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Sammanfattning 

 

Syfte och frågeställningar  

 

Syftet med studien är att undersöka hur idrottslärare arbetar med hälsa i ämnet Idrott och 

hälsa på högstadiet. Vi har arbetat utifrån följande frågeställningar: 

Hur tolkar idrottslärare begreppet hälsa i ämnet idrott och hälsa? 

Hur utformas hälsoundervisningen i ämnet idrott och hälsa? 

 

Metod 

 

Vi har använt oss av den kvalitativa metoden intervju. De intervjuade är fyra stycken lärare 

som undervisar i ämnet Idrott och hälsa på högstadiet. Materialet som samlats in har 

bearbetats och analyserats utifrån KASAM-teorin och dess begrepp. 

 

Resultat 

 

Resultatet visar att lärarna överlag tolkar begreppet hälsa i ämnet Idrott och hälsa på likartat 

sätt och att det i slutändan handlar om att må bra. Studien visar att alla de fyra lärarna har 

ganska lika upplägg när det kommer till undervisningen i hälsa och att de inte ser den 

undervisningen som någon svårighet. Undervisningen består till stor del av praktiska moment 

där teori vävs in, men rena teoripass förekommer också. 

 

Slutsats 

 

Utifrån studien kan man dra slutsatsen att lärarna inte uppfattar det som ett problem eller en 

svårighet att undervisa i hälsa. Man kan också dra slutsatsen att alla lärarna i undersökningen 

har en likvärdig syn på vad hälsa är och anser inte att det är svårt att tyda de mål som står i 

kursplanen. Ytterligare en slutsats man kan dra av uppsatsen är att undervisningen på olika 

skolor skiljer sig men har i grunden ganska lika upplägg när det kommer till teori och praktik.  
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1. Inledning  

 

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

of disease or infirmity (WHO 1948). 

 

 Citatet ovan är WHO:s (World Health Organisation) definition på vad hälsa är. De menar 

alltså att hälsa består av flera olika parametrar och att hälsa inte endast innebär att man till 

exempel känner sig fysiskt frisk. 

 

När vi började våra studier vid GIH i Stockholm i slutet på augusti 2012 visste vi inte riktigt 

vad utbildningen skulle innefatta. Visst hade man hört att det skulle vara massor med 

idrottsundervisning och praktiska moment, men vad vi inte visste var att utbildningen här 

även skulle innebära kurser om kroppen så som anatomi, fysiologi och idrott, hälsa och 

välbefinnande.  

När vi själva gick på högstadiet och hade idrott var det fotboll, innebandy, friidrott och andra 

idrotter och sporter, men vi visste inte vad det var bra för eller varför vi gjorde alla dessa olika 

saker. Även om läraren pratade om kroppen och om hälsa så var det som tonåring svårt att ta 

till sig och förstå hur allting hängde ihop.  

I princip varje dag kan man läsa om nya dieter, ”hälsokurer” och de senaste träningstipsen för 

att hålla sig frisk och leva ett så hälsosamt liv som möjligt. Utöver den mängd tips och teorier 

media kommer med finns det också nationella och internationella definitioner på vad hälsa 

kan vara och hur man uppnår den samma. Sedan har också lärare sin egen syn på vad hälsa är 

och en kursplan som tydligt talar om vad eleverna ska lära sig. Vi blev nyfikna på att ta reda 

på hur lärare idag ser på hälsa och hur de tolkar och realiserar läroplanen, men även hur de 

implementerar hälsa i undervisningen och hur de vet att eleverna har tagit till sig 

undervisningen och faktiskt lärt sig någonting.  

 

Kan man likställa utövandet av bollsport, till exempel fotboll, med att undervisa i hälsa? Man 

får god kondition av att springa vilket kan bidra till god hälsa, eller handlar hälsoundervisning 

om att lära eleverna hur man undviker ohälsa? 
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2. Bakgrund 

Vad som är eller vad som kan ses som hälsa är inget som är självklart. Katie Eriksson (1991) 

framhåller att det verkar vara ett evighetsproblem, där det aldrig går att finna en helt 

tillfredställande definition. Man kan säga att hälsa är ett begrepp med många olika 

innebörder.(Quennerstedt 2006, s.41) 

 

Som citatet ovan berättar så finns det ingen självklar förklaring på vad hälsa är eller hur man 

uppnår den samma.   

Hälsa kan ses på många olika sätt och undersökningar har visat att det ”För många lärare i 

idrott och hälsa verkar begreppet hälsa vara diffust och otydligt, vilket gör att de har svårt att 

uttala sig om hälsa i undervisningen” (Thedin Jacobsson 2007, s.179). Samtidigt visar 

skolinspektionens flygande tillsyn som gjordes 2010 att det är bollspel som dominerar 

undervisningen och att på över 800 noteringar som gjordes fanns det bara tolv som kunde 

kopplas till begreppet hälsa. I samma undersökning kan man läsa att syftet bara angavs vid 

hälften av besökstillfällena (Skolverket 2010). En svaghet med skolinspektionens flygande 

granskning är att den endast speglar vad som skedde under den dagen i ett antal skolor. Vid en 

annan dag eller under en annan period hade kanske andra bilder av ämnet framträtt. Trots den 

invändningen menar vi att den bild av ämnet idrott och hälsa väcker frågor om hälsoinslagen i 

undervisningen som vi vill undersöka.  

Målet med studien är att ta reda på hur lärare på högstadiet ser på begreppet hälsa och ur ett 

lärarperspektiv samt få en bättre bild av hur hälsa implementeras i undervisningen i ämnet 

idrott och hälsa på högstadiet. Uppsatsen ska visa hur lärare realiserar läroplanens mål 

gällande hälsa och om de ser det som en svårighet, men även hur man kan utveckla och 

eventuellt förbättra hälsoundervisningen.  

 

2.1 Definitioner och synsätt på hälsa 

 

Vad hälsa är kan variera från person till person och att säga att det finns en sann förklaring 

eller definition på vad som är hälsa är omöjligt. I tidningar och andra medier publiceras med 

jämna mellanrum de senaste rönen om hur du bör leva, träna, äta och så vidare för att uppnå 

god hälsa. Det finns också mer bestående definitioner på vad hälsa kan vara. Nedan är några 

av dessa samlade. 
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Hälsa är ett tillstånd av fysisk, psykiskt och social välbefinnande och inte endast frånvaro av 

sjukdom och handikapp (WHO 1948). 

 

WHO:s definition på hälsa uppkom efter andra världskriget och har fokus på människans 

sociala liv och det friska istället för det sjuka. Definitionen framställer hälsa som ett positivt 

mål som omfattar hela människan och inte bara den fysiska hälsan (Quennerstedt 2006, s. 44). 

 

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

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

 

I definitionen ovan menar författarna att hälsa har ett egenvärde men också att hälsa är en 

”resurs som bidrar till handlingsförmåga”. De menar också att meningsfullhet är den 

viktigaste drivkraften (Winroth & Rydqvist 2008, s.18).  

 

Enligt citaten är det flera olika komponenter som styr hur en individ upplever sin hälsa. Man 

kan också se att definitionerna utgår ifrån ett salutogent synsätt då målet är att genom 

handlingar hålla sig tillfredställd med vardagen. Dessa citat går således att knyta an till teorin 

om KASAM.  

