers 

hälsa eller ohälsa gör de genom att se på eleven som en individ där den fysiska, psykiska och 

sociala hälsan är lika viktig. 

 

I den rådande hälsoundervisningen som lärarna gör så upplever jag att de i en större 

utsträckning försöker att först ge eleverna rörelseglädjen innan de försöker att ge eleverna 

information och kunskaper om fysisk och psykisk hälsa. Eleverna ges nu en tydligare plan på 

hur de kan utveckla sin hälsa genom att själva först pröva på eller att själva planera sina 

hälsopass. Lärarna känner sig mer hjälpta av den nya kursplanen i idrott och hälsa som är 

tydligare med att tala om vad man ska upp med sina elever. Samtidigt känner lärarna sig 

utmanade med en kontinuerlig minskade lektionstid.  Målet är att utbilda eleven i sin 

egenförmåga att bibehålla sin egen hälsa har alltid funnits där skillnaden är nu att läraren ska 

hinna med att utveckla alla elever individuellt mot ett gemensamt mål. Lärarnas KASAM 

bygger på att de ser elevernas utveckling. Det är det som skapar meningsfullhet i arbetet och 
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driver dem till nya prövningar att begripa, hantera och göra undervisningen meningsfull för 

eleverna i nya situationer. 

8.1 Metoddiskussion  

Min ansats varit den kvalitativa i den här studien. Med hjälp av intervjuer med öppna frågor 

har jag fått utförliga svar på frågorna som ställdes, vilket jag upplever har gått bra. Inför mina 

intervjuer hade jag gjort en provintervju för att testa om mina frågor skulle fungera, vilket de 

gjorde. För att ha en tydligare överblick på min undersökning, ställde jag upp mina frågor i 

förhållande till syfte och forskningsfrågor vilket har underlättat under intervjuernas gång. Den 

kvalitativa ansatsen med hjälp av intervju har hjälpt mig att få ett djup i frågorna som ställdes. 

Det har varit rätt att använda den här metoden och jag anser att det hade varit svårt att komma 

tillrätta med den här studien om till exempel en kvantitativ metod hade använts. Den här 

studien har gett mig inblick i andras perspektiv och tankar om hälsa och i sin tur har den gett 

mig utvecklade kunskaper om hälsa inom ämnet idrott och hälsa. 

9. Slutsats 

Syftet med den här studien var att undersöka vad lärare har för tankar om hälsa och hur deras 

tankar påverkar undervisningen inom ämnet idrott och hälsa.  Utan tvekan tyckte alla lärarna i 

denna studie att god hälsa främjas av fysisk, psykisk och social balans och att balansen ska 

hittas på individ nivå.  De flesta lärare tycker att läroplanen hjälper dem att planera 

undervisningen, men tycker också att det finns utrymme för förbättring.  Det som slog mig 

som en erfaren pedagog och nyutbildad lärare, var de starka åsikter om utvecklingsbehov 

samt möjligheter inom idrott och hälsa undervisningen.  Dessa starka åsikter speglas i 

litteraturen särkilt av Armour and Harris där det blev tydligt att förbättringar inom området 

egentligen är beroende av lärarnas engagemang och vilja att utveckla sig själva.  Under mina 

år på lärarutbildningen har jag undersökt begreppet hälsa och hur det kan användas både ur 

elevernas samt lärarnas synvinkel. I enlighet med KASAM, för att göra min egen 

undervisning så begriplig, hanterbar och meningsfull för mig själv och mina elever så gäller 

det att ta till vara andra lärares erfarenheter.  Med den här studien i ryggen känner jag mig 

stärkt att ta mig an min roll som idrottslärare med goda idéer om hur man kan undervisa i 

ämnet idrott och hälsa. 
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Bilaga 1 

Syfte, frågeställningar och intervjufrågor 

Allmänna frågor – A 

Vilken är din ålder? Hur många år har du arbetat som idrottslärare? När och var utbildade du 

dig till idrottslärare? Hur många elever går det på din skola?  

Syftet med den här studien var att undersöka vad lärare hade för tankar om hälsa, och 

hur deras tankar påverkade undervisningen inom ämnet idrott och hälsa. 

1. Vilka tankar har lärarna om hälsa? 

a) Vad innebär hälsa för dig?     

b) Vad innebär hälsa för dig inom ämnet idrott och hälsa? 

c) Gör du skillnad på idrott och hälsa?  

2. Vad lär idrottslärarna ut om hälsa under idrott och hälsa lektionerna? 

a) Är det någon skillnad på Lgr-11 i förhållande till kursplanen Lpo-94 i idrott och hälsa?  

b) Har Lgr-11 resulterat i någon förändring av undervisningen för er del? Hur då? 

c) Hur hjälps du av kursplanen, när det ska undervisas i hälsa? 

d) Hur skrivs hälsa fram i er lokala kursplanen? 

e) Hur ser en lektion ut som är inriktad på hälsa? 

f) Var sker hälsa lektionerna? 

g) Vad återkopplar eleverna efter given hälsa lektion? 

3. På vilka sätt görs hälsoundervisningen meningsfull inom idrottsämnet? 

a) Kan hälsa läras ut på ett rimligt sätt?  

b) Hur gör ni lektionerna i hälsa meningsfulla för er själva och eleverna? 

c) Främjar ämnet idrott och hälsa elevers hälsoutveckling? I så fall hur? 

d) Hur utvärderas (och eventuellt betygsätts) elevernas kunskaper om hälsa? 

4. Hur kan idrottslärare utveckla området hälsa inom idrottsämnet i skolan?  

a) Hur kan man utveckla hälsa inom idrottsämnet? 

b) Vad behöver eventuellt förändras? 

c) Om du och dina kollegor fick chansen att utveckla frågan vidare vad skulle då göras? 

d) Vad bör tonvikten ligga på? Fysisk, social eller psykisk hälsa? 
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Bilaga 2 

Litteratursökning 

 

Syfte och frågeställningar: Syftet med den här studien är att undersöka vad lärare har 

för tankar om hälsa och hur deras tankar påverkar undervisningen inom ämnet idrott och 

hälsa. Frågeställningarna är: 

 

Vad är lärarnas tankar om hälsa? 

Vad lär idrottslärarna ut om hälsa under idrott och hälsa lektionerna? 

På vilka sätt görs hälsoundervisningen meningsfull inom idrottsämnet? 

Hur kan idrottslärare utveckla området hälsa inom idrottsämnet i skolan?  

  

Vilka sökord har du använt? 
 Hälsa, hälsa inom idrott och hälsa, grundskolan. Physical education, Teacher, health, 

secondary teaching, school. 
 

 

Var har du sökt? 
 GIH:s bibliotekskatalog, Ebsco, Google Scholar, Diva, SU:s Bibliotek. 

 

Sökningar som gav relevant resultat 
 

Ebsco: Physical education teachers and health and secondary teaching 

Diva på GIH: Hälsa 

Google Scholar: Hälsa inom idrott och hälsa 

 

Kommentarer 
Det fanns goda möjligheter att hitta material i databaser och bibliotek, de databaser som 

fungerade bäst var Ebsco och Diva. Efter gjorda fynd på Ebsco och Diva blev det lättare att 

söka litteratur via litteraturlistor. 

 

 

 

 