 

2.2 Hälsa i skolan 

 

Under 1900-talets första del ökade fokus på skolbarnens hälsa man införde till exempel 

hälsolära, kroppsvård och skolbespisning (Quennerstedt 2002, s.148). 1940 gjordes en 

skolutredning vilket resulterade i att hälsofrågor fick än mer plats i den svenska skolan 

(Quennerstedt 2002, s. 151). Under 1960 – och 70-talet kom flera studier om idrottsämnet i 

Sverige, bland annat en pedagogisk studie som gjordes i slutet av 1960, studien visade på att 

det var i stor utsträckning lärarens syn, bakgrund och intresse som avgjorde lektionsinnehållet 

(Lundvall 2004, s.20). I en annan studie från samma period, idrott åt alla, diskuteras hur 

ämnet borde vara upplagt och vad det skulle kallas i skolan (Lundvall 2004, s.20). Under den 

sena delen av 60-talet, men kanske framförallt under 70-talet framhävs livsstilens betydelse 

för hälsan, då främst för att förhindra sjukdomar och för tidig död i form av att upptäcka och 

förändra farliga och riskabla livsstilar. År 1980 träder en ny läroplan i kraft och ämnet får nu 

namnet Idrott. Hälsa tar sig här uttryck i form av ett av ämnets tio huvudmoment som 
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benämns ”hälsa, hygien och ergonomi” (Lgr80). Under det kommande årtiondet ändras 

perspektivet ifrån den faktatäta, vetenskapsbaserade hälsosynen till att individen nu står i 

centrum med dennes egna värderingar om hur man vill göra för att må bra (Quennerstedt 

2002, s.153). 

1994 kommer en ny läroplan, Lpo94. Då byter ämnet namn från Idrott till Idrott och hälsa. 

Ämnet går nu från att vara dominerat av ”gymnastikövningar med starkt medicinskt 

vetenskaplig förankring” (Lundvall 2004, s.22) till ett ämne som syftar till att eleverna ska få 

kunskap om kroppen och hälsa genom idrott. Idrottsgrenar betraktas nu endast som 

delmoment och ett medel för att nå bland annat hälsa. Hälsa i ett brett perspektiv sätts nu i 

fokus. I Lpo94 förskjuts ämnet mot att bli mer inriktat på hälsa (Quennerstedt 2002, s.155). 

 

 

Så här beskrivs hälsa i Lpo94: 

 

Idrott och hälsa ska ha en tydlig inriktning mot god hälsa och god miljö så att eleverna blir 

förtrogna med sambandet mellan livsstil, livsmiljö och hälsa för att skapa livskvalitet (Lpo94). 

 

Och i kursplanen står följande om den egna livsstilens betydelse: 

 

Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola 

har grundläggande kunskaper om förutsättningarna för en god hälsa 

samt har förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan 

och miljön (Lpo94). 

 

Som citaten indikerar så sätts nu hälsa i ett bredare perspektiv med fokus på individen och hur 

denne kan skapa god livskvalitet. Man vill helt enkelt till varje elev förmedla betydelsen om 

att livsstilen påverkar en persons livskvalitet. 

 

Det finns sammanfattningsvis en utveckling att följa i ämnet. Idrott och hälsa är ett ämne som 

har gått ifrån att vara inriktad på fysisk fostran av kroppen, till gymnastik och idrott där 

lärarens intressen låg till bakgrund för hur undervisningen skulle se ut och nu till ett ämne där 

hälsa har en stor plats i kursplanen, med ett tydligt syfte och tydliga mål. 
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2.3 Läroplanen idag 

Efter ett antal år och revideringar av Lpo94 skrevs en ny läroplan, Lgr11, som till stora delar 

liknade Lpo94, men skillnader framträder också. 

 

I kurplanen för idrott och hälsa i Lgr11 (2011, s. 51) står att: 

 

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

fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet. Eleverna ska 

även ges förutsättningar för att utveckla goda levnadsvanor samt ges kunskaper om hur 

fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt välmående. (Lgr11). 

 

Man kan här se att hälsa i undervisningen har fortsatt på inslagen väg, men att man nu även 

lägger fokus på det livslånga lärandet, och att eleverna ska ges förutsättningar för att utveckla 

goda levnadsvanor och kunskaper om hur dessa påverkas av fysisk aktivitet. 

 

I Lgr11 finns också tydliga mål för vad eleverna ska uppnå: 

 

Hälsa och livsstil 

• Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen. 

• Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska  

 aktiviteter och träningsformer. 

• Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande  

av skador, genom till exempel allsidig träning.  

• Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet  

mellan beroendeframkallande medel och ohälsa. 

• Kroppsideal inom idrotten och i samhället i övrigt. Dopning och vilka lagar och  

regler som reglerar detta.  

• Första hjälpen och hjärt och lungräddning. 

• Hur individens val av idrotter och andra fysiska aktiviteter påverkas av olika faktorer,  

till exempel av kön 

 

Målen under punkten ”Hälsa och livsstil” i Lgr11 visar att hälsa påverkas av många olika 

faktorer. Så väl långsiktiga mål som att göra planeringar för ett välmående under ett längre 

perspektiv, som hantering av nödsituationer som första hjälpen förekommer i kursplanen. 



6 

 

Ordet hälsa har funnits med i tidigare läroplaner men då mest i form av hygien och ergonomi 

(Thedin Jakobsson 2004, s.100). Från det att kroppsvård och skolbespisning infördes i skolan 

under början av 1900-talet i syfte att förbättra elevernas hälsa, har det gått till att i Lpo94 och 

framförallt i Lgr11 blivit en stor del av undervisningen i ämnet idrott och hälsa. ”Idag har 

ämnet en holistisk inriktning där sambandet mellan livsstil, livsmiljö och livskvalitet framhålls 

liksom att eleverna ska lära sig att i framtiden kunna ta hand om sin hälsa” (Thedin 

Jakobsson 2004, s.100). Detta är något som lyfts fram i Lgr11. 

 

2.4 Tidigare forskning 

 

Hälsa är ett aktuellt ämne som det finns en hel del material skrivet om. Britta Thedin 

Jakobsson skriver i forskningsrapporten ”Mellan nytta och nöje” (2004, s. 115) att lärare 

”verkar inte ha reflekterat särskilt djupt över att ämnet heter idrott och hälsa och hur det 

påverkar undervisningen”, Britta Thedin Jakobsson menar vidare i idrottsdidaktiska 

utmaningar (2007, s. 179)  att ”För många lärare i idrott och hälsa verkar begreppet hälsa 

vara diffust och otydligt, vilket gör att de har svårt att uttala sig om hälsa i undervisningen”. 

”Lärarna refererar ofta till något som de betecknar som teoretisk kunskap till skillnad från 

idrott som de ser som praktisk kunskap” (2004, s. 115), det spåret tycker vi kan vara 

intressant att följa upp i vår studie.  

I en artikel skriven av Claes Annerstedt som är publicerad i ”Aktuell beteende och 

samhällsvetenskaplig idrottsforsknings årsbok” (2005) , skriver han om likheter och 

skillnader inom idrott och hälsa i Skandinavien. Annerstedt menar att 

 

Hälsoaspekten har alltid spelat en väsentlig roll inom ämnet i samtliga skandinaviska länder. 

Kursplanerna nämner detta som en huvudsaklig del av ämnet och slår fast att det måste finnas ett 

hälsoperspektiv på det ämnesinnehåll som presenteras. Vad ett hälsoperspektiv egentligen står 

för och hur det definieras diskuteras emellertid sällan eller aldrig. (2005, s. 16-17) 

 

I samma artikel kan man läsa om hur upplägget i Sverige skiljer sig från de övriga 

skandinaviska länderna där ämnet hälsa också har debatterats en hel del, speciellt i Finland 

där idrott och hälsa är uppdelat i två olika ämnen, idrott och hälsokunskap. Ämnet 

hälsokunskap försvann som eget ämne 1994 men sedan gjorde comeback 2004 efter lång tids 
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diskussion då man upptäckte negativa effekter under den tid hälsokunskap inte fanns på 

schemat (Annerstedt 2005, s.17).    

 

3. Teoretiska perspektiv 

 

Uppsatsen har en teoretisk utgångspunkt i två begrepp inom KASAM-teorin. Dessa begrepp 

är salutogent och patogent synsätt. KASAM-teorin är grundad av Aaron Antonovsky (1987) 

och tar upp de nämnda begreppen, vilka genomgående kommer diskuteras i arbetet.  

KASAM-teorin samt begreppen som hör till används i denna studie för att visa på att det finns 

olika sätt att se på och förhålla sig till hälsa hos olika individer. Detta kommer att vara 

betydande då svaren förmodligen kommer skilja sig från varandra. Begreppen inom KASAM-

teorin kan hjälpa till att förstå hur undervisningen påverkas av lärarens synsätt på hälsa. 

Undervisar lärarna på ett salutogent sätt för att lära eleverna hur de kan uppnå en god hälsa, 

eller inriktar sig lärare på att lära ut till elever hur man till exempel åtgärdar något som anses 

vara ohälsa? Detta tas upp och diskuteras i diskussions- och analysdelen.  

 

KASAM-teorins grundare Aaron Antonovskys (1923-1994) var professor i medicinsk 

sociologi och prefekt vid Instutionen för hälsosociologi vid Hälsovetenskapliga fakulteten, 

Ben Gurion University of the Negev, Beersheba, Israel (Antonovsky 1987, s.12). Antonovsky 

(1987, s. 17), menade att människan behövde begripa alla de stressorer som de regelbundet 

utsätts för och utvecklade därmed begreppet KASAM (Känsla av sammanhang). För att 

uppnå KASAM behöver människan känna begriplighet, hanterbar och meningsfullhet i de 

situationer man upplever. Teorin utvecklades genom Antonovskys undersökning av en grupp 

israeliska kvinnor som suttit i koncentrationsläger och hur det kom sig att de upplevde sig ha 

en ganska god allmän psykisk hälsa eller en tillfredställande psykisk hälsa trots de 

traumatiska upplevelserna de varit med om. Antonovsky fann att många av kvinnorna 

upplevde sin vardag som just begriplig, hanterbar och meningsfull (Antonovsky 1987, s. 12). 
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3.1 Salutogent och patogent synsätt 

 

Hälsa kan ses utifrån två olika synsätt, ett salutogent och ett patogent synsätt. 

KASAM-teorin bygger på ett salutogent synsätt vilket innebär att man utgår ifrån hälsa och 

hur man uppnår detta, ”hälsa ses som en helhet, och att det alltid är hela hälsan som 

påverkas vid exempelvis olika hälsofrämjande aktiviteter.” (Quennerstedt 2006, s.50) 

Salutogent kommer från ordet Salutogenes som ”betyder hälsans ursprung och härrör från 

latinets salus, hälsa, och grekiskans genesis, ursprung”.(Antonovsky 1987, s. 13)  

Inom det patogena perspektivet finns även där olika synsätt, det som oftast får belysa 

patogenes är det biomedicinska synsättet där sjukdom är någonting som frångår från det 

normala (Quennerstedt 2006). Antonovsky beskriver det patogena synsättet på följande 

sätt:”the pathogenic approach pressure us to focus on the disease, on the illness, on the 

alteration of body fluids or structures, and to dissreagrd the sickness” (Antonovsky 1979, 

s.36). Patogent perspektiv tar alltså sin utgång från det sjuka eller onormala. (Quennerstedt 

2004, s.47)  

 

4. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur idrottslärare arbetar med hälsa i ämnet idrott och hälsa 

på högstadiet. 

 

Frågeställningarna är: 

Hur tolkar idrottslärare begreppet hälsa i ämnet idrott och hälsa? 

Hur utformas hälsoundervisningen i ämnet idrott och hälsa? 

 

5. Metod 

Studien syftar till att ta reda på hur lärare i idrott och hälsa ser på hälsa och hur de 

implementerar hälsa i sin undervisning. Vi har valt att använda oss av en kvalitativ ansats, och 

använt intervju som metod. 

  

Under ett examensarbete är de vanligaste och lämpligaste metoderna att använda sig av 

textanalys, enkät, observation eller kvalitativ intervju (Johansson & Svedner 2010, s.22) 
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 En kvalitativ intervju består av öppet formulerade frågor som kan varieras på olika sätt, det är 

egentligen bara frågeområdena som är bestämda. Hur frågorna under intervjun sedan blir kan 

variera utifrån hur den intervjuade personen svarar, eller hur intervjun utvecklar sig. Det 

viktigaste med en kvalitativ intervju är att få den intervjuade att prata som mycket som 

möjligt, och få tid att utveckla sitt svar (Johansson & Svedner 2010, s.34). På så sätt tror vi att 

vi får in djupare och mer valid empiri. Vi har valt att använda oss av metoden kvalitativ 

intervju, för att ta reda på lärarens syn och inställning till ämnet, undervisningen och dennes 

värderingar. Vi har använt oss av öppna frågor och intervjuerna kan mer liknas som ett samtal 

kring ämnet än som en ren intervju. Intervjuerna är sedan transkriberade (se bilaga 3).     

5.1 Urval  

Vi har samlat in material från intervjuer med fyra idrottslärare, tre manliga och en kvinnlig, 

från fyra olika skolor, två i Stockholms innerstad, en i en Stockholmsförort och en i en stad i 

närheten av Stockholm. Lärarna arbetar på skolor där eleverna och även skolan har olika 

ekonomiska och sociala förutsättningar. För att kunna vara anonyma så har lärarna fått 

påhittade namn. De är Kalle, 26 år, ett år inom yrket. Yngve, 43, med drygt femton års 

erfarenhet. Niklas, 37, har arbetat som idrottslärare i tretton år. Lisa, 34, tio år inom yrket.  

 

Tanken var från början att intervjua två personer av varje kön. Utfallet blev att vi fick 

intervjutillfällen med tre män och en kvinna. Då studien inte har för avsikt att dra slutsatser 

utifrån kön, utan från idrottslärare som yrkesgrupp, är detta urval trots snedfördelningen 

godtagbart. Att studien riktar sig mot högstadielärare beror på att vi själva läser mot de 

åldrarna, och förhoppningsvis är det där vi kommer att arbeta i framtiden. När vi valde vilka 

personer som skulle intervjuas utgick vi ifrån bekvämlighetsprincipen, vi intervjuade lärare 

från våra vfu-skolor samt lärare som vi använt oss av under tidigare uppsatsskrivning.  

5.2 Genomförande  

 När det fastslagits att intervju skulle användas som datainsamlingsmetod kontaktades lärarna 

via mejl med förslag på tider och platser för möten. Alla var positiva och vi bokade upp fyra 

intervjuer ganska omgående. Intervjuerna genomfördes sedan på platser som bestämts med de 

lärare som skulle intervjuas, två ägde rum i lärarnas arbetsrum och två ägde rum på kafé i 

närheten av de aktuella lärarnas bostäder. Under intervjuerna som ägde rum på kafé, 

genomfördes dessa avskilt för att kunna prata ostört och inte bli distraherade av andra gäster i 
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omgivningen. Innan själva intervjun började småpratade vi lite om hur det gick för oss i 

skolan och hur de hade det på sitt arbete, vi berättade även lite om att vi hämtar in data till 

vårt examinationsarbete och vad syftet med vår undersökning var. Sedan informerades läraren 

om att hans/hennes svar kommer att transkriberas och analyseras för att sedan användas i 

studien och han/hon kommer att vara helt anonym och kan när som helst avbryta sitt 

deltagande i studien. Därefter samlades bakgrundsfakta om lärarens ålder, kön, år inom yrket 

och skolans läge in och skrevs ner. När sedan själva intervjun började satte vi på inspelning 

på en telefon för att ljuddokumentera samtalet för senare transkribering, bearbetning och 

analys. Intervjun utgick ifrån den intervjuguide (se bilaga 2) som arbetats fram innan 

intervjuerna skulle äga rum. Intervjuerna tog mellan 24 och 49 minuter. 

5.3 Databearbetning  

 

Efter materialinsamling följde transkribering av intervjuerna som genomförts för att på så sätt 

få en överblick som är lättare att analysera. De transkriberade intervjuerna skrevs ut och 

utifrån frågeställningarna har svaren delats upp i olika kategorier och därefter redovisats 

under rätt frågeställning. Endast den data som är relevant för studien kommer att redovisas.  

Den insamlade datan är analyserad utifrån grundad teori, vilket innebär att datan som samlats 

in är bearbetad utan fördomar eller vinkling (Thornberg, R & Forslund Frykedal, K 2009, s. 

39). Utifrån frågeställningarna analyserades svaren från en lärare i taget och skrevs ihop till 

ett stycke med samlade citat. När alla lärares svar hade publicerats skrevs en sammanfattning 

där svaren analyserades och knöts an till KASAM-teorin och dess begrepp. Slutligen 

diskuterades de analyserade svaren i relation till tidigare forskning i diskussionsdelen.   

5.4 Tillförlitlighet  

Eftersom studien riktar sig mot högstadiet och de intervjuade är högstadielärare blir 

validiteten i det avseendet god. Intervjuerna är fyra till antalet. I förhållande till den tid som 

stod till förfogande blev fyra intervjuer lämpligt. Frågorna som arbetats fram och ställdes till 

respondenten var vi på förhand nöjda med. Svaren blev tillfredställande och har efter 

bearbetning bidragit till att slutsatser har kunnat dras ifrån dessa. Innan första intervjun 

testades intervjuguiden, dels på oss själva och dels på andra studenter. Detta för att se om 

frågorna skulle kunna bli besvarade på ett godtagbart sätt. Efter första intervjun granskades 

intervjuguiden och svaren för att se om någonting skulle behöva justeras. Då detta inte var 

fallet så förblev intervjuguiden oförändrad under samtliga intervjuer. Vid tillfällen då 
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respondenterna har missuppfattat en fråga eller glidit ifrån det aktuella ämnet, har vi försökt 

leda tillbaka dem in på rätt väg. Intervjuguiden bifogas som bilaga (se bilaga 2).  

 

5.5 Etiska principer  

När man forskar måste man använda sig av det grundläggande individskyddskravet. 

Vetenskapsrådet har fyra allmänna huvudkrav enligt följande, informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet).  

Informationskravet innebär att man som forskare informerar de berörda, till exempel den 

person man intervjuar, om vad forskiningen syftar till och ska användas till, samt vilken 

uppgift den berörde har inom arbetet.  Den som forskar ska även påtala att den medverkande 

deltar helt frivilligt och har rätt att avbryta sin medverkan och att de data som samlats in inte 

kommer att användas i något annat syfte än till forskning. 

 

Med samtyckeskravet menas att den som deltar i studien eller forskningsprojektet själv har 

rätt att bestämma om den själv ska delta eller inte. I vissa fall kan man behöva hämta in 

samtycke även från förälder eller vårdnadshavare ifall deltagarens ålder understiger 15 år.  

 

Konfidentialitetskravet har i dessa fall att göra med sekretess och tystnadsplikt. Man skall 

alltså se till så att personerna som upplåter sina svar, till oss som insamlare av material, alltså 

inte skall kunna identifieras av utomstående. Detta gäller framför allt etiska frågor som kan 

vara extra känsliga. Utomstående skall inte på något sätt kunna få tag i information om vem 

som deltagit i studien. Som författare till uppsatsen måste man se till att förvara 

personuppgifter för oss själva, samt vidta åtgärder för att försvåra för utomstående att kunna 

ana vem som blivit intervjuad. 

Nyttjandekravet handlar om att det material man samlar in endast används till rätt ändamål. 

Manfår alltså inte använda materialet till någonting annat än studien det syftar till. Man får till 

exempel inte låna ut eller ge bort information till exempelvis företag som sysslar med statistik 

och dylikt. Forskningsresultat skall inte komma i fel händer så att de kan användas i andra 

syften än aktuell forskning.  
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De etiska principerna har tillämpats genom att respondenterna innan intervjuerna har 

informerats om att de kommer vara anonyma, och att de när som helst har rätt att avbryta 

intervjun eller avsluta sin medverkan i studien. Lärarna informerades även om att all data i 

form av ljudupptagning endast kommer att användas i studien, och att den där efter kommer 

att raderas. För att ingen av lärarna ska kunna bli identifierade har vi i studien givit dem 

fiktiva namn och undanhållit information om deras arbetsplats eller annat som kan kopplas till 

dem. 

6. Resultatredovisning och analys 

 

Nedan följer redovisning av svaren på de intervjuer som genomförts med utgångspunkt från 

studiens frågeställningar.  

 

Kalle är en manlig lärare som är 26 år gammal och relativt nyutexaminerad lärare i idrott och 

hälsa. Han har arbetat på sin skola i en förort till Stockholm i drygt ett år.  

Lisa är en 34årig kvinna och arbetar sedan 10 år tillbaka på en skola i en stad några mil från 

Stockholm. 

Yngve är 43 år och en man med drygt 15 års erfarenhet av yrket. Han arbetar för närvarande 

på en skola i Stockholms innerstad. 

Niklas, 37, har arbetat som idrottslärare i 13 år. Han arbetar på en skola i centrala Stockholm. 

 

6.1 Hur tolkar idrottslärare begreppet hälsa i ämnet idrott och 

hälsa? 

 

Den första frågan handlade om huruvida lärarna kände till några olika definitioner på hälsa 

och hur dem själva definierar hälsa, men även om vad som är hälsa för dem personligen. 

Resultaten visar att ingen av lärarna som vi pratade med kände till någon allmän definition på 

hälsa. Lisa nämnde att hon visste att det fanns men inte kom ihåg någon. Lärarna var ganska 

överens om vad de upplevde att hälsa var, och trots att ingen av dem kände till någon känd 

definition på hälsa så stämmer svaren de gett ganska bra överens med till exempel WHO:s 

hälsodefinition, när Niklas berättar för oss hur han skulle definiera hälsa citerar han nästan 

ordagrant början av den samma:  
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”det är det psykiska och fysiska välbefinnandet hos en individ och då alltså hur individen 

upplever sin egen psykiska, fysiska hälsa så vad jag upplever som fysisk och psykisk hälsa för 

mig kanske är något annorlunda för någon annan”. 

Alla fyra lärarna anser att hälsa är beroende av flera olika aspekter, att man till exempel inte 

är vid hälsa bara för att man är frisk i kroppen. Alla lärarna tar sitt synsätt utifrån det 

salutogena synsättet då de fokuserar på vad som främjar en god hälsa och inte fokuserar på 

hur man botar eller förändrar ett tillstånd av ohälsa. Kalle utrycker sig på följande sätt: 

 hälsa både fysisk och psykisk status, hur man är fysiskt aktiv och hur sin livsstil påverkar sitt 

välbefinnande, både allmänt sen hur man på fritiden motionerar eller hur man äter och många 

olika faktorer som kommer in i hälsobegreppet, både fysiska och psykiska faktorer som då blir 

någon slags sådant begrepp där man liksom sammanfattar allting, en hälsostatus. 

Lärarna ser alltså hälsa som en helhet och utgår ifrån hur man uppnår hälsa.  

 

Nästa fråga handlade om hur lärarna ser på och tolkar målen i hälsa i den rådande läroplanen 

Lgr11, och hur hälsa har förändrats i ämnet från den tidigare läroplanen Lpo94.  

 

Lärarna upplever här inga större skillnader i läroplanen angående hälsa, inte mer än att hälsa 

har lyfts fram och har större plats i läroplanen och att dem där med undervisar mer om det och 

pratar mer om det, men även att målen och kraven har blivit tydligare än i sin föregångare 

Lpo94. Yngve säger att ”det ger en tydlighet för vad man vill få igenom men det är ju 

ingenting som är egentligen nytt, för alla de här grejerna fanns ju med i Lpo94, i andra ord 

och begrepp under andra formuleringar”. Lisa uttrycker att: 

 

Det ger mer tydlighet, tydliga mål och tydliga krav, men otydligt innehåll. Du ska undervisa 

precis vad du vill, inom ramen hälsa och rörelse. Det finns inga krav på vad de ska kunna. Att de 

ska kunna olika begrepp, olika rörelser och olika taktiker behöver inte vara samma på alla 

skolor. 

Lisa menar att hur man ska undervisa, och vad man ska undervisa därför kan variera mycket. 

Kalle upplever att hälsa i Lgr11 är mer teoretisk än sin föregångare, det gör även Niklas som 

också upplever att vissa punkter i läroplanen är mer eller mindre viktiga i ämnet Idrott och 

hälsa:  
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jag tycker över lag så är det inte så gigantiska skillnader som har hänt, men det är ju skillnader 

men det är min känsla att det har lyfts fram och vi diskuterar det mer bland kollegorna och vi 

pratar om det mer och vi undervisar om det mer än tidigare… jag tycker att dem är bra allihop, 

men sen så då vissa tycker jag är mer eller mindre, kanske viktiga i vårt ämne… den är väldigt 

teoretisk. 

Alla är överens om att man i och med den nya läroplanen i större utsträckning måste motivera 

sitt lektionsinnehåll vad gäller hälsa, vad man gör och varför.  

Därefter ledde samtalet vidare in på om lärarna saknade någonting i kursplanen och om det 

var någon punkt de tycker är extra viktig.  

Intervjuerna visar att lärarna inte saknar några mål i den nuvarande kursplanen för idrott och 

hälsa, utan att målen är bra och relevanta. Niklas och Kalle lägger mest fokus på kursplanen 

Lgr11s första punkt, ”Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av 

konditionen”. Kalle menar på att ungdomar idag sitter mer still framför till exempel datorn än 

tidigare, ungdomar äter också, enligt honom, i större utsträckning vad han menar på är 

skräpmat: 

det är viktigaste för mig just nu i hälsobiten det är att de kan få med det här med att det är många 

olika faktorer som påverkar sin hälsa, att det inte bara behöver va, eehm röra på sig utan det är 

många saker som inte gynnar hälsan som energidryck, stillasittande framför datorerna, dålig 

kroppshållning och så vidare så jag försöker få med, väcka upp deras ögon lite med vad de 

faktiskt är inne på för fel väg och lite så.  

 

Niklas tycker att det är den punkten som kan främja hälsan mest hos eleverna och bidra till ett 

livslångt lärande: 

 

Ja då är det nog den första punkten, att sätta upp mål för den fysiska aktiviteten till exempel 

förbättra konditionen. Det är då min personliga syn, för det står ju där i början i syftet att vi ska 

främja livslångt lärande och då är det såhär att jag tror för att främja ett livslångt lärande så 

kanske inte veta vilken lag och doping som gäller, det kanske inte främjar mitt livslånga lärande 

lika mycket som att kunna sätta upp ett mål för en fysisk aktivitet. 

 

 Annars är de ganska överens om att det är viktigt för eleverna att de vet att det är de själva 

som har möjligheten att påverka sin hälsa genom de verktygen och de kunskaper de får 
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genom undervisningen. Yngve säger att: ”jag vill att de ska vara medvetna om vad de själva 

behöver göra, om vad de själva kan göra, vad de själva skulle kunna göra för att utveckla sin 

egen hälsa så bra som möjligt ”. Lisa lägger tyngd på att eleverna ska ha mycket kunskap om 

sin kropp och hur de ska ta hand om den samma även efter det att de lämnat skolan: ”jag 

satsar jättemycket på deras kunskap om kroppen och överhuvudtaget hur kroppen fungerar, 

så att när man använder kroppen så vet man varför… när de går ut från skolan, när det blir 

16-17-18-19 år, hur ska de ta hand om sin egen kropp”. 

Här har lärarna också ett salutogent synsätt då de förespråkar aktiviteter och kunskaper som 

främjar god hälsa, och förhoppningsvis leder till det samma. Lärarna vill ge eleverna 

kunskaper om varför man bör känna till hur hälsan påverkar en person, och varför det är så.  

6.2 Hur utformas hälsoundervisningen i idrott och hälsa? 

Efter samtalen med respondenterna om hur de ser på hälsa ledde samtalet in på hur de 

implementerar detta i sin undervisning. Under den här frågan presenteras resultaten kopplade 

till planering, genomförande och uppföljning av undervisningen.  

 

Första frågan handlade om hur det går till när lärarna planerar för sin undervisning i Idrott och 

hälsa när det kommer till hälsa. 

 

Yngve:  

… vi har flera moment där vi bland annat bakar in hälsomoment i det och har vissa lektioner där 

vi bara tittar på hälsobiten… vi har vissa moment varje termin som vi lägger liksom som block 

där vi jobbar hälso bara konditionsmässigt eller styrketräningsmässigt eller så… lyssna in vad 

eleverna tycker och känna av vad de tycker. 

 

Lärarna svarar här att de planerar undervisningen i hälsa på olika sätt. Två av lärarna, Kalle 

och Niklas, delar upp undervisningen i olika block där fokus på hälsoundervisning till stor del 

ingår i ett av dessa. Kalle: 

 

vi har delat in det i tre områden på hela läsåret så hälsobegreppet ligger mest i ett område och 

det är träningsläran, där ligger liksom det stora hälsobegreppet då man verkligen reflekterar… 

området hälsa och livsstil ligger på ungefär tio veckor, då jobbar vi med hälsokonceptet över 

lag… jag försöker ha en ganska bred repertoar med min grovplanering för att få med alla delar 

så alla kan hitta någonting som passar dem. 
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Niklas säger att ”nu efter påsk kommer vi till, tror jag vi kallar det för konditionsperiod, men 

det är då det här. Då pratar vi om kost, fysiskt, psykiskt välmående, hur man kan träna olika 

typer av träning, vad är konditionsträning, varför är det viktigt?” 

 

De menar att de genom att lägga fokus på en sak i taget ger eleverna en djupare kunskap om 

det aktuella området. De båda nämner också vikten i att få med eleverna i planeringen och få 

dem att lyckas.  

Lisa nämner att hon ” tycker det ska integreras i allt, i undervisningen i idrott, man kan inte 

ta ut den biten ur planen och inte koppla ihop den till någonting”. Hon vill att eleverna ska få 

en helhetsförståelse och att man alltså måste koppla hälsa till allt man gör.  Lisa menar att 

eleverna har lättare att förstå om hon integrerar hälsa i samtliga moment. Hon säger även att 

hon tar hänsyn till hur de andra lärarna lägger upp till sina terminsplaneringar så att hon 

lättare kan integrera med de andra ämnena.  

Yngve uppger att han arbetar dels genom att baka in hälsa i olika aktiviteter, och dels jobbar 

med hälsa som ett block. Han säger att de ”har flera moment där vi bland annat bakar in 

hälsomoment i det och har vissa lektioner där vi bara tittar på hälsobiten… vi har vissa 

moment varje termin som vi lägger liksom som block där vi jobbar hälso, bara 

konditionsmässigt eller styrketräningsmässigt eller så”. 

Därmed en blandning av de två tidigare nämnda tillvägagångssätten.  

 

Efter att ha samtalat om syn på hälsa, styrdokument och planering ledde samtalet in på hur 

undervisningen ser ut i praktiken i olika undervisningssituationer, såväl praktiskt som 

teoretiskt.  

 

Alla lärarna har teori i undervisningen i hälsa, någon använder sig endast av kortare 

introduktioner och avslutningar under lektionerna medans andra tillämpar rena teoripass om 

tillexempel doping eller kost. Lisa integrerar sin undervisning med andra ämnen då hon anser 

att det ger eleverna större förståelse: ”pratar med NO-läraren ungefär samtidigt som vi ska 

göra, för jag vet hon har förklarat sitt och jag får såna elever till min klass och vi ska prata 

om konditionsträning… när de kommer till mig då kan jag bygga på”. 

Samtliga lärare låter eleverna använda sig av dokumentation i någon form exempelvis 

träningsdagbok eller loggbok för kost, träning och sömn. De får planera, genomföra och 

utvärdera och på så sätt ger lärarna eleverna ett verktyg för hur man kan jobba med hälsa.  



17 

 

Fokus ligger på styrka och konditionsträning med uppföljning och reflektion. Två lärare, 

Kalle och Lisa börjar och avslutar sina konditions- och styrkeområden med olika typer av 

tester så att eleverna ska kunna se eventuella förbättringar och på så sätt få bättre förståelse.  

Kalle: 

då har man en träningsdagbok, man ser hur man tränar, hur man äter, sover, välbefinnande, 

allting, gör vi lite fystester först, sen gör vi det efter en period på fem, sex veckor sen gör vi 

testerna igen och då får de samtala om hela träningsperioden, allt liksom, om vad de gör på 

fritiden, hur de äter, hur de sover, då lägger de ihop det till ett samtalsämne där de jämför hur 

testerna var i början och efter perioden. 

 

Lärarna undervisar till största del med ett salutogent synsätt då de vill förmedla till eleverna 

hur man kan främja god hälsa genom att förstå vikten av regelbunden och varierad träning i 

samband med bra kost och meningsfulla upplevelser, samt vikten av att träna på rätt sätt så 

man inte skadar sig. 

Yngve: 

i sjuan så kommer vi gå in mer på planeringsbiten, så de får skriva en planering, utvärdera sin 

planering och följa sin planering… medans i åttan och nian så gör vi ett styrketema… de får 

lägga upp en planering och följa planeringen… vi diskuterar stress, symptom, diskuterar vad 

stress ä för någonting… så de lär sig känna igen, lite i sig själva och kan reflektera kring sin 

egen livsstil just nu och hur de skulle vilja ha den… och sen göra och lämna in en slutgiltig 

idrottsrapport, där de reflekterar kring kroppsideal och doping, mat, kost och alltihopa till det här 

hälsoprojektet. 

 

Men här finns också ett patogent synsätt då eleverna blir undervisade om hur man tillämpar 

första hjälpen, hur man behandlar vissa skador som kan uppstå. Niklas använder sig av en 

slutuppgift för sina niondeklassare, då de får agera hälsokonsult för olika fiktiva individer: ”I 

våren på nian, då får man olika fiktiva personer, pensionär, höftledsopererad, diabetes typ 2 

eller någon som tränar fem gånger i veckan… nu ska ni vara den här personens konsult och 

berätta träningsupplägg och kostupplägg”.  

 

I den uppgiften kan man se exempel på både patogent och salutogent synsätt då eleverna 

själva får välja persontyp att lägga upp träning och kost för, dels personer med till exempel 

typ 2-diabetes eller övervikt, där man får utgå från sjukdom, men också personer som tränar 

väldigt mycket och anses leva ett hälsosamt liv. 
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Under den här delen av samtalen framkom flera olika exempel på undervisningssituationer 

och upplägg både praktiskt och teoretiskt fler exempel finns i intervjuguiden (se bilaga 3). 

 

Det sista området under samtalen handlade om hur lärarna följer upp undervisningen i hälsa 

och därmed får bekräftelse på att eleverna har uppnått målen. Vi pratade om hur de gör för att 

ta reda på om eleverna har förstått vad, och varför det är viktigt att undervisa om hälsa och på 

vilket sätt det kan påverka deras nuvarande och kommande liv. Samtalen handlade också om 

hur vida eleverna blir betygsatta i området hälsa och hur det i sådana fall går till.   

 

Alla lärarna har någon form av dokument som eleverna blir bedömda på. Det kan vara 

tränings – och kostdagbok, träningsplanering eller en skriftlig reflektionsuppgift. 

Kalle beskriver det på följande sätt: ”de blir bedömda på hela, vi har det här levande 

dokumentet, det här träningslära-dokumentet… sen lämnar de in en träningsdagbok, måltid, 

alltså kostdagbok… sen får de lämna in en reflektionsuppgift där de har tre olika frågor där 

de faktiskt får förklara hur hälsan har påverkats”. Flera av lärarna anser att det inte räcker 

med en skriftlig del för att eleverna ska visa att de verkligen har lärt sig och förstått varför det 

till exempel kan vara bra att röra på sig eller äta på ett visst sätt, utan det krävs att eleverna 

deltar i samtal och där kan argumentera och visa på att de har förstått och kan tillämpa sina 

kunskaper.  

Niklas:  

det ena är just det här med det skriftliga som de faktiskt lämnar in, men det är inget kvitto på att 

de har lärt sig någonting… men det är ju en del som ligger som grund för vår bedömning… har 

du haft en elev i tre års tid och du har träffat den här eleven minst två gånger i veckan så har du 

ganska bra koll på vad den eleven kan och vet… de blir bedömda i allra högsta grad och kan en 

elev då säga så här att – jag har dålig kondition för att jag aldrig rör på mig, jag äter dålig mat, 

sover dåligt och har ett spelberoende, jag vet det och därför har jag dålig kondition, så är det en 

högre bedömning än en elev som kan springa milen på 36 men som inte har en aning om att 

kost, sömn och träning påverkar. 

 

Yngve nämner att ”målen som är hälsobetingade får de ju, blir de ju bedömda i, och det 

handlar ju grovt räknat att kunna reflektera kring eller kunna se sin, det finns två, tre punkter 

i nians färdighets, som är vinklade mot hälsa rakt av… det är ju framförallt vad de tänker om 

hur vi fattar att man ska tolka de här färdigheterna… att föra en diskussion”. 
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Lärarna anser att bedömningen i hälsa är en kombination av det skriftliga, det praktiska och i 

samtal med eleverna. De är överens om att bedömning måste ske genom flera olika moment 

och situationer där eleverna kan visa att de har förstått och lärt sig någonting. 

 

7. Diskussion  

Syftet med studien har varit att ta reda på hur idrottslärare arbetar med hälsa i ämnet Idrott 

och hälsa på högstadiet. Hälsa och livsstil är ett av tre områden i kursplanen för Idrott och 

hälsa, och vi ville ta reda på hur lärarna tolkar begreppet hälsa i ämnet, och hur de sedan 

utformar undervisningen. Nedan diskuterar vi, utifrån litteraturen vi använt oss av och våra 

egna tankar vad resultaten visar. Valet av metod diskuteras också.  

7.1 Resultatdiskussion  

Denna studie har gett en djupare inblick i hur lärare ser på, tolkar och arbetar med hälsa.  

I bakgrundsavsnittet nämnde vi att begreppet hälsa för många lärare kan vara diffust och 

otydligt och därmed blir det svårt att uttala sig om i sin undervisning (Thedin Jakobsson 2007, 

s.179). Man kan också läsa att många lärare inte verkar ha reflekterat speciellt djupt över att 

ämnet heter Idrott och hälsa (Thedin Jakobsson 2004, s.115). Studien visar på att de lärare 

som har intervjuats inte ser några svårigheter med att undervisa i hälsa, eller att uttala sig om 

vad det är, även om ingen av dem kände till någon definition på hälsa och de alla påpekar att 

vad som är hälsa för någon skiljer sig från individ till individ. Detta påpekar Katie Eriksson 

(1991) då hon menar på att en helt tillfredställande definition på hälsa aldrig går att finna på 

eftersom vad som är eller kan kallas hälsa aldrig är något självklart.  

Lärarna i undersökningen anser vi, utifrån vår analys, i första hand ser på hälsa med ett 

salutogent synsätt och vill förmedla till eleverna vad som främjar en god hälsa och hur man 

kan uppnå den samma. Detta genom att ge dem rätt förutsättningar genom att lära eleverna 

hur man kan sätta ihop ett träningsprogram där man tränar styrketräning eller kondition. 

Lärarna lägger även vikt vid en bra kosthållning och en god sömn då även dessa två punkter 

dokumenteras av eleverna själva. Efter en avslutat period följer reflektion i form av samtal 

eller en skriftlig inlämningsuppgift där eleverna får visa att de har förstått och på så sätt få 

begripligheter i hur de kan använda sig av sina kunskaper om just hur man kan påverka sin 

hälsa i sitt fortsatta liv, vilket helt stämmer överens med läroplanens mål om ett livslångt 

lärande. 
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Att undervisa i ämnet Idrott och hälsa genom endast ett salutogent synsätt vore enligt oss en 

omöjlighet då det står i kursplanen att eleverna bland annat ska lära sig hjärt- och 

lungräddning där man tar utgångspunkt från det sjuka. Flera av lärarna arbetar också med 

behandling av idrottsskador som kan uppstå under olika aktiviteter och tar där också sin 

utgångspunkt ur det patogena synsättet.  

Alla lärarna har någon form av skriftlig dokumentation i undervisningen som eleverna får 

arbeta med, dels som en del i betygsunderlaget men också för att ge eleverna bättre insikt i 

hur mycket de faktiskt rör på sig eller kanske hur de äter eller sover. Enstaka, eller inga, rena 

teoripass förekommer i undervisningen på de skolor vars lärare vi intervjuade, även om de 

alla önskar att det fanns mer både tid och plats att genomföra sådana pass. Samtal innan, efter 

eller under lektioner i idrottssalen verkar vara det som i nuläget fungerar i undervisningen. En 

av lärarna uttrycker dock att ”i drömvärlden vore det jättebra om idrott och hälsa, att det blir 

två ämnen så idrotten får lika många timmar”. Men vi anser ändå inte att lärarna ser bristen 

på teorietiska pass som någon svårighet då mycket fokus ligger på att eleverna ska göra och 

på så sätt förstå. Att de kopplar ihop teori och praktik för att få en helhetsbild motsäger 

därmed Thedin Jakobssons iakttagelser om att lärare skulle se hälsa som något teoretiskt och 

idrott som något praktiskt. 

Tre av fyra lärare jobbar med hälsobiten som block under en viss period av läsåret, och menar 

att man då kan gå in mer på djupet och på så sätt ge eleverna mer kunskap och förståelse. En 

av lärarna har ingen uttalad hälsoperiod utan försöker få med hälsa i allt hon gör och samtidigt 

försöka tajma integrering med andra ämnen.  

 I den tidigare forskningen framlades hälsoundervisning delvis som en svårighet för många 

lärare. Genom studien har framkommit att de lärarna i Idrott och hälsa på högstadiet som 

intervjuades inte ser hälsoundervisning som någon svårighet, det tycker inte heller att det är 

svårt att uttala sig om hälsa och verkar ha bra koll på vad som står i kursplanen och hur de ska 

förmedla detta till sina elever. Lärarnas syn på hälsa är ganska lika och alla är överens om att 

det är flera aspekter som spelar in och att det skiljer sig från individ till individ. Lärarnas 

undervisningsmetoder är också lika då alla använder sig av någon form av skriftlig 

dokumentation men till största delen samtal om, och kring hälsa med sina elever. Utifrån 

svaren och analysen så anser vi att detta är ett bra sätt att jobba på när man vill undervisa i 

hälsa. De intervjuade lärarna verkar göra ett bra jobb med undervisningen i hälsa under 

idrottslektionerna. En del som möjligen saknas i undervisningen är psykisk hälsa, något som 

lärarna nästan inte nämnde någonting om trots att de ansåg att det var en vikig del i en persons 

hälsa. Psykisk hälsa nämns i läroplanen, som alla medverkande lärare tyckte var bra och 
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arbetar utifrån. En konsekvens för lärande i hälsa tror vi kan vara att, om nu lärarna tycker att 

undervisningen i hälsa fungerar bra, så kommer undervisningen fortsätta på samma bana med 

mycket fokus på den fysiska hälsan men att den psykiska hälsan kanske glöms bort lite. Vi 

tror att det kan vara svårt att lyfta den här biten i skolan eller att få med det i undervisningen, 

men det är ett viktigt område som vi anser bör lyftas. Lärarna anser att de inte är någon 

svårighet att tolka målen i kursplanen men ändå nämner ingen att de undervisar något 

speciellt om hur den psykiska hälsan kan påverka en individ. Fokus verkar ligga på görandet i 

ämnet Idrott och hälsa, hur gör man psykisk hälsa? 

 

7.2 Metoddiskussion 

Studien utgår ifrån den kvalitativa metoden intervju, för att på så sätt kunna ställa följdfrågor 

och gå på djupet med de lärare som intervjuats. Metoden har gett många bra och djupa svar, 

och vi anser att det var den mest lämpade för vårt ändamål. En brist med denna metod kan 

dock vara att respondenterna ger de första svar man tänker på och kanske inte hinner tänka till 

och ge ett så sant svar som möjligt. Det hade varit intressant att komplettera intervjuerna med 

observationer från undervisningssituationer för att se hur det ser ut i praktiken och på så sätt 

kunna jämföra om de svar som lärarna gav stämde överens med verkligheten. En annan sak 

som hade varit intressant hade varit att fråga fler lärare men även lärare från andra delar av 

landet för att få en bredare insyn, men även samtal med elever för att se hur vida deras 

upplevelse av undervisningen stämmer överens med lärarens. För vår egen del hade vi kunnat 

vara mer pålästa på ämnet för att kunna ställa fler följdfrågor, men också haft tydligare frågor 

riktade mot just vårt mål. Detta märkets ibland vid intervjutillfällena.  

7.3 Förslag på vidare arbete och forskning 

Att undervisa i hälsa verkar, utifrån studien, inte vara något som lärarna ser som en svårighet. 

Samtidigt visar tidigare forskning på att det av många lärare uppfattas som just en svårighet. 

De lärare som deltagit i vår studie är få och det behövs fler intervjuer, med kompletterande 

observationer för att få riktig klarhet i hur det egentligen ser ut på skolorna idag och utifrån 

det jobbare vidare med eventuella förändringar eller förbättringar. Deltagarna i uppsatsen är 

till väldigt stor del inriktade på den fysiska hälsan så ett område att forska vidare på kan vara 

hur lärare i Idrott och hälsa jobbar med den psykiska hälsan hos eleverna om de nu gör det 
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och om hur de skulle kunna utveckla sin undervisning inom psykisk hälsa? Har lärarna rätt 

verktyg och kunskap om den här biten? 
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

 

I bilagan Litteratursökning ska du återge de sökningar du har gjort för att hitta tidigare 

forskning inom ditt ämnesområde. Litteratursökningen ska finnas med som en bilaga i din 

uppsats. 

 

Syftet med att redovisa litteratursökningen är att läsaren av ditt arbete ska kunna återskapa 

dina sökningar och på så sätt kunna hitta intressanta dokument. Redovisningen hjälper också 

läsaren att kunna bedöma om du sökt på relevanta ämnesord utifrån dina frågeställningar och 

om du genomfört sökningarna på ett bra sätt.  

 

Använd denna mall när du gör din bilaga. Det gör ingenting om bilagan blir längre än en sida. 

 

Syfte och frågeställningar: Syftet med studien är att undersöka hur idrottslärare arbetar 

med hälsa i ämnet idrott och hälsa på högstadiet. 

 

Hur tolkar idrottslärare begreppet hälsa i ämnet idrott och hälsa? 

Hur utformas hälsoundervisningen i ämnet idrott och hälsa? 

 

Vilka sökord har du använt? 
undervisning hälsa,undervisa hälsa,hälsoundervisning, lärares syn på hälsa, Patogent 

synsätt, salutogent synsätt, Antonovsky, Kasam, Lpo 94 pdf, Lgr11 pdf, Skolinspektionen 

mycket idrott och lite hälsa, Skolverket.se, vetenskapsrådet, codex, svenska, hälsa i skolan, 

hälsa i idrott och hälsa, definitioner på hälsa, WHO:s hälsodefinition, Lgr80, Lgr69, 

hälsoundervisning i Finland,Quennerstedt, Mellan nytta och nöje 
 

 

Var har du sökt? 
Google, Google Scholar, GIH:s bibliotekskatalog, Ebsco, DiVa, Stockholms stadsbiblioteks 

katalog,  

 

Sökningar som gav relevant resultat 
Google Scholar: undervisning hälsa, Patogent synsätt 

Google: Antonovsky, Kasam, Lpo 94 pdf, Lgr11 pdf, Skolinspektionen mycket idrott och lite 

hälsa, Skolverket.se, vetenskapsrådet, codex 

GIH:s bibliotekskatalog: Antonovsky, Mellan nytta och nöje, Quennerstedt , undervisa hälsa, 

hälsoundervisning, hälsa i skolan 

 

 

 
 



 

 

Kommentarer 
Vi har hittat mycket relevant och bra material för vår studie. Det var inte svårt att söka upp 

material och vi kände oss säkra på vad vi skulle söka på för att hitta material. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2  

Intervjuguide 

 

Allmän information 

Ålder 

Kön 

År inom yrket/bakgrund 

Skolans geografiska läge 

 

Hur skulle du definiera hälsa? Stort och brett. 

- Känner du till några definitioner på hälsa? I så fall vilka? 

Kan du berätta om vad hälsa innebär för dig? 

- Varför tror du att du har den synen? 

- När upplever du att du är vid god hälsa? 

- Kan du ge något exempel? 

 

Berätta hur du upplever att ämnet har ändrats från idrott till idrott och hälsa. 

- Största skillnader?  

- Hur har det påverkat ditt jobb (dina kunskaper, tid, planering osv) och din inställning 

till ämnet?  

Kan du berätta om vad tycker du om målen i den nuvarande kursplanen gällande hälsa och 

livsstil? 

- Hur tolkar du målen i kursplanen? Upplever du att det kan vara svårt att tolka 

kursplanen? I så fall vad är det som är svårt? 

- Några extra viktiga? Hur kommer du åt dem? exempel 

- Finns det något du saknar? I så fall vad och varför tror du att det är så? 

Berätta vad du vill att eleverna ska få med sig av hälsoundervisningen i ämnet idrott och 

hälsa? 

- Vad vill du att eleverna ska veta? Vad tycker du är viktigast? Vad lägger ni mest tid 

på? Varför? Hur gör ni? 

Kan du berätta hur det går till när ni planerar/lägger upp undervisningen i hälsa idrott och 

hälsa? 

- Hur går planeringen till? Sätter du av en viss tid för hälsa i undervisningen? I så fall 

hur mycket och hur går det till? Ge exempel på hur det går till? 

- Hur bestämmer du vad och hur du vill förmedla om hälsa? Och varför? 



 

- Vet du hur de gör på andra skolor? 

 

Hur ser hälsoundervisningen ut idag, när du väl är på golvet så att säga? 

- Har ni några teoretiska pass? Berätta om hur de i så fall går till. Var är ni, vad gör ni 

osv. 

- Hur går det till praktiskt? Vad gör ni? Hur fungerar det? 

- Integreras andra ämnen eller lärare i undervisningen? Berätta… 

- Uppföljning? Hur vet man att eleven lärt sig någonting? Blir de bedömda i hälsa? I så 

fall hur? 

- Hur upplever du elevernas inställning till hälsa? Vad tror du de tycker är viktigast att 

lära sig? 

- Upplever du att det kan vara svårt att lära ut hälsa? I så fall varför? Och vad skulle 

man kunna göra för att ändra på det? 

- Vet du någon annan skola som gör på annat sätt? 

 

 

Hälsa och livsstil 

 Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen. 

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

 Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, 
genom till exempel allsidig träning. 

 Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet mellan 
beroendeframkallande medel och ohälsa. 

 Kroppsideal inom idrotten och i samhället i övrigt. Dopning och vilka lagar och regler som reglerar 
detta. 

 Första hjälpen och hjärt- och lungräddning. 

 Hur individens val av idrotter och andra fysiska aktiviteter påverkas av olika faktorer, till exempel 
av kön. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


